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KOĽKOKRÁT STE TÚŽILI PO KUCHYNI PLNEJ ŽIVOTA?
KVALITNÉ A TECHNOLOGICKY VYSPELÉ SPOTREBIČE MORA
VAŠU DOMÁCNOSŤ ŽIVOTOM NAPLNIA.

Žite
život naplno

Vyberie si každý. Ponúkame
široký sortiment spotrebičov
za dostupné ceny.

Spolu so značkou MORA vám to doma pôjde
skvelo. Vďaka najmodernejším funkciám
našich spotrebičov ľahko a rýchlo pripravíte
pokrmy, ktoré sú nielen chutné, ale aj zdravé
a plné živín. Celá vaša rodina tak bude mať
veľa energie na vaše spoločné chvíle, aktivity,
výlety a následne aj dostatok času na kvalitný
odpočinok. Vaša správna strava a čas strávený
s vašimi blízkymi sú pre nás dôležité. MORA
plná života.

Myslíme na vaše požiadavky.
Produkty Mora majú
moderný a funkčný dizajn.

Ideme na to rozumne. Naše
spotrebiče majú logické a intuitívne ovládanie aj funkcie.
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Výnimočná spoľahlivosť,
odolnosť a dlhá životnosť
sú pre nás samozrejmosťou.

Chránime prírodu. Neustále
zmierňujeme dopady našej
výroby na životné prostredie.

100% podpora. Naša
zákaznícka linka a servis sú tu
pre vás každý pracovný deň.
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VSTAVANÉ
RÚRY
Vstavané rúry na pečenie MORA v krásnom
čistom dizajne sú vybavené až 15 vyspelými
funkciami, ktoré vám uľahčia a spríjemnia
prácu v kuchyni. Navyše sa vyznačujú
energetickou triedou A+, čo vašej
domácnosti prinesie ďalšiu úsporu.
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Jednoduché ovládanie
Vstavané rúry MORA si môžete
vybrať s dotykovým alebo
zasúvacím ovládaním i s klasickými
gombíkmi. Záleží len na tom,
čo vám najviac vyhovuje.

4

Čistenie rúry ECO CLEAN

Energetická trieda A, A+

S touto špeciálnou funkciou vyčistíte
rúru oveľa jednoduchšie ako doteraz.
Stačí do pekáča naliať pol litra vody,
zapnúť na pol hodiny a potom všetko
jednoducho vytrieť.

Vďaka špeciálnej izolácii a odrazovému
reflexnému sklu sú naše vstavané rúry
úsporné, ohľaduplné k životnému
prostrediu a spotrebou elektrickej energie
sa radia do energetickej triedy A. Vybrané
modely vďaka úspornému ECO programu
dosahujú energetickú triedu A+.

Tlmené dovieranie dvierok

Teleskopické výsuvy

Niektoré modely našich vstavaných
rúr majú vo výbave tlmiče dvierok.
Tie zaručujú veľmi tiché a šetrné
zatváranie dvierok rúry a tiež jej
dokonalé utesnenie.

Už máte dosť ohýbania sa a zložitej
manipulácie s horúcimi pekáčmi?
Naše rúry majú teleskopické výsuvy,
na ktorých pekáč pohodlne vysuniete
a skontrolujete svoj pripravovaný pokrm.
Následne ho môžete bezpečne zasunúť
späť či vybrať.
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Chutná desiata
pre malých aj
veľkých

Hanka Kynychová odporúča:
„Chutná desiata pre vaše deti je čerstvý domáci kváskový chlieb s mrkvovou nátierkou.“

KVÁSKOVÝ CHLIEB – 1 BOCHNÍK
RECEPT BEZ HNETENIA
>> 1 vrecúško sušeného droždia
>> 300 g celozrnnej ražnej múky
>> 200 g celozrnnej pšeničnej múky
>> 50 g slnečnicových semienok
(nemusíte)
>> 1 lyžica aktívneho kvásku
(môžete nahradiť ⅓ kocky droždia)
>> 1 lyžička soli
>> 1 lyžička mletej rasce
>> 300 – 330 ml teplej vody
Na upečenie chleba budete
potrebovať nádobu s vekom.
Postup:
Najprv zmiešajte všetky sypké
ingrediencie i semienka, a potom
pridajte kvások a vodu. Vymiešajte
cesto, nemusíte premiešavať nijako
dlho, stačí len, aby nikde v miske
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nezostala múka. Cesto nechajte
pod utierkou kvasiť 12 hodín. Po 12
hodinách si odoberte lyžicu cesta
(poslúži ako kvások do ďalšieho
chleba) a vložte v uzavretej nádobe
do chladničky. Vyberte zvyšok
cesta z misky a párkrát ho preložte
a vytvarujte si bochník. Nechajte
ho na podložke zakryté ešte hodinu
odpočívať. Medzitým si predhrejte
rúru aj s nádobou a s vekom. Keď je
rúra i nádoba predhriata, postupujte
veľmi rýchlo. Vložte chlieb do
nádoby, zakryte vekom a vráťte
do rúry. Pečte na 200 stupňov
na hornom a dolnom ohreve,
15 minút zakryté a 20-30 minút
odkryté (záleží na tom, ako tmavú
budete chcieť kôrku). Upečený
chlieb vyberte z nádoby a nechajte

na mriežke úplne vychladnúť.
Nekrájajte ho horúci, mohla by sa
potrhať striedka z chleba. Vďaka
ražnej múke bude chlieb hutnejší
a bude mať krémovejšiu chuť.
Tip: Musíte počítať s tým, že cesto
kysne 12 hodín. Chlieb sa dá
v podstate stihnúť počas jedného dňa
(alebo si ho necháte kvasiť cez noc).
Stačí zarobiť ráno cesto, než pôjdete
do práce, napríklad o 7.00 ráno
a o 19.00 večer toho istého dňa chlieb
dorobiť. Cez noc vám vychladne
a druhý deň ho máte na raňajky.

