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Wpro nabízí širokou škálu specializovaných přípravků navržených tak, aby poskytovaly profesionální 
výsledky a jsou také vhodné pro všechny značky domácích spotřebičů.

Nabízíme:
Profesionální výsledky 
Naše výrobky nedělají kompromis při 
dosahování profesionálních výsledků. 

Zkušenosti
Wpro nabízí příslušenství vhodné pro velké 
i malé domácí spotřebiče, takže jsme 
schopni rozvíjet širokou škálu 
specializovaných produktů.

Univerzálnost
Wpro přípravky jsou vhodné pro všechny 
značky domácích spotř ebičů.

Proč Wpro?

Příslušenství a přípravky Wpro

Profesionální 
výsledky

Zkušenosti Univerzálnost

Všechny přípravky Wpro jsou schváleny předními výrobci spotřebičů, kteří zaručují jejich profesionalitu 
a odborný výkon. Všechny jsou kontrolovány a řízeny našim oddělením kvality před uvedením na trh, 
aby zajistily, že poskytujeme našim zákazníkům nejlepší úroveň výkonu.



Praní & Mytí
Dokonalých výsledků při praní a mytí nádobí docílíte jen 

se spotřebiči, o které pravidelně pečujete. Pravidelné používání 
vhodných čisticích přípravků z nabídky příslušenství Wpro zajistí 

bezchybný provoz a šikovné pomůcky podpoří uživatelský komfort.
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ODMAŠŤOVAČ DO MYČKY NÁDOBÍ  •  250 g

Odstraňovač mastnot a zbytků jídel účinně čistí myčku od veškerých 
nečistot a zanechává ji 100% čistou. Při používání každých 6 měsíců 
optimalizuje výkon myčky a prodlužuje její životnost. Složení produktu 
je z 99% biologicky rozložitelné a bylo schváleno odborníky. 

KOŠÍK NA PŘÍBORY

Univerzální koš na příbory je vhodný pro většinu modelů myček 
nádobí Whirlpool. Dvě modulární přihrádky lze používat 
samostatně nebo spojit v 1 koš se 2 přihrádkami. 

Návod k použití: 
Pro spojení 2 jednotlivých košů v 1 odstraňte zadní část rukojeti 
vodorovným posunutím a pak ji odpojte z háčků. 

Nové tablety Wpro pro myčky nádobí s antioxidačním účinkem jsou 
dokonalým řešením pro důkladné čištění a odstranění zaschlých skvrn 
na kuchyňském nádobí. Je vhodný pro všechny myčky, cykly a teploty 
i pro ty nejmenší (30 ° C). 

Návod k použití: 
Ujistěte se, že je myčka na nádobí prázdná. Vysypte obsah na dno 
myčky a zvolte dlouhý program. Doporučujeme opakovat každých 
6 měsíců.

REGENERAČNÍ SŮL • 1kg 

Regenerační sůl do myček nádobí s profesionálním složením spolehlivě 
odstraňuje usazeniny vodního kamene, zajišťuje optimální fungování 
změkčovače vody a navrací myčce původní výkonnost. 

TABLETY DO MYČKY NÁDOBÍ

Model Servisní kód  EAN kód

DDG 122 484000008869 8015250595925

Model Servisní kód  EAN kód

DWB 305 484000008560 8015250493689

Model Servisní kód  EAN kód

DWS 116 484000008588 8015250498899

MYČKY NÁDOBÍ

Praní&Mytí Praní&Mytí

PŘIPRAVUJEME



Odvápňovací sáčky účinně redukují usazeniny vápence na 
topném tělesu a dalších součástech pračky a myčky nádobí, 
jako je buben, trubky a čerpadlo. Čistí mastnotu a to i na 
těžko přístupných částech spotřebičů, což zabraňuje vzniku 
zápachu. 

Návod k použití: Nalejte obsah sáčku přímo do zařízení 
nebo na zásuvku, spusťte prázdný cyklus 60°C bez předmytí. 
Nepřidávejte žádný jiný čisticí přípravek. Použijte 1 sáček 
každý měsíc pro neustálou péči o spotřebič. K dispozici je 
balení po 12 jednorázových sáčcích (50 g).
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PRANÍ & MYTÍ

ODVÁPŇOVAČ PRO MYČKY NÁDOBÍ A PRAČKY • 250 g 

Odstraňovač vodního kamene v prášku odstraňuje z myček a praček 
usazeniny vodního kamene, udržuje jejich správný výkon a prodlužuje 
životnost těchto spotřebičů. Optimální výsledky přináší používání 
odstraňovače každých 6 měsíců v cyklu na 60°C. 

MAGNETICKÝ ODVÁPŇOVAČ VODY 

Magnetický odvápňovač vody do myčky a pračky brání tvorbě usazenin 
vodního kamene ve spotřebičích a tím prodlužuje jejich životnost. 
Odstraňovač vodního kamene namontujte na přívodní hadici spotřebiče. 
Výrobek je magnetický, proto je nutné ho uchovávat v dostatečné 
vzdálenosti od magnetických karet a kardiostimulátorů.

snadná instalace

Návod k použití v pračce: 
Třetinu obsahu balení vsypte do dávkovače pracího prostředku a zbytek 
následně přímo do bubnu pračky. Spusťte dlouhý program (bez předpírky). 
Návod k použití v myčce: 
Vsypte celý obsah balení do nádržky. Spusťte dlouhý program (bez 
předmytí). 

Odstraňuje zápach

Odstraňuje vodní kámen

Čistí od zbytků detergentů

ODVÁPŇOVACÍ SÁČKY PRO MYČKY A PRAČKY • 50 g

PRODLOUŽENÍ PŘÍVODNÍ HADICE STUDENÉ VODY 
∅ 20.27 mm - 3/4’’ - 1.5 m 

Pro pračky a myčky nádobí.
Sameček/Samička • Rovný/Rovný. Se závitem a filtrem. 
Tlak 60 BAR - Teplota 25 ° C

Model Servisní kód  EAN kód

DES 708 484000008496 8015250456233

Model Servisní kód  EAN kód

MWC 015 484000008477 8015250447903

Model Servisní kód  EAN kód

DES 125 484000008813 8015250583274

Model Servisní kód  EAN kód

IEF 150  484000008794 8015250580679

Praní&Mytí Praní&Mytí

PŘÍVODNÍ HADICE S BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM
∅ 20.27 mm - 3/4’’ - 4 m

Pro pračky a myčky nádobí.
Samička/Samička • Rovné/S ohybem. Se závitem a filtrem. 
Tlak 10 BAR - Teplota 90 ° C

Model Servisní kód  EAN kód

IHS 400  484000008793 8015250580662
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HADICE PRO PŘÍVOD STUDENÉ VODY 
∅ 20.27 mm - 3/4’’ - 3.5 m 

Pro pračky a myčky nádobí.
Samička/Samička • Rovný/S ohybem. Se závitem a filtrem. 
Tlak 60 BAR - Teplota 25° C

PŘÍVODNÍ HADICE S BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM
∅ 20.27 mm - 3/4’’ - 2.5 m

Pro pračky a myčky nádobí.
Bezpečnostní systém pro prevenci úniku vody a přetečení. 
Samička/Samička • Rovný / Zahnutý. Se závitem a mikrofiltrem. 
Tlak 10 BAR - Teplota 90° C.

