
Zapanuj nad ogniem  
z nową precyzją. 
Na każdym poziomie.

Nowe płyty gazowe Bosch ze sterowaniem FlameSelect. 





Wreszcie korzystasz z ognia 
dokładnie tak jak chcesz.
Ogień fascynuje nas dziś tak samo, jak pół miliona lat temu, kiedy to został 
ujarzmiony przez człowieka. Sposób korzystania z jego mocy podlega jednak  
stałej ewolucji. Doskonałym tego przykładem są nowe płyty gazowe FlameSelect  
marki Bosch.

Innowacyjna technologia Bosch oferuje najwyższą precyzję regulacji płomienia 
dzięki możliwości ustawiania określonych poziomów mocy. Jeśli dodamy do tego 
ponadczasowe wzornictwo i starannie dobrane materiały, nowe płyty gazowe 
reprezentują całkiem nową wartość funkcjonalną oraz wizualną. Z gwarancją 
doskonałych rezultatów i dla uprzyjemnienia chwil spędzanych w kuchni.



Gotowanie na gazie było i nadal jest doskonałym sposobem  
na przygotowanie posiłków. Ale regulacja płomienia budzi pewne  
wątpliwości. W przepisach występują zwykle konkretne wartości:  
pół kilograma, dwa jajka itp. Ale co z poleceniem: gotować na średnim 
ogniu? Nie jest to łatwe do osiągnięcia. Teraz dzięki płytom FlameSelect 
bez trudu wybierzesz i utrzymasz właściwą wartość grzania.  
Pokrętła z dziewięciostopniową skalą wielkości płomienia pozwalają 
kontrolować moc ognia w precyzyjny sposób, dobrany do potrzeb.  
Z taką pomocą zawsze uzyskasz perfekcyjny rezultat.

Do tej pory ogniem  
sterował Twój kciuk.
Teraz rządzi nim FlameSelect.





Potęga ognia.
Precyzja Boscha.
Bosch nieustannie pracuje nad poprawianiem komfortu i bezpieczeń-
stwa gotowania na gazie. Dlatego stworzył FlameSelect. W odróżnieniu 
od płyt z płynną regulacją gazu, płyty FlameSelect z opatentowaną 
technologią zaworów oferują nowatorski system regulacji w dziewięcio-
stopniowej skali. Precyzyjnie określone poziomy mocy, zawarte 
w nowych pokrętłach, pozwalają na łatwe sterowanie wielkością pło-
mieni poprzez wybór konkretnej wartości. Wybrany poziom pokazuje się 
na wyświetlaczu. Po wyłączeniu płyty, wyświetlacz nadal sygnalizuje 
nagrzane miejsca, skutecznie zabezpieczając przed poparzeniem. 
W ten sposób płyty z FlameSelect łączą w sobie zalety gotowania 
na gazie z komfortem i precyzją znaną z płyt elektrycznych.

Przy gotowaniu na tradycyjnych płytach 
gazowych ustawienie idealnej mocy 
płomienia jest praktycznie niemożliwe. 
Nowe płyty FlameSelect pozwalają 
na łatwą kontrolę wielkości płomienia 
dzięki możliwości wybrania konkretnej 
wartości w dziewięciostopniowej skali.

Dziewięć precyzyjnie określonych poziomów.

Przy gotowaniu na tradycyjnych płytach 
gazowych ustawienie idealnej mocy 
płomienia jest praktycznie niemożliwe. 
Nowe płyty FlameSelect pozwalają 
na łatwą kontrolę wielkości płomienia 
dzięki możliwości wybrania konkretnej 
wartości w dziewięciostopniowej skali.
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Piękne i praktyczne:  
płyty gazowe piano-a-filo.
Nasze płyty gazowe piano-a-filo prezentują się 
niezwykle elegancko. Przystosowane  
do wpuszczenia w blat, tworzą z nim równą, 
gładką powierzchnię. Oczywiście, dopuszczalny 
jest również klasyczny sposób montażu.