Typ funkcie:
horné a dolné
vyhrievacie teleso

MRKVOVÁ
POMAZÁNKA
(2 PORCIE)
>> 200 g mrkvy
>> 250 g tvarohu
>> pár kvapiek citrónu
>> čerstvá pažítka
>> soľ
Postup:
Mrkvu si nastrúhajte najemno
a vytlačte z nej šťavu, vmiešajte do
tvarohu a dochuťte soľou a citrónovou
šťavou. Hotovú nátierku posypte
nasekanou pažítkou.
Tip: Skúste do nátierky pridať
aj nastrúhanú reďkovku.
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Vstavané rúry samostatné

Jednoduché ovládanie rúry
pomocou dotykového displeja

Prehľadný DOTYKOVÝ ELEKTRONICKÝ
PROGRAMÁTOR je veľmi jednoduchý na ovládanie.
Vybrať si môžete zo 14 PREDNASTAVENÝCH
PROGRAMOV, stačí stlačiť príslušný symbol jedla
a rúra automaticky nastaví správnu kombináciu
teploty, času a typ ohrevu. Všetko, čo musíte urobiť
vy, je stlačiť štart.
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Samozrejme s ohľadom na vaše skúsenosti si môžete
teplotu, čas aj režim ohrevu v rúre ľubovoľne meniť.
Okrem automatických programov pečenia rúra ponúka
aj extra funkcie na čistenie AquaClean, zohrievanie
tanierov či jedla, rozmrazovanie aj kysnutie cesta.
Skúste tiež využiť automatický program pre prípravu
zdravého domáceho jogurtu.

Príprava domáceho
jogurtu

Pečené mäso, rebierka

Zohrievanie hotového
jedla, tanierov, šálok...

Chlieb

Pomalé pečenie, napr.
metódou SousVide

Varenie v pare
v parných nádobách
(nie sú súčasťou rúry)

Pizza

Automatické pečenie
mäsa

ECO CLEAN čistenie
vodou

Pečenie koláčikov
na viacerých plechoch
naraz

Rozmrazovanie

Kuchynská minútka,
časovač

Pečené kura

Kysnutie cesta

Osvetlenie rúry

Kotlety, ryby, rezne

Rýchly predhrev rúry
na 200 °C

VT 779 BX

VT 778 AB

VT 658 BX

Elektrická rúra samostatná
Touch Control

Elektrická rúra samostatná
Touch Control

Elektrická rúra samostatná

>> nové prehľadné digitálne ovládanie
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> 8 prednastavených programov
>> špeciálny rýchlo ohrev rúry 200°C za 6 min.
>> ukazovateľ teploty v rúre
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 15 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (Cool Door)
>> vyberateľná vnútorná strana dvierok pre
jednoduché čistenie
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> dvojité osvetlenie rúry
>> výsuvné teleskopické rošty (3 úrovne)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> spínač ventilátora
>> objem rúry 71 l

>> nové prehľadné digitálne ovládanie
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> 8 prednastavených programov
>> špeciálny rýchlo ohrev rúry 200°C za 6 min.
>> ukazovateľ teploty v rúre
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 15 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (Cool Door)
>> vyberateľná vnútorná strana dvierok pre
jednoduché čistenie
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> spínač ventilátora
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie osvetlené gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> ukazovateľ teploty v rúre
>> ukazovateľ zvoleného ohrevu
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> vyberateľná vnútorná strana dvierok
pre jednoduché čistenie
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> spínač ventilátora
>> objem rúry 71 l

>> energetická trieda A+
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> energetická trieda A+
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

nerez
čierna

519 €

Kód: 728862, EAN 3838782044632

čierna

489 €

Kód: 728801, EAN 3838782044625

>> energetická trieda A+
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

nerez
čierna

399 €

Kód: 728962, EAN 3838782048296
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Vstavané rúry samostatné

VT 657 AB

VT 657 BX

VT 548 AX

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

>> špeciálne zasúvacie osvetlené gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> ukazovateľ teploty v rúre
>> ukazovateľ zvoleného ohrevu
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> vyberateľná vnútorná strana dvierok
pre jednoduché čistenie
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie osvetlené gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> ukazovateľ teploty v rúre
>> ukazovateľ zvoleného ohrevu
>> povrch rúry – nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> odnímateľná vnútorná sklenená strana
dvierok pre ľahké čistenie
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275 °C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> spínač ventilátora
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> energetická trieda A+
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

>> energetická trieda A+
>> menovitý príkon:
3,3 kW
>> elektrické napätie:
230 V

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

čierna
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379 €

Kód: 728963, EAN 3838782048302

nerez
čierna

369 €

Kód: 733634, EAN 3838782185373

nerez
čierna

369 €

Kód: 733635, EAN 3838782185380

VT 548 BX

VT 538 BX

VT 537 AW

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

nerez
čierna

369 €

Kód: 728865, EAN 3838782044663

nerez

319 €

Kód: 728942, EAN 3838782048388

biela

339 €

Kód: 728954, EAN 3838782048609
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Vstavané rúry samostatné

VT 538 AX

VT 536 AW

VT 447 BX

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275 °C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - drôtené rošty
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 8 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon:
>> elektrické napätie:

3,3 kW
230 V

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

nerez
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299 €

Kód: 733632, EAN 3838782185359

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

biela

299 €

Kód: 728953, EAN 3838782048593

nerez
čierna

299 €

Kód: 728866, EAN 3838782044670

VT 446 AB

VT 437 BX

VT 427 BX

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 8 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - drôtené rošty
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 8 funkcií
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 8 funkcií
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

čierna

279 €

Kód: 728868, EAN 3838782044694

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

nerez

279 €

Kód: 728943, EAN 3838782048395

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

nerez

249 €

Kód: 728948, EAN 3838782048548
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Vstavané rúry samostatné

VT 405 BX

VTP 537 BX

VT 777 BX

Elektrická rúra samostatná

Elektrická pyrolytická rúra
samostatná

Elektrická rúra samostatná
Touch Control

>> multifunkčná rúra 8 funkcií
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - drôtené rošty
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> štvorité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor quadro)
>> možnosť regulácie teploty max 275 °C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> PYRO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> objem rúry 63 l
>>
>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>>
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