Ochrana proti přetečení

Tablety s oxidačním účinkem rozpouštějí a odstraňují nečistoty a nepříjemný 
zápach z gumového těsnění dvířek a dalších těžko přístupných a viditelných 
míst v pračce. Svěží a čisté pračky docílíte používáním tablet každý měsíc, 
případně (podle potřeby) ještě častěji. Balení obsahuje 3 tablety. 

Návod k použití: Vyprázdněte buben pračky. Přidejte 1 tabletu přípravku 
PowerFresh a zapněte "normální" cyklus (bez předpírky) s volbou horké vody 
(60°C). Na konci cyklu získáte svěže vonící a čistou pračku.

Model Servisní kód  EAN kód

SIH 250 484000008795 8015250580686

Model Servisní kód  EAN kód

TAF 358 481953028935 8015250000184

Model Servisní kód  EAN kód

AFR 301 484000001180 8015250412130

Tablety s oxidačním účinkem rozpouštějí a odstraňují nečistoty a nepříjemný 
zápach z gumového těsnění dvířek a dalších těžko přístupných a viditelných 
míst v pračce. Svěží a čisté pračky docílíte používáním tablet každý měsíc. 
Balení obsahuje 12 tablet. 

Návod k použití: Vyprázdněte buben pračky. Přidejte 1 tabletu přípravku 
PowerFresh a zapněte "normální" cyklus (bez předpírky) s volbou horké vody 
(60°). Na konci cyklu získáte svěže vonící a čistou pračku.

Model Servisní kód  EAN kód

AFR 431 484000008646 8015250038828

TABLETY PROTI ZÁPACHU PRO PRAČKY • 3 tab x 40 g 

TABLETY PROTI ZÁPACHU PRO PRAČKY • 12 tab x 40 g 

PRAČKY

Praní&Mytí Praní&Mytí
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UNIVERZÁLNÍ MEZIKUS S VÝSUVNOU POLIČKOU

Univerzální mezikus mezi pračku a sušičku s výsuvnou policí. 
Montážní souprava slouží díky zařízení "Safe-in-Lock" k naprosto 
bezpečnému umístění sušičky nad pračku s předním plněním. Tím 
zlepšuje využití prostoru v místnosti. Výsuvná police je praktická pro 
naplňování a vyprazdňování sušičky, stejně jako pro odkládání prádla. 
Nostnot police je až 10 kg.

Sada je univerzální a je kompatibilní ke všem spotřebičům 
o rozměrech 60 x 60 cm. Materiál sady je ABS plast. Ten zajišťuje
odolnost a perfektní designovou souhru se spotřebiči.

Vhodné pro spotřebiče 60x60 cm

Výsuvná police

Bezpečnost díky safe-in-lock®

Snadná instalace

60
SíŤKA NA PRANÍ

Síťka na praní Wpro je ideální k praní jemných předmětů v pračce. Drobné 
předměty jsou udržovány pohromadě a velké předměty, jako například 
závěsy, lze prát bez odstranění háčků. Rozměry: 60 x 60 cm.

Pro praní jemného prádla Praktický zip

TLUMIČE NÁRAZŮ • 4 ks

Tlumící a ochranné podložky pro všechny typy domácích spotřebičů brání 
poškrábání dřevěné podlahy a dlažby, ke kterému dochází vibracemi a 
následným třením spotřebiče o podlahu. Univerzální průměr tlumičů 
činí 4,5 cm.

POUZDRO NA PRANÍ 

Síťové pouzdro napomáhá ochraně jemného spodního prádla při praní 
v pračce. Vložte do něj například podprsenky a zvolte prací cyklus pro 
jemné praní s nejnižší možnou teplotou. Rozměry: 26 x 15 x 23,5 cm.

UNIVERZÁLNÍ MEZIKUS MEZI PRAČKU A SUŠIČKU 2 V 1 

Univerzální mezikus mezi pračku a sušičku 2 v 1 s výsuvnou policí 
a věšákem, které lze obměňovat dle aktuální potřeby. Montážní 
souprava slouží díky zařízení "Safe-in-Lock" k naprosto bezpečnému 
umístění sušičky nad pračku s předním plněním. Tím zlepšuje využití 
prostoru v místnosti. Výsuvná police a věšák jsou praktickými 
pomocníky při naplňování a vyprazdňování sušičky, stejně jako je lze 
využít na odkládání prádla.

Výsuvná police Věšák Vhodné pro spotřebiče 60x60 cm

Praní&Mytí

Model Servisní kód  EAN kód

WAS 101 484000008547 8015250476026

Model Servisní kód  EAN kód

WAS 606 484000008645 8015250038798
• do vyprodání zásob

Model Servisní kód  EAN kód

SKA 303 484000008530 8015250474169

Model Servisní kód  EAN kód

SKS 101  484000008436 8015250441444

Model Servisní kód  EAN kód

SKP 101 484000008545 8015250476002
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MEZIKUS MEZI PRAČKU A SUŠIČKU Z ŘADY SUPREME CARE 

Mezikus určený pro pračky a sušičky z řady Supreme Care (modely FSCR 
a HSCX) designově perfektně ladí se spotřebiči a nabízí snadnou instalaci 
bez nutného použití popruhu. Součástí balení je také výsuvná polička 
a věšák, které lze obměňovat dle aktuální potřeby

SUŠIČKY

HVĚZDIČKY DO SUŠIČKY - lilie (DDS 101)/levandule (DDS 102) 

Osvěžovač textilií Deostar uvolňuje svou vůni během sušicího cyklu a 
zanechává čerstvou a příjemnou vůni na tkaninách. Každá hvězdička 
voní přibližně 2 měsíce / 20 sušení.

vůně 4 měsíce

ZMĚKČOVACÍ MÍČEK DO SUŠIČKY
Gumový míček nadzvedává a odděluje prádlo během sušení 
v bubnové sušičce. Tím usnadňuje jeho sušení, zabraňuje 
pomačkání a změkčuje prádlo i bez použití chemických látek, čímž 
zjednodušuje také žehlení.

Model Servisní kód  EAN kód

SKS 200 484000008397 8015250437096

Model Servisní kód  EAN kód

DDS 101 484000008542 8015250475937

DDS 102 484000008549 8015250477863

Model Servisní kód  EAN kód

WBA 101 484000008529 8015250474152



Chlazení
O chladničku a mrazničku je třeba pravidelně pečovat jako 

o každý jiný spotřebič. Bezchybného provozu, zdravého prostředí
a dokonalého vzhledu docílíte pravidelným používáním vhodných 

čisticích přípravků a příslušenství 
z nabídky značky Wpro. 
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PurifAIR
Sada antibakteriálních vzduchových filtrů 
PurifAIR je inovativní zařízení, které udržuje chladničku hygienicky čistou.  Díky exkluzivní 
technologii Microban® efektivně filtruje a čistí vzduch uvnitř vaší chladničky, odstraňuje zápachy 
a chrání proti bakteriím.  LED diody indikují, kdy je nutno vyměnit filtr (doporučuje se každých 
6 měsíců). 