Powierzchnie płyt 
gazowych: 
Różnorodność form i materia-
łów sprzyja łatwemu dopaso-
waniu naszych płyt do indywi-
dualnego stylu zabudowy 
kuchni. Oferta obejmuje 
modele z powierzchnią wyko-
naną z hartowanego szkła 
w kolorze białym lub czarnym, 
z najwyższej jakości szkła 
Ceran oraz ze stali nierdzewnej. 

Powierzchnie płyt 

Różnorodność form i materia-

Przyjazna dla oczu.
I dla Twoich dań.
Gotowanie to kwestia smaku. To dlatego nasze płyty reprezentują nie tylko 
mistrzowską funkcjonalność, ale także ekskluzywne wartości wizualne. 
Dzięki nowej, bardziej płaskiej konstrukcji, ich czysta i ponadczasowa forma 
świetnie wpisuje się w zabudowę każdej kuchni. Wzięliśmy też pod uwagę 
różne wymagania i gusta użytkowników. W naszej ofercie są do wyboru 
rozmaite wzory i kolory powierzchni oraz rusztów, bowiem Bosch, jak zawsze, 
pragnie dostarczać Klientom urządzenia perfekcyjnie pasujące do stylu ich 
kuchni.

Typy rusztów:
Do wyboru jest kilka wzorów: 
od łatwych w przenoszeniu 
i czyszczeniu rusztów 
pojedynczych, do rusztu 
podwójnego, zapewniającego 
wysoką stabilność naczyń. 
Oba warianty dostępne są 
z żeliwa lub stali. Trzeci typ 
stanowi ruszt całopowierzch-
niowy, wykonany z żeliwa 
i oferujący bardzo wysoką 
stabilność. Wszystkie nasze 
ruszta są łatwe do czyszczenia, 
niektóre z nich są przystoso-
wane do mycia w zmywarce. 
Ruszta żeliwne są niezwykle 
wytrzymałe, stalowe natomiast 
są lekkie i łatwe w obsłudze.



Projektując nasze płyty gazowe, nigdy nie zapominamy o konieczno-
ści ich czyszczenia po każdym użyciu. Dlatego zadbaliśmy o to, aby 
nasze urządzenia pomagały Ci nie tylko w gotowaniu, ale także w 
czyszczeniu. W ten sposób czas spędzany w kuchni będzie jeszcze 
przyjemniejszy. Przed, w trakcie i po zakończeniu gotowania.

Łatwość użycia.  
Łatwość czyszczenia. 
Komfort i przyjemność.



Bezpieczeństwo za jednym naciśnięciem.
Nasze płyty gazowe są wyposażone w wyłącznik 
główny, która pozwala na natychmiastowe  
i jednoczesne wyłączenie wszystkich palników  
za jednym naciśnięciem przycisku. Przycisk aktywuje 
też zabezpieczenie przed dziećmi po wyłączeniu płyty.

Perfekcyjne czyszczenie.  
Zaokrąglone brzegi powierzchni podpalnikowej  
zdecydowanie ułatwiają pielęgnację – brak zakamarków 
eliminuje gromadzenie się resztek. Poza tym,  
powierzchnia ze stali szlachetnej jest wyjątkowo 
odporna na ścieranie, więc nawet intensywne  
czyszczenie nie naruszy nadruków wokół pokręteł.

Łatwe mycie w zmywarce.
Jeśli chcesz jeszcze bardziej ułatwić sobie pielęgnację 
płyty, polecamy model z pojedynczymi rusztami.  
Są lekkie, poręczne i pokryte specjalną powłoką 
odporną na uszkodzenia. Dzięki temu możesz myć je  
w zmywarce bez obaw o korozję, przebarwienia  
czy odpryśnięcia.

Pełna kontrola na pierwszy rzut oka.
Podczas gotowania, na wyświetlaczu cyfrowym 
obrazowany jest wybrany poziom mocy.  
Po wyłączeniu palnika wyświetlacz sygnalizuje 
nagrzane miejsca aż do ich ostygnięcia.

Łatwość użycia.  
Łatwość czyszczenia. 
Komfort i przyjemność.
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