>> nové prehľadné digitálne ovládanie
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> 8 prednastavených programov
>> špeciálny rýchlo ohrev rúry 200°C za 6
min.
>> ukazovateľ teploty v rúre
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 15 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> vyberateľná vnútorná strana dvierok
pre jednoduché čistenie
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> spínač ventilátora
>> objem rúry 71 l

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

>> energetická trieda A+
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

nerez
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229 €

Kód: 728926, EAN 3838782048234

nerez

399 €

Kód: 734227, EAN 3838782323393

nerez
čierna

399 €

Kód: 728800, EAN 3838782044618

VT 547 AB

VT 546 BX

VT 536 BX

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> tlmené dovieranie dvierok
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - drôtené rošty
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 11 funkcií
>> trojité sklo dvierok s tepelným
deflektorom (CoolDoor)
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - drôtené rošty
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

čierna

339 €

Kód: 728864, EAN 3838782044656

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

nerez
čierna

269 €

Kód: 728863, EAN 3838782044649

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 3,3 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

nerez

249 €

Kód: 728944, EAN 3838782048401
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Vstavané rúry samostatné

VT 433 BW

VT 422 AX

VT 402 AB

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

>> špeciálne zasúvacie gombíky
>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 8 funkcií
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - drôtené rošty
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 8 funkcií
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - drôtené rošty
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> multifunkčná rúra 8 funkcií
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - drôtené rošty
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 71 l

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

biela
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269 €

Kód: 728956, EAN 3838782048623

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

nerez

219 €

Kód: 728950, EAN 3838782048562

čierna

209 €

Kód: 728927, EAN 3838782048241

VT 323 BX

VT 303 AX

VT 201 BX

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

>> dotykové ovládanie hodín
>> digitálne programovateľné hodiny
>> programovanie času pečenia
>> detský bezpečnostný zámok ovládania
>> multifunkčná rúra 9 funkcií
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - prelisy
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 61 l

>> multifunkčná rúra 9 funkcií
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - prelisy
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 61 l

>> klasická rúra 6 funkcií
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - prelisy
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 65 l

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,7 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,7 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,7 kW
>> elektrické napätie: 230 V
>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech
na pečenie

nerez

229 €

Kód: 728951, EAN 3838782048579

nerez

209 €

Kód: 728928, EAN 3838782048258

nerez

199 €

Kód: 728929, EAN 3838782048265
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Vstavané rúry samostatné

VT 101 BX

VT 101 BW

Elektrická rúra samostatná

Elektrická rúra samostatná

>> klasická rúra 4 funkcie
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - prelisy
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 65 l

>> klasická rúra 4 funkcie
>> možnosť regulácie teploty max 275°C
>> vedenie v rúre - prelisy
>> špeciálny program čistenia rúry EcoClean
>> objem rúry 65 l

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> energetická trieda A
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

>> príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

nerez
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189 €

Kód: 728930, EAN 3838782048272

biela

199 €

Kód: 728931, EAN 3838782048289

Zatočte si
čerešne plné
vitamínu C

ROLOVANÝ ČEREŠŇOVÝ KOLÁČ
Cesto:
>> 500 g polohrubej múky
>> 1 vrecúško sušeného droždia
>> 100 g krupicového cukru
>> 1 vanilkový struk
>> 250 ml vlažného polotučného
mlieka
>> 1 lyžica rumu
>> 150 g rozpustenej Hery
Plnka:
>> 200 g mletého maku
>> 350 g plnotučného tvarohu
>> 100 ml vlažného polotučného
mlieka
>> 4 lyžice práškového cukru
>> 700 g vykôstkovaných čerešní
Poleva:
>> 5 lyžíc citrónovej šťavy
>> 100 g práškového cukru
Preosiatu múku zmiešajte s
cukrom a droždím. Pridajte
rozpustenú Heru, zmiešanú s
mliekom a rumom. Nakoniec

nožom rozkrojte vanilkový lusk,
vyškrabte z neho semienka
a pridajte do cesta.
Vymiešajte nelepivé cesto, ktoré
nechajte hodinu kysnúť na teplom
mieste. Môžete miešať ručne alebo
použiť kuchynský robot.
Vykôstkujte čerešne a pripravte
si makovú náplň. Máte čas, než
vykysne cesto.
Maková náplň je veľmi jednoduchá.
Mletý mak zmiešajte s cukrom
a zalejte vlažným mliekom.
Pridajte tvaroh a vymiešajte
náplň.
Vykysnuté cesto rozvaľkajte
na štvorec, s rozmermi asi
50 x 50 cm. Celú plochu potrite
makovou náplňou.
Na náplň poukladajte čerešne.

Nemusíte ich nijako urovnávať.
Cesto zaviňte do pevnej rolády.
Nakrájajte veľmi ostrým nožom
na plátky asi päť centimetrov hrubé
(alebo podľa výšky vašej formy
na pečenie).
Vyššiu koláčovú formu s
priemerom cca 30 cm vymažte
Herou a vysypte polohrubou
múkou. Rolády z cesta poukladajte
do formy jednu vedľa druhej.
Nechajte ešte dvadsať minút
kysnúť vo forme.
Vložte do rúry vyhriatej na 190 °C
a pečte 45 minút.
Na polevu zmiešajte práškový
cukor a citrónovú šťavu. Po
upečení celý koláč polejte
citrónovou polevou.
Nechajte trochu vychladnúť
a krájajte.
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INDUKČNÉ
A SKLOKERAMICKÉ
VARNÉ PLATNE
Vybrať si môžete z mnohých prevedení,
rôznych šírok, farieb varných platní i typov
hrán. Dizajnovo spracované indukčné
a sklokeramické varné platne sú vybavené
radom vyspelých praktických funkcií, ktoré
zvýšia komfort vášho varenia.
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AreaFlex zóna
S AreaFlex zónou môžete jednoducho prepojiť
dve varné zóny nad sebou, čo umožní varenie v
menších i veľkých nádobách rôznych rozmerov.
Môžete tak pohodlne a efektívne využiť plochu
varnej zóny podľa vášho uváženia a tvaru riadu
pre vaše maximálne pohodlie a flexibilitu.