Počáteční sada obsahuje: 1 držák filtru PurifAIR, který se připojí na polici chladničky, 1 vzduchový filtr 
a 1 baterii. Vhodné pro všechny typy chladniček, a to i statické ledničky. Aby se baterie ušetřila, diody 
LED pracují pouze v případě, kdy jsou otevřené dveře chladničky díky optickému senzoru a pouze 
přibližně 8 sekund. Poté LED diody přestanou blikat, ale PurifAIR je stále aktivní. 

®

SADA ANTIBAKTERIÁLNÍCH FILTRŮ PurifAIR 

NÁHRADNÍ FILTRY (x2) PurifAIR 

VÝROBNÍK LEDOVÝCH KOSTEK
Vyjímatelná skladovací přihrádka na led s funkcí twist na ledové kostky. 

- funkce twist - snadný odběr i uložení ledu 
- jednoduchý design 
- twist tlačítka - snadné otáčení 
- nízká hmotnost 
- držadlo - snadné přenášení 
- minimální únik tekutiny - ochranný kryt a základna

Až 48 ledových kostek

ČISTICÍ SPREJ DO CHLADNIČKY A MRAZNIČKY • 500 ml 

Spolehlivý čisticí prostředek zabezpečuje zdravé prostředí pro potraviny 
uložené v chladničce či mrazničce Whirlpool i čistotu vnějších ploch 
spotřebičů. Odstraňuje z nich skvrny a zbytky jídel a zanechává příjemnou 
citronovou vůni.

POHLCOVAČ ZÁPACHU 

Pohlcovač zápachu do chladničky má výměnný dávkovač gelu 
a roztomilé balení, které ocení hlavně ti nejmenší. Obsahuje vysoce 
absorbční aktivní uhlí a šetrný gel, který nemění chuť ani vůni vašich 
uložených potravin. 

Model Servisní kód EAN kód

PUR 500 484000008928 8015250612936

Model Servisní kód  EAN kód

PUR 505 484000008927 8015250612899

Model Servisní kód EAN kód

DEO 213 484000008433 8015250441413

Model Servisní kód EAN kód

ICM 101 484000001113 8015250381504

• objednávka po 6 ks/krt
Model Servisní kód EAN kód

FRI 102 484000008491 8015250450613

VÝMĚNNÁ VLOŽKA VODNÍHO FILTRU (Interní filtrace)

Doba trvání max. 6 měsíců nepřetržitého používání.

Model Servisní kód EAN kód

APP 100/1 484000000513 8015250148213

Vhodné pro americké chladničky - kompatibilní s modely SamsungTH a Maytag. 
Zlepšuje chuť vody a ledu. Redukuje chuť a zápach chlóru, rtuť, olovo, cyst, 
karbofuran, p-dichlorbenzen, azbest, benzen, zákal. Kapacita max. 1100 litrů. 
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VÝMĚNNÁ VLOŽKA VODNÍHO FILTRU (Externí filtrace)

Vhodné pro americké chladničky - kompatibilní se značkami Samsung, LG, 
Bosch, Beko. Zlepšuje chuť vody a ledu a redukuje chlór, zápach, usazeniny, 
nečistoty a rez. Snadná instalace. Kapacita 5500 litrů. Životnost 6 měsíců při 
nepřetržitém používání. Nemění původní kvalitu vody.

VÝMĚNNÁ VLOŽKA VODNÍHO FILTRU (Interní filtrace)

Výměnná náplň do vodního filtru pro americké chladničky. Zlepšuje chuť vody 
a ledu a redukuje chuť a vůni chlóru, olovo, cysty, zákal, usazeniny, nečistoty a 
rez. Kapacita max. 1500 litrů. Doba trvání max. 4 měsíce nepřetržitého 
používání. Neupravuje původní kvalitu vody.

ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR MICROBAN

Účinný antibakteriální filtr do chladniček Whirlpool s aktivními složkami 
Microban spolehlivě zbavuje ledničku bakterií a zápachu a chrání uložené 
potraviny. Přes filtr prochází 100% vzduchu cirkulujícího v chladničce. 
Aktivní složky Microban jsou do polymerové struktury vzduchového filtru 
zakomponovány už při výrobě. Tyto složky jsou rovnoměrně rozloženy ve 
vláknech po celém povrchu i hluboko v materiálu filtru. Filtr má ověřené 
účinky proti těmto mikroorganismům: Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli 0157, Salmonella enteritidis, 
Aspergillus niger. Filtr obsahuje indikační proužek určující datum expirace. 
Životnost filtru je cca 6 měsíců, po celou dobu je plně účinný.

VODNÍ FILTR WHIRLPOOL

Vodní filtr pro chladničky Whirlpool Side-by-Side. Zlepšuje chuť vody 
a ledu. Redukuje chuť a vůni chlóru, olovo, cysty, zákal, usazeniny, 
nečistoty a rez.

LED žárovka pro chladničky/mrazničky - 1 W     LED • 230V

Tato lampa je určená výhradně pro spotřebiče, není vhodná pro osvětlení 
domácnosti. Průměrná životnost: 30 000 hodin. Před výměnou žárovky 
vypněte napájení.

Životnost 30.000 h

Model Servisní kód EAN kód

USC 100/1 484000008553 8015250479683

Model Servisní kód EAN kód

USC 009/1 484000008552 8015250479850

Model Servisní kód EAN kód

ANTF-MIC 481248048172 8015250027914

Model Servisní kód EAN kód

SBS 200  484000008726 8015250038934

Model Servisní kód EAN kód

LRF 200 8015250617917484000008964

INTERNÍ filtrace EXTERNÍ filtrace



Vaření
Pravidelná údržba je pro bezchybný provoz a dokonalý vzhled 
kuchyňských spotřebičů klíčová. Pravidelné používání čisticích 

prostředků a dalších pomůcek z nabídky příslušenství Wpro 
zajistí vždy perfektně připravené pokrmy a zároveň čisté 

a voňavé prostředí.
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VARNÉ DESKY

ČISTICÍ SPREJ NA NEREZOVÉ POVRCHY •  500 ml 

Přípravek účinně a bez poškrábání čistí, chrání a leští povrchy z nerezové 
oceli a chromu. Na nich tvoří voděodolný ochranný film proti viditelným 
stopám. Sprej má objem 500 ml a je určen na údržbu všech nerezových 
spotřebičů.

Návod k použití: Nastříkejte na plochu, kterou chcete vyčistit, a pak otřete 
čistou houbičkou. Není nutné oplachovat. Uschovejte mimo dosah dětí.

ČISTICÍ KRÉM NA NEREZOVÉ POVRCHY • 250 ml 

Účinný čisticí krém na nerezové a chromové povrchy bezpečně a bez 
poškrábání čistí, leští a chrání. Tvoří voděodolný ochranný film bránící 
vzniku viditelných stop a zanechává svěží citronovou vůni. 

