
Jak zvolit správný 
mezikus?
Pračky a sušičky Beko



Jaké hloubky praček a sušiček 
Beko lze dát na sebe?

Vybírám sušičku 
podle hloubky pračky:

Vybírám pračku 
podle hloubky sušičky:

Kvůli bezpečnosti umístěte sušičku na pračku vždy jen v kombinaci s mezikusem, který sušičku zajistí.
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Jaké mezikusy Beko jsou k dispozici?

Mezikus s přihrádkou 60 cm
Pro pračky a sušičky Beko 
s hloubkou skeletu 60 cm.
Součástí je výsuvná přihrádka 
na odložení koše s prádlem.

Kód 7189731310 SKWS60

Mezikus s přihrádkou 54 cm
Pro pračky a sušičky Beko 
s hloubkou skeletu 54 cm.
Součástí je výsuvná přihrádka 
na odložení koše s prádlem.

Kód 7189731320 SKWS54

Mezikus 46 cm

Pro pračky Beko s minimální 
hloubkou skeletu 40 cm 
a sušičky Beko s hloubkou 
skeletu 46 cm.

Kód 7189731960 PSKS

Mezikus 54-60 cm

Pro pračky a sušičky Beko 
s rozdílem hloubky skeletu 
10 cm (sušička 60 cm) nebo 
9 cm (sušička 54 cm).
Bílé a tmavě šedé provedení.

Kód bílý 7189731110
Kód šedý 7189731140

PSK
PSK Man Gray



Jaký mezikus zvolit podle 
hloubky pračky a sušičky?

Mezikusy Beko jsou určeny pro kombinaci pračky Beko a sušičky Beko. 
Při kombinaci se spotřebiči jiných výrobců nezaručujeme, že bude mezikus sedět.

Pro pračku a sušičku je uvedena hloubka skeletu. Celkovou hloubkou pračky a sušičky, 
tzn. včetně ovládacích knoflíků a přesahu bubnu, najdete na beko.cz
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Nevíte si rady? Navštivte beko.cz nebo volejte naši 
zákaznickou linku 800 350 333 každý den od 8:00 do 17:00.

https://www.bekocr.cz/
https://www.bekocr.cz/