22

230 V /
400 V

Nosnosť
sklokeramických platní

Funkcia SoftMelt
a Staywarm

Sklokeramické varné platne sú vyrobené
zo špeciálneho tvrdého materiálu
a odolajú statickému zaťaženiu nad
100 kg.

Funkcia SoftMelt šetrne rozpustí
čokoládu alebo maslo pri konštantnej
teplote 42 °C, vďaka čomu sa vytvoria
dokonalé podmienky pre rozpúšťanie bez
pripálenia. Funkcia StayWarm udržuje
jedlo na konštantnej teplote 70 °C, vďaka
čomu si jedlo zachová pôvodnú chuť
a teplotu, až do okamihu podávania.

Jednofázové pripojenie
na 230 V

Funkcia PowerBoost

Naše nové indukčné platne vďaka
funkcii obmedzovača výkonu
jednoducho pripojíte aj na 230 V.
Takto neprekročia odber 16 A, takže
sa hodia aj do panelákových bytov.

Rýchleho zvýšenia výkonu až
o 40 % dosiahnete aktiváciou funkcie
PowerBoost. Docielite tak oveľa
rýchlejšieho uvedenia do varu, čo
oceníte predovšetkým u väčších nádob
s veľkým objemom vody alebo keď sa
ponáhľate.
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BridgeZone
Indukčná varná platňa
s dvoma prepojenými
zónami zjednodušuje varenie
v rozmerných nádobách. Dve
oddelené varné zóny sa jedným
dotykom premostia a tým
sa vytvorí jedna väčšia. Perfektné
pre súčasnú prípravu väčších
kusov jedla a príloh.

Funkcia StopGo
Dajte si pauzu. Vďaka funkcii
StopGo môžete kedykoľvek
zastaviť varenie a po opätovnej
aktivácii znova pokračovať
s rovnakými nastaveniami.

R

Funkcia Recall
Táto funkcia je veľmi užitočná,
keď varnú platňu neúmyselne
vypnete. Máte 5 sekúnd na to,
aby ste reaktivovali posledné
nastavenia použité na varnej
platni, čo je veľmi užitočné, keď
varíte viac ako jeden pokrm.

Funkcia TimeAssist
Pomáha vám udržiavať prehľad
o tom, ako dlho varíte. Už
nemusíte sledovať hodinky alebo
premýšľať, kedy ste začali pokrm
pripravovať. Teraz môžete strážiť
čas priamo na varnej platni.
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Zdravý obed
s vôňou leta

Hanka Kynychová odporúča:
„Cestoviny s paradajkovou omáčkou sú chutným
obedom pre celú vašu rodinu.“

CESTOVINY S OMÁČKOU
Z PARADAJOK (2 PORCIE)
>> 250 g špagiet
>> 1kg paradajok (čerstvé alebo v plechovke)
>> 1 cibuľa
>> 3 strúčiky cesnaku
>> 2 lyžice olivového oleja
>> soľ a korenie
>> čerstvá bazalka
Postup:
Na panvici si rozohrejte olej a dajte osmažiť cibuľku nakrájanú
na drobno. Keď začne cibuľka chytať farbu, pridajte na plátky
nakrájaný cesnak a nechajte chvíľku rozvoňať. Potom pridajte
paradajky (ak máte čerstvé, tak ich nakrájajte na malé kúsky).
Trochu osoľte, prikryte pokrievkou a nechajte na miernom
plameni dusiť, kým sa paradajky nerozvaria. Medzitým si dajte
variť špagety. Omáčku nakoniec dochuťte soľou a korením.
Uvarené špagety dajte do panvice a poriadne premiešajte
s omáčkou. Nakoniec pridajte nasekanú čerstvú bazalku.
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Vstavané indukčné varné platne samostatné

5 dôvodov, prečo si kúpiť indukčnú platňu Mora!
1. Až o 100 % rýchlejší ohrev než pri klasickom
ohreve na plyne alebo sklokeramike!
2. Indukčná zóna zahrieva iba dno nádoby
a samotná platňa sa nezahrieva!
3. Nízka teplota na povrchu platne = nič sa na platni
nepripáli, platňa sa ľahko čistí!
4. Vysoká účinnosť: 90 % energie je premenených
na ohrev dna nádoby!
5. Nízka spotreba energie!
Indukčná varná platňa zahrieva iba dno nádoby.
Ako ľahko a rýchlo rozpoznať vhodný riad?
Pomocou malého magnetu – ak magnet ku dnu nádoby
priľne, je nádoba vhodná pre indukčný ohrev.
VHODNÉ nádoby na indukčnú platňu:
- nerezové s magnetickým dnom
- teflónové s magnetickým dnom
- smaltované s magnetickým dnom
NEVHODNÉ nádoby!
- keramické a sklenené
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflónové nemagnetické

Možnosti hrán indukčných
/ sklokeramických platní Mora
V ponuke nájdete 3 typy hrán sklokeramických platní.
Každá z týchto typov ponúka užívateľovi svoje výhody
a prednosti. Záleží naozaj len na vašich preferenciách,
ktorú variantu si vyberiete.

C
Prednosti zbrúsenej hrany v tvare C:
základný variant platne, jednoduché čistenie celej
plochy platne, možnosť vsadenia (nafrézovania)
do pracovnej dosky.
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X
Prednosti nerezového rámčeka:
chráni platňu pri manipulácii s riadom,
zabraňuje pretečeniu.

FF
Prednosti prednej skosenej hrany:
umožňuje vedľa seba kombinovať rôzne typy varných
platní (plyn, elektrika), možnosť si postupne
rozširovať svoju varnú platňu o ďalší typ.