Návod k použití: Před použitím protřepejte. Nalijte trochu přípravku na 
vlhkou houbičku a naneste na znečištěný povrch. Nechte několik minut 
působit, opláchněte a osušte.

ČISTICÍ KRÉM NA VARNÉ DESKY •  250 ml 

Profesionální čisticí krém čistí a leští indukční, sklokeramické a skleněné 
varné desky účinně a bez škrábanců. Zanechává ochranný film pro trvalý 
lesk. Balení obsahuje 250 ml přípravku.

Návod k použití: Přípravek naneste hadříkem, opláchněte pomocí vlhké 
houbičky a otřete. Pozor, houbička nesmí mít drsný povrch.

ČISTICÍ ŠKRABKA NA VARNÉ DESKY 

Kovová škrabka spolehlivě slouží k odstranění spálených zbytků ze 
sklokeramických, skleněných a indukčních varných desek. Ke škrabce lze 
dokoupit náhradní břity. 

NÁHRADNÍ BŘITY DO ŠKRABKY •  10 ks 

Náhradní čepele z nerezové oceli do škrabky SCR 301 na skleněné, 
indukční a sklokeramické varné desky. Balení obsahuje 10 kusů. 

Model Servisní kód EAN kód

SSC 213  484000008493 8015250451757
• objednávka po 6 ks/krt

Model Servisní kód EAN kód

IXC 115 484000008500 8015250456424

Model Servisní kód EAN kód

VTC 102  484000008441 8015250446388

Model Servisní kód EAN kód

SCR 301  484000008550 8015250477870

Model Servisní kód EAN kód

BLA 114 484000008558 8015250492101
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Wpro Kit - pro dokonalé čištění a údržbu indukčních, sklokeramických 
a skleněných varných desek. Sada obsahuje:

- Čisticí krém na indukční a sklokeramické varné desky (250 ml) 
- Čisticí škrabku
- 10 náhradních břitů do škrabky

ROZHRANÍ PRO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY 
• ∅ 22 cm, s bezpečnostním indikátorem

Rozhraní pro indukční varné desky umožňuje používání klasických hrnců 
a pánví z hliníku, nerezové ocele a dalších materiálů. Bezpečnostní indikátor 
v podobě zčervenání loga uprostřed, pokud je rozhraní stále horké. 
Odnímatelná silikonová rukojeť pro snadnější používání a lepší přilnavost.

KRYT NA DESKU ELEKTRICKÉHO SPORÁKU • ∅ 16,5 cm 

Chrání elektrický varný panel před nárazy a špínou. Udržuje varnou desku 
jako novou. Povrchová úprava smaltu se snadno čistí. Bílá barva. Obal je 
pouze dekorativní. Nepoužívejte při vaření.

KRYT NA DESKU ELEKTRICKÉHO SPORÁKU • ∅ 20 cm 

Chrání elektrický varný panel před nárazy a špínou. Udržuje varnou desku  
jako novou. Povrchová úprava smaltu se snadno čistí. Bílá barva. Obal je 
pouze dekorativní. Nepoužívejte při vaření.

Model Servisní kód EAN kód

KVC 016 484000008442 8015250446395

ČITICÍ SADA NA SKLOKERAMICKÉ A INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Model Servisní kód EAN kód

IDI 105 484000008676 8015250118933

Model Servisní kód EAN kód

IDI 106 484000008677 8015250044072

Model Servisní kód EAN kód

CQB 170 484000008620 8015250577457   

Model Servisní kód EAN kód

CQB 210 484000008804 8015250581959  

ROZHRANÍ PRO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY 
• ∅ 26 cm, s bezpečnostním indikátorem

Vhodné pro kuchyňské nádobí o průměru 18 - 24 cm

Rozhraní pro indukční varné desky umožňuje používání klasických hrnců 
a pánví z hliníku, nerezové ocele a dalších materiálů. Bezpečnostní indikátor 
v podobě zčervenání loga uprostřed, pokud je rozhraní stále horké. 
Odnímatelná silikonová rukojeť pro snadnější používání a lepší přilnavost.

Vhodné pro kuchyňské nádobí o průměru 22 - 28 cm
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ČISTICÍ SPREJ NA MIKROVLNNÉ TROUBY  • 500 ml 

Čisticí sprej na mikrovlnné trouby s profesionálním složením dokonale 
zbavuje usazenin, mastnot a zbytků jídla uvnitř i vně mikrovlnné trouby. 

Návod k použití: Nastříkejte sprej na stěny trouby a přitom dbejte, aby 
se sprej nedostal na větrací mřížky. Přípravek nechte chvíli působit a poté 
opláchněte.

KRYT NA TALÍŘ  ∅ 26,5 cm

Praktický plastový kryt udrží jídlo ohřívané v mikrovlnné troubě déle teplé 
a zabrání postříkání interiéru trouby jídlem při ohřívání. 

ROZMRAZOVACÍ TALÍŘ 2 V 1  • ∅ 27 cm 

Rozmrazovací talíř je speciálně navržený pro rozmrazování a ohřívání 
v mikrovlnné troubě. Zachycuje veškeré přebytečné tekutiny. Má 
nepřilnavý povrch, který výrazně usnadňuje jeho čištění. Umožňuje zdravý 
způsob úpravy slaniny, masa, ryb i zeleniny.

Možno mýt v myčce nádobí

SADA DO MIKROVLNKY 

• Kryt na talíř - Udržujte mikrovlnnou troubu čistou a váš pokrm v teple.
Ergonomický tvar a 4 větrací průduchy.  ∅ 26,5 cm

• Rozmrazovací talíř 2v1 - Jedna strana dokáže dokonale rozmrazit jídlo a 
druhá strana působí jako nelepivá deska pro opětovný ohřev, která lze 
snadno vyčistit.  ∅ 27 cm

PEČICÍ PLECH PRO MIKROVLNNÉ TROUBY WHIRLPOOL JET CHEF 

Plech na pečení určený pro mikrovlnné trouby Jet Chef Whirlpool pro 
vaření různých pokrmů v mikrovlnné troubě. Používá se pouze s funkcí 
trouby. Nepoužívejte s mikrovlnnými funkcemi.

Model Servisní kód EAN kód

MWO 202 484000001191 8015250415940 
• objednávka po 6 ks/krt

Model Servisní kód EAN kód

PLL 003 484000008434 8015250441420 

Model Servisní kód EAN kód

DFG 270 484000001166 8015250406337 

Model Servisní kód EAN kód

DFL 201 484000008853 8015250590678 

Model Servisní kód EAN kód

TMB 301 484000008833 8015250587340 

MIKROVLNNÉ TROUBY
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UNIVERZÁLNÍ PARNÍ HRNEC / OBJEM 1,5 l ∅ 21,5 cm

Kvalitní hrnec na vaření v páře využijete v každé mikrovlnné troubě. A to 
včetně těch, které nemají parní funkci. V hrnci bez tuku, a tedy zdravě, 
uvaříte zeleninu, maso, ryby i těstoviny. Ideální je také na rozmrazování, 
ohřívání a k uskladnění potravin v lednici či mrazáku. Je odolný teplotám 
-40°C až +120°C. 