INDUKCIA

INDUKCIA

INDUKCIA

VDIT 853 FF

VDIT 656 X

VDIT 656 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

nerezový rámček

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
2x 180 mm 1,4/2,1 kW
1x 210 mm 2,3/3 kW
>> 1x BridgeZone (spojenie dvoch 180 mm
zón nad sebou – ľavá strana)

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
>> AreaFlex (prepojenie varných zón nad
sebou)

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
>> AreaFlex (prepojenie varných zón nad
sebou)

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie 42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón s
auto vypnutím)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> funkcia EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie
42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> funkcia EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie
42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> funkcia EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení

>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 7,2 kW

>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 7,4 kW

>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 7,4 kW

80
cm

čierna

459 €

Kód: 731829, EAN 3838782150739

čierna

499 €

Kód: 731819, EAN 3838782150630

čierna

499 €

Kód: 731818, EAN 3838782150623
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Vstavané indukčné varné platne samostatné

INDUKCIA

INDUKCIA

INDUKCIA

VDIT 655 FF

VDIT 653 FFW

VDIT 653 X

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

nerezový rámček

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
2x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
1x 210 mm 2,3/3 kW
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
>> 1x AreaFlex (prepojenie varných zón nad
sebou – ľavá strana)

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
2x 180 mm 1,4/2,1 kW
1x 210 mm 2,3/3 kW
>> 1x BridgeZone (spojenie dvoch 180 mm
zón nad sebou – ľavá strana)

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
2x 180 mm 1,4/2,1 kW
1x 210 mm 2,3/3 kW
>> 1x BridgeZone (spojenie dvoch 180 mm
zón nad sebou – ľavá strana)

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie 42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón s
auto vypnutím)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> časovač EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie 42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> časovač EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie 42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> časovač EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení

>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 7,4 kW

>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 7,2 kW

>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 7,2 kW

čierna

28

459 €

Kód: 732712, EAN 3838782166433

biela

459 €

Kód: 731814, EAN 3838782150586

čierna

379 €

Kód: 731815, EAN 3838782150593

INDUKCIA

INDUKCIA

INDUKCIA

VDIT 653 FF

VDIT 653 C

VDIT 651 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

zbrúsené hrany

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
2x 180 mm 1,4/2,1 kW
1x 210 mm 2,3/3 kW
>> 1x BridgeZone (spojenie dvoch 180 mm
zón nad sebou – ľavá strana)

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
2x 180 mm 1,4/2,1 kW
1x 210 mm 2,3/3 kW
>> 1x BridgeZone (spojenie dvoch 180 mm
zón nad sebou – ľavá strana)

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie 42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> časovač EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie 42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> časovač EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
1x 160 mm 1,4 / 1,85 kW
2x 180 mm 1,4 / 2,1 kW
1x 210 mm 2,3 / 3,0 kW
>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie
42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> časovač EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení

>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 7,2 kW

>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 7,2 kW

čierna

379 €

Kód: 731813, EAN 3838782150579

čierna

339 €

Kód: 731812, EAN 3838782150562

>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.
>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 7,2 kW

čierna

319 €

Kód: 733823, EAN 3838782302893

29

Vstavané indukčné varné platne samostatné

INDUKCIA

INDUKCIA

INDUKCIA

VDIT 651 C

VDIT 650 CW

VDIT 650 X

zbrúsené hrany

zbrúsené hrany

nerezový rámček

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
1x 160 mm 1,4 / 1,85 kW
2x 180 mm 1,4 / 2,1 kW
1x 210 mm 2,3 / 3,0 kW
>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie 42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> časovač EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
2x 210 mm 1,5/2 kW

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
2x 210 mm 1,5/2 kW

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> elektrické napätie: 230/400 V (32 A) alebo
230 V (16 A)
>> menovitý príkon: 7,2 kW

>> elektrické napätie: 230/400 V (32 A) alebo
230 V (16 A)
>> menovitý príkon: 7,2 kW

>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.
>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 7,2 kW

čierna

30

299 €

Kód: 733822, EAN 3838782302879

biela

379 €

Kód: 731746, EAN 3838782149665

čierna

269 €

Kód: 731748, EAN 3838782149689

INDUKCIA

INDUKCIA

INDUKCIA
30

230 V

cm

VDIT 650 FF

VDIT 650 C

VDIT 331 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

zbrúsené hrany

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
2x 210 mm 1,5/2 kW

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
2x 210 mm 1,5/2 kW

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
1x Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
1x Ø 21 cm, 2,3/3 kW

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.

>> elektrické napätie: 230/400 V (32 A) alebo
230 V (16 A)
>> menovitý príkon: 7,2 kW

>> elektrické napätie: 230/400 V (32 A) alebo
230 V (16 A)
>> menovitý príkon: 7,2 kW

>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie 42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> časovač EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení
>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.
>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 3,7 kW

čierna

269 €

Kód: 731747, EAN 3838782149672

čierna

229 €

Kód: 731745, EAN 3838782149658

čierna

229 €

Kód: 731821, EAN 3838782150654

31

Vstavané sklokeramické varné platne samostatné

VDSS 647 FFW

VDST 647 FF

VDST 642 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

Sklokeramická vstavaná platňa

Sklokeramická vstavaná platňa

>> posuvné dotykové ovládanie výkonu
SliderTouch
>> 4 Hi-Light varné zóny
1x duozóna 120/210mm 0,8/2,2 kW,
1x 180mm 1,8 kW,
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla

>> dotykové ovládanie
>> 4 Hi-Light varné zóny
1x 210mm 2,1/3,0 kW,
>> 2x 145mm 1,2 kW,
>> 1x duozóna 120/180mm 0,7/1,7 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla

>> plynulá regulácia výkonu
>> plynulá regulácia výkonu
>> signalizácia funkcie
>> signalizácia funkcie
>> funkcia BoilControl (varná automatika)
>> funkcia BoilControl (varná automatika)
>> funkcia StayWarm (funkcia udržiavania
>> funkcia StayWarm (funkcia udržiavania
teploty 70°C)
teploty 70°C)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné zastavezastavenie nastavených parametrov
nie nastavených parametrov varenia)
varenia)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> detská bezpečnostná poistka
>> detská bezpečnostná poistka
>> elektrické napätie: 400 V
>> menovitý príkon: 6,4 kW