Kuchařka součástí balení

PARNÍ HRNEC LEONARDO • 24 x 20 cm 

Kvalitní čtvercový parní hrnec Leonardo je určený do mikrovlnných trub 
Whirlpool s parní funkcí. Pomocí této stylové nádoby připravíte nejen 
lahodné a zdravé dušené pokrmy, ale také dokonale uvaříte těstoviny a rýži. 
Součástí balení jsou 3 díly: spodní pevný, prostřední na umístění pokrmu 
a poklička.

CRISP TALÍŘ NA KOLÁČ* ∅ 19 cm (dno) / 22cm (vrch)  
• hlubka 6 cm

Teflonový talíř Crisp je perfektním pomocníkem pro rychlou večeři nebo 
hlavní jídlo. Je určen jen pro mikrovlnné trouby Whirlpool s funkcí Crisp, 
v nichž na něm připravíte kuře (1,5 kg) za pouhých 30 minut a hranolky 
(300 g)  za 11 minut. Díky hloubce 6 cm je ideálním pomocníkem také na 
přípravu buchet, sufflé, koláčů a dalších desertů.

* Pro komfortní a bezpečnou manipulaci s talířem doporučujeme pořídit originální držák talíře Crisp (servis. kód: 482000022365).

VELKÝ CRISP TALÍŘ NA KOLÁČ* ∅  26 cm (dno)/28 cm (vrch)
• hloubka 4 cm

Teflonový talíř Crisp je perfektním pomocníkem pro rychlý dezert, večeři 
nebo hlavní jídlo. Je určen jen pro mikrovlnné trouby Whirlpool s funkcí 
Crisp, v nichž na něm připravíte kuře (1,5 kg) za pouhých 30 minut 
a hranolky (300 g) za 11 minut. Díky hloubce 4 cm je ideálním pomocníkem 
také na přípravu buchet, soufflé, koláčů a dalších dezertů.  

XXL CRISP TALÍŘ NA KOLÁČ* ∅ 26 cm (dno)/29 cm (vrch)
• hloubka 5,5 cm

Teflonový talíř Crisp je perfektním pomocníkem pro rychlý dezert, večeři 
nebo hlavní jídlo. Je určen jen pro mikrovlnné trouby Whirlpool s funkcí 
Crisp, v nichž na něm připravíte kuře (1,5 kg) za pouhých 30 minut 
a hranolky (300 g) za 11 minut. Díky hloubce 5,5 cm je ideálním 
pomocníkem také na přípravu buchet, soufflé, koláčů a dalších dezertů.

MALÝ CRISP TALÍŘ* ∅ 25 cm (dno) / 27 cm (vrch)
• hloubka 2,5 cm

Teflonový talíř Crisp je perfektním pomocníkem pro rychlou večeři nebo 
hlavní jídlo. Je určen jen pro mikrovlnné trouby Whirlpool s funkcí Crisp, v 
nichž na něm připravíte kuře (1,5 kg) za pouhých 30 minut a hranolky 
(300 g)  za 11 minut. A řadu dalších jídel za zlomek obvyklého času. 

Model Servisní kód EAN kód

STM 062 484000008614 8015250577099 

Model Servisní kód EAN kód

STM 008 482000013392 8015250310535 

Model Servisní kód EAN kód

AVM 190 480131000081 8015250040227 

Model Servisní kód EAN kód

AVM 280 480131000082 8015250040234 

Model Servisní kód EAN kód

AVM 285 484000000964 8015250323139 

Model Servisní kód EAN kód

AVM 250 480131000083 8015250040241 

* Pro komfortní a bezpečnou manipulaci s talířem doporučujeme pořídit originální držák talíře Crisp (servis. kód: 482000022365).



36 Vaření 37Vaření

STŘEDNÍ CRISP TALÍŘ* ∅ 29 cm (dno)/31 cm(vrch)   
• hloubka 2,5 cm   

Teflonový talíř Crisp je perfektním pomocníkem pro rychlou večeři nebo 
hlavní jídlo. Je určen jen pro mikrovlnné trouby Whirlpool s funkcí Crisp, 
v nichž na něm připravíte kuře (1,5 kg) za pouhých 30 minut a hranolky 
(300 g)  za 11 minut. A řadu dalších jídel za zlomek obvyklého času.

Teflonový talíř Crisp je perfektním pomocníkem pro rychlou večeři nebo 
hlavní jídlo. Je určen jen pro mikrovlnné trouby Whirlpool s funkcí Crisp, 
v nichž na něm připravíte kuře (1,5 kg) za pouhých 30 minut a hranolky 
(300 g)  za 11 minut. A řadu dalších jídel za zlomek obvyklého času.

ODMAŠŤOVACÍ SPREJ • 500 ml  NOVÁ ČISTICÍ FORMULE 

Odmašťovací sprej účinně odstraňuje odolnou mastnotu z trouby, barbecue 
grilu, digestoře, varné desky, krbových kamen i rožňů. Odolné mastnoty 
zbaví horké i vychladlé povrchy. Sprej nepoužívejte na mikrovlnné 
a samočisticí trouby, na natřené plochy a na hliník.

ODMAŠŤOVACÍ SPREJ PRO TROUBY A GRIL • 500 ml 

Profesionální odmašťovač trub Wpro účinně eliminuje spálené tuky a zbytky. 
Je ideální pro odmašťování trub, varných desek, barbecue grilů a digestoří, a 
zanechává příjemnou citronovou vůni. Nepoužívejte na lakované povrchy 
nebo hliník. Neobsahuje chlór.

Model Servisní kód EAN kód

AVM 290 480131000084 8015250040258 

Model Servisní kód EAN kód

AVM 305 480131000085 8015250040265 

Model Servisní kód EAN kód

ODS 419 484000008601 8015250507683 

• objednávka po 6 ks/ krt 

• do vyprodání zásob

* Pro komfortní a bezpečnou manipulaci s talířem doporučujeme pořídit originální držák talíře Crisp  (servis. kód: 482000022365).

VELKÝ CRISP TALÍŘ* ∅ 30,5 cm (dno)/32 cm(vrch)
• hloubka 2,5 cm

TROUBY

PŘIPRAVUJEME
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PRODLUŽOVACÍ PLECH NA PEČENÍ  • 33 x 37/52 x 3 cm 

Univerzální teflonový pečicí plech rozšiřitelný z délky 37 až na 52 cm. Výška 
okraje je 3 cm a šířka pekáče 33 cm. Plech prodloužíte jednoduchým 
posuvným pohybem. Ideální na pečení slaných i sladkých pokrmů.

Návod k použití: Plech nemyjte v myčce nádobí a vyhněte se používání 
nožů při vyjímání hotového pokrmu - mohlo by dojít k poškození teflonu. 
Plech v troubě vždy pokládejte na vodorovnou mřížku, nikoliv do bočních 
kolejnic či reliéfů.

Teflonová kvalita / Nepřilnavý povrch

PRODLUŽOVACÍ ROŠT NA PEČENÍ  • 32 x 35/56 cm 

Univerzální nastavitelná mřížka (od 35 do 56 cm). Vhodné pro trouby, 
grily i chladničky. 