>> elektrické napätie: 230/400 V
>> menovitý príkon: 6,2 kW

>> dotykové ovládanie
>> 4 Hi-Light varné zóny
1x Duozóna 120/210mm 0,8/2,2 kW,
1x 180mm 1,8 kW,
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> plynulá regulácia výkonu
>> signalizácia funkcie
>> funkcia BoilControl (varná automatika)
>> funkcia StayWarm (funkcia udržiavania
teploty 70°C)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné zastavenie nastavených parametrov varenia)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> detská bezpečnostná poistka
>> elektrické napätie: 230/400 V
>> menovitý príkon: 6,4 kW

Ovládanie SliderTouch

biela

32

299 €

Kód: 730801, EAN 3838782121043

čierna

245 €

Kód: 730609, EAN 3838782108525

čierna

229 €

Kód: 730612, EAN 3838782108556

VDST 642 X

VDST 641 X

VDST 641 FF

nerezový rámček

nerezový rámček

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

Sklokeramická vstavaná platňa

Sklokeramická vstavaná platňa

>> dotykové ovládanie
>> 4 Hi-Light varné zóny
1x Duozóna 120/210mm 0,8/2,2 kW,
1x 180mm 1,8 kW,
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla

>> dotykové ovládanie
>> 4 Hi-Light varné zóny
2x 180mm 1,8 kW,
2x 145mm 1,2 kW)
>> ukazovateľ zvyškového tepla

>> dotykové ovládanie
>> 4 Hi-Light varné zóny
2x 180mm 1,8 kW
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla

>> plynulá regulácia výkonu
>> signalizácia funkcie
>> funkcia BoilControl (varná automatika)
>> funkcia StayWarm (funkcia udržiavania
teploty 70°C)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné zastavenie nastavených parametrov varenia)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> detská bezpečnostná poistka

>> plynulá regulácia výkonu
>> signalizácia funkcie
>> funkcia BoilControl (varná automatika)
>> funkcia StayWarm (funkcia udržiavania
teploty 70°C)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné zastavenie nastavených parametrov varenia)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> detská bezpečnostná poistka

>> elektrické napätie: 230/400 V
>> menovitý príkon: 6,0 kW

>> elektrické napätie: 230/400 V
>> menovitý príkon: 6,0 kW

>> plynulá regulácia výkonu
>> signalizácia funkcie
>> funkcia BoilControl (varná automatika)
>> funkcia StayWarm (funkcia udržiavania
teploty 70°C)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné zastavenie nastavených parametrov varenia)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> detská bezpečnostná poistka
>> elektrické napätie: 230/400 V
>> menovitý príkon: 6,4 kW

čierna

229 €

Kód: 730613, EAN 3838782108563

čierna

209 €

Kód: 730607, EAN 3838782108303

čierna

199 €

Kód: 730606, EAN 3838782108297
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Vstavané sklokeramické/elektrické varné platne samostatné

230 V

VDST 640 FF

VDS 633 C

VDSK 641 C

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

zbrúsené hrany

zbrúsené hrany

Sklokeramická vstavaná platňa

Sklokeramická vstavaná platňa

Sklokeramická vstavaná platňa

>> dotykové ovládanie
>> 3 Hi-Light varné zóny
1x 180mm 1,8 kW,
1x 145mm 1,2 kW,
1x 145mm 0,5 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla

>> dotykové ovládanie
>> 4 Hi-Light varné zóny
2x 180mm 1,8 kW,
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla

>> ovládanie pomocou gombíkov
>> 4 Hi-Light varné zóny
2x 180mm 1,7 kW,
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla

>> plynulá regulácia výkonu
>> signalizácia funkcie
>> funkcia Stop Control (vypnutie platne pri
pretečení tekutiny na ovládacie prvky)
>> detská bezpečnostná poistka
>> automatické bezpečnostné vypnutie
platne

>> regulácia výkonu 0–6

>> plynulá regulácia výkonu
>> signalizácia funkcie
>> funkcia BoilControl (varná automatika)
>> funkcia StayWarm (funkcia udržiavania
teploty 70°C)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie nastavených parametrov
varenia)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> detská bezpečnostná poistka

>> elektrické napätie: 230/400 V
>> menovitý príkon: 5,8 kW

>> elektrické napätie: 230/400 V
>> menovitý príkon: 6,0 kW

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 3,7 kW

čierna

34

209 €

Kód: 730798, EAN 3838782121012

čierna

169 €

Kód: 730614, EAN 3838782108570

čierna

189 €

Kód: 730793, EAN 3838782120961

60

29

cm

29

cm

cm

VDE 630 X

VDE 310 X

VDE 310 W

Elektrická vstavaná platňa

Elektrická vstavaná platňa

Elektrická vstavaná platňa

>> ovládanie gombíkmi
>> 4 elektrické platne – 2 rýchlovarné 2x
ø 145 mm, 2x ø 180 mm
>> ukazovateľ funkcie každej platne

>> ovládanie gombíkmi
>> 1x el. platňa rýchlovarná ø 145 mm
>> 1x el. platňa ø 180 mm
>> ukazovateľ funkcie každej platne

>> ovládanie gombíkmi
>> 1x el. platňa rýchlovarná ø 145 mm
>> 1x el. platňa ø 180 mm
>> ukazovateľ funkcie každej platne

>> regulácia výkonu 0–6

>> regulácia výkonu 0–6

>> regulácia výkonu 0–6

>> elektrické napätie: 230/400 V
>> menovitý príkon: 6,0 kW

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 3,0 kW

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 3,0 kW

nerez

109 €

Kód: 390131, EAN 3838942807244

nerez

99 €

Kód: 390129, EAN 3838942807220

biela

99 €

Kód: 390130, EAN 3838942807237
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So mnou môžete!
Koľkokrát ste si to
chceli urobiť

podľa seba?

Nosnosť sklokeramických
platní
Sklokeramické varné platne sú vyrobené
zo špeciálneho tvrdého materiálu
a odolajú statickému zaťaženiu nad
100 kg.

Funkcia PowerBoost
Rýchleho zvýšenia výkonu až o 40 % dosiahnete
aktiváciou funkcie PowerBoost. Docielite tak
oveľa rýchlejšieho uvedenia do varu, čo oceníte
predovšetkým u väčších nádob s veľkým
objemom vody alebo keď sa ponáhľate.

36

Vďaka systému MORA Domino
si môžete poskladať svoju
varnú platňu ako vám to váš
priestor v kuchyni dovolí.

Jednofázové pripojenie
na 230 V
Naše nové indukčné platne vďaka funkcii
obmedzovača výkonu jednoducho pripojíte
aj na 230 V. Takto neprekročia odber 16 A,
takže sa hodia aj do panelákových bytov.

Liatinové mriežky ProfiPlus
pro väčšie pohodlie
Pokiaľ si chcete dopriať pocit profi
varenia, vyberte si model s liatinovými
mriežkami. Sú robustnejšie a veľmi
stabilné.

Možnosti hrán sklokeramických
platní

Extra veľký trojitý horák

Kuchyňa musí pekne vyzerať. Preto si
u našich varných platní môžete vybrať
zo štyroch druhov hrán.

Pri varení vo veľkých panviciach či hrncoch
určite oceníte extra rýchly horák s výkonom
3,3 kW.

Vstavané varné platne DOMINO

INDUKCIA
30

230 V

cm

30

230 V

cm

30

230 V

cm

VDIT 331 FF

VDST 322 FF

VDST 321 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

Sklokeramická vstavaná platňa

Sklokeramická vstavaná platňa

>> dotykové ovládanie
>> 2 Hi-Light varné zóny
1x duozóna 120/180mm 0,7/1,7 kW
1x 145mm 1,2 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla

>> dotykové ovládanie
>> 2 Hi-Light varné zóny
1x 180mm 1,8 kW
1x 145mm 1,2 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla

>> plynulá regulácia výkonu
>> signalizácia funkcie
>> funkcia BoilControl (varná automatika)
>> funkcia StayWarm (funkcia udržiavania
teploty 70°C)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
varenia nastavených parametrov varenia)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> detská bezpečnostná poistka

>> plynulá regulácia výkonu
>> signalizácia funkcie
>> funkcia BoilControl (varná automatika)
>> funkcia StayWarm (funkcia udržiavania
teploty 70°C)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné zastavenie nastavených parametrov varenia)
>> funkcia Timer (časovanie varných zón)
>> detská bezpečnostná poistka

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 2,9 kW

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 3,0 kW

>> dotykové ovládanie
>> 4 indukčné zóny
1x Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
1x Ø 21 cm, 2,3/3 kW
>> plynulá regulácia výkonu 0–9
>> signalizácia funkcie
>> funkcia PowerBoost (extra výkon u
všetkých varných zón)
>> funkcia StopGo (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty nastavených
parametrov)
>> funkcia StayWarm (udržiavanie teploty
70 °C)
>> funkcia SoftMelt (šetrné roztápanie 42 °C)
>> funkcia Recall (pamäťová funkcia pre
obnovenie nastavení)
>> funkcia Timer (časový spínač varných zón)
>> funkcia TimeAssist (automatický časovač
varenia)
>> časovač EggTimer (kuchynská minútka)
>> funkcia Delete (vypnutie všetkých nastavení jedným stlačením tlačidla)
>> možnosť personalizácie nastavení
>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> bezpečnostné zamknutie ovládania varnej
platne
>> automatické vypnutie indukčnej zóny po
1 min.
>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 3,7 kW

čierna

229 €

Kód: 731821, EAN 3838782150654

čierna

169 €

Kód: 730803, EAN 3838782121067

čierna

149 €

Kód: 730800, EAN 3838782121036
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Vstavané varné platne DOMINO

30

230 V

29

cm

cm

VDSK 321 FF

VDP 325 X

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Plynová vstavaná platňa

Sklokeramická vstavaná platňa
>> ovládanie pomocou gombíkov
>> 2 Hi-Light varné zóny
1x 180mm 1,7 kW
1x 145mm 1,2 kW
>> ukazovateľ zvyškového tepla
>> regulácia výkonu 0–6
>> signalizácia funkcie

>> 2 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
>> jednodielna varná mriežka
>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G1/2“

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 2,9 kW

čierna

38

139 €

Kód: 730797, EAN 3838782121005

nerez

119 €

Kód: 390110, EAN 3838942807190

RAŇAJKOVÉ LIEVANCE
Držíte sa správneho životného štýlu?
Výdatné raňajky sú dôležité.
>> 3 vajcia
>> 120 g hladkej múky
>> 1 lyžička prášku do pečiva
>> 140 ml polotučného mlieka
>> štipka soli

Urobte si
pohodové ráno

Postup:
Oddeľte žĺtky od bielkov. Múku zmiešajte so štipkou soli
a práškom do pečiva. Žĺtky vymiešajte ručnou metličkou
s mliekom a postupne prisypávajte múku. Bielky
vyšľahajte šľahačom do pevného snehu. Sneh vmiešajte
opatrne k zmesi žĺtkov, mlieka a múky.
Z hladkého cesta smažte malé lievance, na veľkej
panvici alebo v panvici na lievance. Pokiaľ máte kvalitný
teflónový povrch, nie je potreba používať na smaženie
tuk. Na panvicu nalejte tenkú vrstvu, ktorá sa rýchlo
usmaží. Otočte na druhú stranu a osmažte dozlatista aj
z druhej strany. Lievance budú krásne nadýchané.
Podávajte ako máte radi. S džemom, šľahačkou,
javorovým sirupom...

39

40

PLYNOVÉ
VARNÉ PLATNE
Nech siahnete po dizajnovom
skvoste z elegantného tvrdeného
skla alebo iných variantoch, budete
milo prekvapení. Plynové varné
platne MORA vás očaria množstvom
technologicky poňatých funkcií pre
vaše maximálne bezpečie,
komfort i úsporu.

41

Profesionálne liatinové
mriežky pre váš komfort pri
varení
Pokiaľ si chcete dopriať pocit profi varenia,
vyberte si model s liatinovými mriežkami.
Sú robustnejšie a veľmi stabilné.