Materiál: chromovaná ocel

ŽÁROVKA DO TRUB •  15W • 230-240V 

Tato žárovka je speciálně vyrobená pro spotřebiče, není vhodná pro 
osvětlení domácnosti. Průměrná životnost: 1000 hodin. Před výměnou 
žárovky vypněte napájení.

ŽÁROVKA DO TRUB - 25W • 230-240V 

Tato žárovka je speciálně vyrobená pro spotřebiče, není vhodná pro 
osvětlení domácnosti. Průměrná životnost: 1000 hodin. Před výměnou 
žárovky vypněte napájení.

ŽÁROVKA DO TRUB - 40W • 230-240V 

Tato žárovka je speciálně vyrobená pro spotřebiče, není vhodná pro 
osvětlení domácnosti. Průměrná životnost: 1000 hodin. Před výměnou 
žárovky vypněte napájení.

Model Servisní kód EAN kód

UBT 521 484000008435 8015250441437 

Model Servisní kód EAN kód

ACC 011 484000008807 8015250040845 

Model Servisní kód EAN kód

LFO 139 484000008843 8015250588514 

Model Servisní kód EAN kód

LFO 140 484000008842 8015250588507 

Model Servisní kód EAN kód

LFO 136 484000008841 8015250588491 
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Vyberte ten správný filtr pro vaši domácnost

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 10 (263 x 135 x 25 mm ) 

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20.

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce.

UHLÍKOVÝ FILTR  • Typ 15 (225 x 210 x 30 mm ) 

OMYVATELNÝ UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 20 (219 x 182 x 20 mm ) 

Při běžném používání digestoře je potřeba filtr čistit 1x za měsíc. Ideální je 
filtr mýt v myčce na nejvyšší možnou teplotu s použitím klasického 
čisticího prostředku. Po umytí nechte filtr sušit 10 minut v troubě na 100°C, 
aby se znovu aktivoval. Nepřekračujte uvedenou teplotu a dobu sušení 
v troubě. Při dodržení pravidelné údržby je filtr plně funkční po dobu 
3 let. 

DOPORUČUJEME: DOPORUČUJEME:

Uhlíkový filtr pro recirkulaci
a Tukový filtr pro 
zachytávání mastnoty

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na nutnost 
výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme filtr měnit 
každé 3 měsíce.

Model Servisní kód EAN kód

CHF 85/1 484000008582 8015250495980 

Model Servisní kód EAN kód

CHF 15/1 484000008575 8015250495911 

Model Servisní kód EAN kód

CFW 020/1 484000008571 8015250495300 

ODSAVAČE PAR

 Tukový filtr pro 
zachytávání mastnoty
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UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 26 (∅  270 x 35 mm ) 
UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 30 (∅ 235 x 46 mm)

OMYVATELNÝ UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 31 (285 x 245 x 10 mm ) 

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 34 (∅ 255 x 50 mm )

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného 
uhlí AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek 
doporučujeme filtr měnit každé 3 měsíce.

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného 
uhlí AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek 
doporučujeme filtr měnit každé 3 měsíce.

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce.

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce.

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 29 (∅ 195 x 33 mm )

Model Servisní kód EAN kód

CHF 029/1 484000008572 8015250495317 

Model Servisní kód EAN kód

CHF 34 484000008610 8015250575095 

Model Servisní kód EAN kód

CHF 30 484000008609 8015250575088 

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 28 (∅ 240 x 32 mm) 

Model Servisní kód EAN kód

CHF 28/1 484000008576 8015250495928 

Model Servisní kód EAN kód

FAC 269/1 484000008789 8015250510034 

Model Servisní kód EAN kód

FIL 950/1 484000008787 8015250510010 

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného 
uhlí AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek 
doporučujeme filtr měnit každé 3 měsíce.

Při běžném používání digestoře je potřeba filtr čistit 1x za měsíc. Ideální je 
filtr mýt v myčce na nejvyšší možnou teplotu s použitím klasického 
čisticího prostředku. Po umytí nechte filtr sušit 10 minut v troubě na 100°C, 
aby se znovu aktivoval. Nepřekračujte uvedenou teplotu a dobu sušení 
v troubě. Při dodržení pravidelné údržby je filtr plně funkční po dobu 
3 let. 
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UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 37 - 2 ks (285 x 175 x 40 mm) 

OMYVATELNÝ UHLÍKOVÝ FILTR • Type 45 (202 x 228 x 10 mm) 

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 47 - 2 ks (∅ 152 x 50 mm ) 

UHLÍKOVÝ FILTR  • Typ 48 (∅ 233 x 30 mm) 

Uhlíkový filtr absorbuje mastnotu a vlhkost při vaření, což zabraňuje 
nepříjemným zápachům v kuchyni. Díky své absorpční funkci chrání před 
šířením bakterií v ovzduší.

Filtr je samozhášecí. Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou 
barvy poukazuje na nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních 
podmínek doporučujeme filtr měnit každé 3 měsíce. 

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 57 - 2 ks (∅ 175 x 42 mm) 

Model Servisní kód EAN kód

AMC 962/1 484000008786 8015250510003 

MOD 45-1 484000008785 8015250509991 

Model Servisní kód EAN kód

AMC 023/1 484000008784 8015250509984 

Model Servisní kód EAN kód

AMC 037/1 484000008783 8015250509977 

Model Servisní kód EAN kód

CHF 57 484000008824 8015250585889 

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce.

Při běžném používání digestoře je potřeba filtr čistit 1x za měsíc. Ideální je 
filtr mýt v myčce na nejvyšší možnou teplotu s použitím klasického 
čisticího prostředku. Po umytí nechte filtr sušit 10 minut v troubě na 100°C, 
aby se znovu aktivoval. Nepřekračujte uvedenou teplotu a dobu sušení 
v troubě. Při dodržení pravidelné údržby je filtr  plně funkční po dobu 
3 let. 

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme filtr měnit každé 3 
měsíce.

Uhlíkový filtr absorbuje mastnotu a vlhkost při vaření, což zabraňuje 
nepříjemným zápachům v kuchyni. Díky své absorpční funkci chrání před 
šířením bakterií v ovzduší.

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce.

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 58 - 2 ks (∅  142 x 48 mm )

Uhlíkový filtr absorbuje mastnotu a vlhkost při vaření, což zabraňuje 
nepříjemným zápachům v kuchyni. Díky své absorpční funkci chrání před 
šířením bakterií v ovzduší.

Filtr je samozhášecí. Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy 
poukazuje na nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek 
doporučujeme filtr měnit každé 3 měsíce.

Model Servisní kód EAN kód

AKB 000/1 484000008782 8015250509960 

Model Servisní kód EAN kód
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UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 150 (217 x 435 x 20 mm ) 

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 160 (290 x 230 x 37 mm) 

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 190 (485 x 265 x 48 mm ) 

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce. 

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce. 

Model Servisní kód EAN kód

CHF 150/1 484000008580 8015250495966 

Model Servisní kód EAN kód

CHF 190/1 484000008578 8015250495942 

Model Servisní kód EAN kód

CHF 007/2 484000008693 8015250038668 

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20. 

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce. 

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20.

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce.

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 200 (180 x 200 x 48 mm) 

Model Servisní kód EAN kód

CHF 200/1 484000008577 8015250495935 

UHLÍKOVÝ FILTR  • Typ 242 (273 x 244 x 22 mm) 

Model Servisní kód EAN kód

AMC 242 484000008777 8015250509892 

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20.

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce.  

UHLÍKOVÝ FILTR • Typ 303 (205 x 185 x 43 mm) 

Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20.

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce.  

Model Servisní kód EAN kód

CHF 303/1 484000008581 8015250495973 
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UHLÍKOVÝ FILTR • Typ B210 (∅ 210 x 35 mm ) 
Uhlíkový filtr je vysoce účinný, jelikož je vyroben z kvalitního dřevěného uhlí 
AC 40, které pohlcuje pachy 2x efektivněji než tradiční AC 20.

Filtr je samozhášecí (v souladu se standardem UL94: V-2). 

Je opatřen indikátorem nasycení, který změnou barvy poukazuje na 
nutnost výměny filtru. Pro zachování optimálních podmínek doporučujeme 
filtr měnit každé 3 měsíce.  

Model Servisní kód EAN kód

CHF 210/1 484000008579 8015250495959 

UNIVERZÁLNÍ UHLÍKOVÝ FILTR • 470 x 970 mm - 250 g / m2

Uhlíkový filtr do odsavačů par chrání vaši kuchyň před nepříjemným 
zápachem. Samozhášecí. Pro zachování optimálních filtračních 
účinků doporučujeme měnit každé 3 měsíce.

Model Servisní kód EAN kód

UCF 017 484000008525 8015250470321 

UNIVERZÁLNÍ KOMBINOVANÝ FILTR • 470 x 570 mm - 450 g / m2

Tukový a uhlíkový filtr pro digestoře chrání kuchyni před mastnotou a 
nepříjemnými pachy. Samozhášecí. Pro zachování optimálních filtračních 
účinků doporučujeme měnit každé 3 měsíce.

Pěnový filtr mastnoty s indikátorem nasycení do odsavačů par chrání vaši 
kuchyň před mastným výpary. Samozhášecí. Když indikátor nasycení 
zčervená je potřeba filtr vyměnit za nový.

Model Servisní kód EAN kód

UCF 016 484000008524 8015250470314 

Model Servisní kód EAN kód

UGF 015 484000008526 8015250470338 

UNIVERZÁLNÍ PĚNOVÝ FILTR MASTNOTY 
470 x 970 mm,  140 g / m2

UGF 018  - 100 g / m2

UGF 016  - 150 g / m2

Pěnový filtr mastnoty chrání vaši kuchyň před mastnými výpary. 
Samozhášecí. Pro zachování optimálních filtračních účinků 
doporučujeme měnit každé 3 měsíce.

UNIVERZÁLNÍ PĚNOVÝ FILTR MASTNOTY • 470 x 970 mm

Model Servisní kód EAN kód

UGF 018 484000008527 8015250470345 

UGF 016 484000008523 8015250470307 

UNIVERZÁLNÍ TUKOVÝ FILTR (PŘÍRODNÍ VLÁKNO) 

Univerzální tukový filtr vhodný pro odsavače s externím výfukem. Absorbuje 
tuky a výpary. Ekologicky nezávadný. Vyrobený z kombinace přírodních 
lněných vláken vázané přírodní kukuřičnou základnou. Více absorpční síly 
než standardní polyesterové filtry (lněná vlákna zadržují vodu až do 20% své 
hmotnosti bez pocitu vlhkosti na dotek - jak uvádí Evropská konfederace 
CELC). Vystřihněte a přizpůsobte dané velikosti! Kompostovatelný 
a recyklovatelný. Žáruvzdorná přírodní úprava (na bázi křemičitanu 
sodného). Doporučujeme měnit filtr každé 3 měsíce.

• NGF 221 > 470 x 1170 mm - 220 g / m2

• NGF 331 > 470 x 570 mm - 330 g / m2

Model 

NGF 221

Servisní kód 

484000008651

EAN kód

8015250040166 

NGF 331 484000008653 8015250180114 
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UNIVERZÁLNÍ PŘÍRODNÍ UHLÍKOVÝ FILTR 
• 470 x 570 mm • 220 g / m2

Univerzální filtr proti zápachu vhodný pro odsavače bez vnějšího výfuku. 
Ekologicky šetrné. Vyrobené z kombinace přírodních lněných vláken 
a jádra z aktivního uhlí spojených přírodním kukuřičným základem. 
Kompostovatelný a recyklovatelný. Doporučujeme měnit filtr každé 
3 měsíce.

UNIVERZÁLNÍ KOMBINOVANÝ FILTR (PŘÍRODNÍ VLÁKNO) 
• 470 x 570 mm • 350 g / m2

Univerzální kombinovaný filtr vhodný pro odsavače par bez vnějšího výfuku. 
Ekologicky šetrné. Vyrobené z kombinace přírodních lněných vláken 
a jádra z aktivního uhlí spojených přírodním kukuřičným základem. 
Oboustranné: jedna strana proti mastnotě, druhá strana proti zápachu. 
Strana proti mastným tukům je chráněna nepropustným přírodním 
ošetřením (na bázi křemičitanu sodného). Kompostovatelný 
a recyklovatelný. Doporučujeme měnit filtr každé 3 měsíce.

Model 

NCF 201

Servisní kód 

484000008650

EAN kód

8015250039917 

Model 

NCF 351

Servisní kód 

484000008652

EAN kód

8015250180107 

HLINÍKOVÁ ODVZDUŠŇOVACÍ HADICE  • 1.5 m ∅ 120 mm 

Hliníková odvzdušňovací hadice pro digestoře, bubnové sušičky a odvod 
teplého vzduchu. Flexibilní a pružná.

HLINÍKOVÁ ODVZDUŠŇOVACÍ HADICE • 3 m

Hliníková odvzdušňovací hadice pro digestoře, bubnové sušičky a odvod 
teplého vzduchu. Flexibilní a pružná.

Norma UNI CIG 7129/92 
Materiál: Hliník AL/A 3300

Model Servisní kód EAN kód

CHT 154 484000008611 8015250575941 

Model Servisní kód EAN kód

CHT 311 484000008640 8015250404661 

CHT 312

CHT 315/1

CHT 350

484000008641

484010678190

484000008638

8015250136845 

8015250665642 

8015250613674 

110 mm  

120 mm 

125 mm 

150 mm 

∅

Norma UNI CIG 7129/92 
Materiál: Hliník AL/A 3300
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ČISTICÍ A ODVÁPŇOVACÍ SADA PRO KÁVOVARY 

Sada Wpro pro odmašťování pro přístroje expresso má aktivní složku na bázi 
kyslíku, která je speciálně navržena pro odstraňování mastnoty a vodního 
kamene u automatických kávovarů nebo přístrojů na expresso. Sada 
obsahuje 4 čisticí sáčky a 4 odvápňovací sáčky.

PŘÍPRAVA KÁVY

ŽEHLICÍ SOUPRAVA  

Žehlicí sada Wpro udržujete parní žehličku a generátor páry v dokonalém 
stavu, čímž zaručuje výbornou výkonnost po celou dobu životnosti 
spotřebiče.

- Zásobníky proti vodnímu kameni účinně zabraňují vzniku usazenin 
vodního kamene a zvyšují  množství a kvalitu vyrobené páry.
- Odstraňovač skvrn odstraní veškeré skvrny z textilií a škrobu z žehlicí 
plochy.

Sada obsahuje: 10 kazet proti vodnímu kameni a odstraňovač skvrn z 
žehlicí plochy žehličky.

ŽEHLENÍ

Model 

IRO 011 484000008407

Servisní kód EAN kód

8015250440843 

PŘIPRAVUJEME
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MINI ŽEHLÍCÍ PRKNO • 70 x 32 cm 

Žehlící prkno se sklápěcíma nohama pro snadnou manipulaci i uskladnění. 
Potah vyrobený ze 100% bavlny s 3 mm vysokou měkkou polyesterovou 
pěnou. Maximální nosnost 30 kg. 

100% bavlna Dvojitá vrstva Odolné

Model 

MIB 200 484000008599

Servisní kód EAN kód

8015250507652 

POTAH NA ŽEHLÍCÍ PRKNO • 140 x 48 cm  

Designový potah ze 100 % bavlny s titanovou úpravou. Maximální 
odolnost a lepší žehlící výkon díky titanovému provedení a perforované 
vrstvě. Je opatřen praktickým klipem, tudíž dobře padne. Odolný vůči 
teplotě až 250°C.  Motiv Paříž.

Materiál: 100% bavlna s titanovou vložkou / 2 mm měkká polyesterová 
pěna / plstěná podložka (300g/m2)

100%
bavlna

     3 vrstvy Perforované Odolné

IBC 050 484000008536 8015250474268 

ODVÁPŇOVAČ PRO PARNÍ ŽEHLIČKY / 10 ks 

Odvápňovací prostředek v 10 jednorázových ampulích odstraňuje z parní
žehličky usazeniny vodního kamene, prodlužuje její životnost, zlepšuje
kvalitu a množství páry a snižuje spotřebu energie. Je vhodný jak pro
tradiční parní žehličky, tak i pro jiné parní generátory.

Obsah ampulky s jednou dávkou nalijte do jednoho litru vody 
z vodovodu a tento roztok použijte při žehlení. Jestliže je pára příliš 
suchá, snižte trochu teplotu žehličky. U žehliček vybavených 
samostatným ohřívačem doporučujeme proplachovat ohřívač každé dva 
měsíce čistou vodou.

Model 

SIM 010 484000008408

Servisní kód EAN kód

8015250440850 

Model Servisní kód EAN kód

ŽEHLÍCÍ PRKNO S MOTIVEM NEW YORK  • 120 x 44 cm 

Žehlící prkno pro klasické i napařovací žehličky. Vyrobené z lakovaného 
kovu s možností nastavení několika výšek (až 95 cm) pro co nejpohodlnější 
používání. 

Součástí balení je také šikovný držák kabelu pro parní stanice a praktický 
integrovaný držák na prádlo. Vysoce stabilní nohy o průměru 35 mm. 3 
věšáky na prádlo. 

Materiál: Potah vyrobený ze 100% bavlny (vč. 600 g plstěné podložky) - lze 
vyměnit za jiný o velikosti XL (140 x 48 cm). 

ŽEHLÍCÍ PRKNO S MOTIVEM PAŘÍŽ • 130 x 44 cm 

Žehlící prkno pro klasické i napařovací žehličky. Hi-tech lakovaná 
konstrukce s možností nastavení několika výšek (až 95 cm) pro co 
nejpohodlnější používání. 

Součástí balení jsou také vysoce stabilní nohy o průměru 35 mm s 
předními kolečky pro snadnou přepravu a šikovný držák kabelu pro parní 
stanice. 5 věšáků na prádlo. Vyztužený integrovaný držák na prádlo. 

Materiál: Potah vyrobený ze 100% bavlny (vč. 600 g plstěné podložky) - lze 
vyměnit za jiný o velikosti XL (140 x 48 cm). 

Model 

IBD 002 484000008505

Servisní kód EAN kód

8015250462715 

Model 

IBD 003 484000008506

Servisní kód EAN kód

8015250462722 

• do vyprodání zásob

• do vyprodání zásob

Návod k použití:



Péče o domácnost
V nabídce příslušenství Wpro nalezenete účinné čisticí 
prostředky a další pomůcky, které usnadní a zpříjemní 

každodenní úklid v domácnosti. 
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UNIVERZÁLNÍ SADA PRO VZDUCHOVÉ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ / 
OKEN PRO PŘENOSNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Zvyšuje účinnost klimatizace tím, že brání výměně vzduchu mezi 
vnitřkem a vnějším prostorem. Přizpůsobí se  dveřím, oknům i posuvným 
dveřím z hliníku, dřeva a PVC. Snadná instalace a výměna pomocí 
suchého zipu. 
Kompatibilní se všemi značkami mobilních klimatizačních jednotek. 

Sada obsahuje: 4 kusy a lepidlo na suchý zip.

DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO KLIMATIZACE

Univerzální dálkové ovládání klimatizace  pro snadné a pohodlné ovládání 
až 4000 modelů klimatizací. Jednoduchá klávesnice obsahuje základní 
funkce (hodiny, časovač ON / OFF, režim apod.), ale i pokročilé funkce jako 
"inteligentní chlazení" a "inteligentní ohřev"

Potřebné: 2 baterie AAA. Pozn. vložte do správného krytu baterií.

Model 

CAK 004 484000008979

Servisní kód EAN kód

8015250627718 

Model 

ARC 201 484000008628

Servisní kód EAN kód

8015250578546 

UNIVERZÁLNÍ PRACHOVÝ FILTR PRO KLIMATIZAČNÍ 
JEDNOTKY A ČISTIČKY VZDUCHU 290 x 460 mm 

Filtr je vyroben pro přenosné klimatizační jednotky a čističky vzduchu. 
Jedná se o ekologický filtr bez chlóru a pojivových pryskyřic, proti alergii 
způsobené pylem, prachovým roztočům, prachovým částicím apod. 
Vyrobeno z tepelně lepených syntetických vláken - třídy G4. 

Návod k použití: Odřízněte a vložte do prostoru pro nasávání vzduchu.

Model 

AFI 016 484000008643

Servisní kód EAN kód

8015250046229 

Klimatizace Vysavače

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU PRO VYSAVAČE • 3 x 10 g 

Osvěžovač pro sáčkové i bezsáčkové vysavače. Uvolňuje příjemnou čerstvou 
vůni, která zůstane ve vzduchu několik hodin.

Model 

GRA 400 484000008403

Servisní kód EAN kód

8015250440539 
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