42

Elektrické
zapaľovanie horákov

Poistky horákov
STOPGAS

Veľmi praktické integrované zapaľovanie
horákov priamo v ovládacom gombíku.
Už žiadne hľadanie zápaliek alebo
zapaľovača, stačí len otočiť gombíkom.
Bezpečné, ľahké a navyše pohodlné
ovládanie vám určite spríjemní vaše
varenie.

Plynové horáky majú poistky STOPGAS,
ktoré automaticky uzavrú prívodplynu
pri náhodnom zhasnutí plameňa horáka,
bezpečnosť je tak zaručená.

Tvrdené sklo

Extra veľký trojitý horák

Elegantný dizajn plynovej varnej platne
na skle sa zaiste stane dominantou vašej
pracovnej plochy. Tvrdené sklo je veľmi
kvalitný materiál, ktorý je maximálne
odolný a veľmi ľahko sa čistí.

3,3 kW

Pri varení vo veľkých panviciach či
hrncoch určite oceníte extra rýchly
horák s výkonom 3,3 kW.
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Vstavané plynové varné platne samostatné

60

60

cm

60

cm

cm

VDP 645 GB1

VDP 645 GX1

VDP 645 GW5

Plynová vstavaná
sklenená platňa

Plynová vstavaná
sklenená platňa

Plynová vstavaná
sklenená platňa

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> 1x Extra trojitý horák 3,3 kW
>> elektrické zapaľovanie horákov
v gombíkoch
>> dvojdielna liatinová varná mriežka
>> sklenený povrch – tvrdené sklo

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> 1x Extra trojitý horák 3,3 kW
>> elektrické zapaľovanie horákov
v gombíkoch
>> dvojdielna liatinová varná mriežka
>> sklenený povrch – tvrdené sklo

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov
v gombíkoch
>> štvordielna varná mriežka
>> sklenený povrch – tvrdené sklo

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G1/2“

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G1/2“

Extra trojitý horák 3,3 kW

Extra trojitý horák 3,3 kW

čierna

44

319 €

Kód: 390092, EAN 3838942806971

nerez
čierna

279 €

Kód: 390090, EAN 838942806957

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G1/2“

Praktická liatinová mriežka

biela

229 €

Kód: 586517, EAN 3838782017544

60

60

cm

58

cm

cm

VDP 645 GB5

VDP 665 X

VDP 645 GB3

Plynová vstavaná sklenená
platňa

Plynová vstavaná platňa

Plynová vstavaná sklenená
platňa

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> 1x Extra trojitý horák 3,3 kW
>> elektrické zapaľovanie horákov
v gombíkoch
>> dvojdielna liatinová varná mriežka
>> sklenený povrch – tvrdené sklo

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> 1x Extra trojitý horák 3,3 kW
>> elektrické zapaľovanie horákov
v gombíkoch
>> dvojdielna liatinová varná mriežka

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
>> štvordielna varná mriežka
>> sklenený povrch – tvrdené sklo

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G 1/2”

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G 1/2“

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G1/2“

Praktická liatinová mriežka

čierna

229 €

Kód: 577223, EAN 3838782011566

Extra trojitý horák 3,3 kW

nerez

219 €

Kód: 390095, EAN 3838942807107

čierna

189 €

Kód: 624071, EAN 3838782041341
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Vstavané plynové varné platne samostatné

60

60

cm

cm

VDP 645 X5

VDP 645 X2

Plynová vstavaná platňa

Plynová vstavaná platňa

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
>> dvojdielna liatinová varná mriežka

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
>> dvojdielna liatinová varná mriežka

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G 1/2”

Praktická liatinová mriežka

189 €

Kód: 586516, EAN 3838782017520
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>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G 1/2”

Praktická liatinová mriežka

nerez

189 €

Kód: 390099, EAN 3838942807145

58

60

cm

cm

VDP 645 X1

VDP 645 X

Plynová vstavaná platňa

Plynová vstavaná platňa

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
>> dvojdielna varná mriežka
>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G 1/2”

nerez

129 €

Kód: 390064, EAN 3838942806919

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
>> dvojdielna varná mriežka
>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G 1/2”

nerez

129 €

Kód: 390097, EAN 3838942807121
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Vstavané plynové varné platne samostatné

58

58

cm

cm

VDP 645 W

VDP 644 X

Plynová vstavaná platňa

Plynová vstavaná platňa

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
>> dvojdielna varná mriežka

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
>> smaltovaná varná mriežka

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G 1/2”

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G 1/2”

biela

48

139 €

Kód: 390098, EAN 3838942807138

nerez

109 €

Kód: 731324, EAN 3838782137532

58

58

cm

cm

VDP 644 W

VDP 643 X

Plynová vstavaná platňa

Plynová vstavaná platňa

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
>> smaltovaná varná mriežka

>> 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
>> elektrické zapaľovanie horákov na paneli
>> smaltovaná varná mriežka

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G 1/2”

>> elektrické napätie: 230 V
>> pripojenie na plyn: G 1/2”

biela

119 €

Kód: 731325 , EAN 3838782137549

nerez

99 €

Kód: 731326, EAN 3838782137556

49

50

MIKROVLNNÉ
RÚRY
Zo širokej ponuky vstavaných
mikrovlnných rúr MORA v krásnom
dizajne si vyberie naozaj každý. Rúry
sú spracované z kvalitného nerezu,
a to vrátane rámčeka a vnútorného
priestoru rúry pre maximálnu hygienu
a jednoduché čistenie.

51

Jednoduché ovládanie
Mikrovlnné rúry ponúkajú
rôzne spôsoby ovládania,
a to od základného mechanického
až po elektronické alebo dotykové.
Pri niektorých modeloch si môžete
prednastaviť vybrané a vami
odskúšané voľby varenia.

52

Mikrovlnný ohrev
s horúcim vzduchom
Niektoré modely majú okrem
funkcie grilu i možnosť
teplovzdušného ohrevu. Tento
spôsob vám umožní pripravovať
rôzne kulinárske špeciality
vrátane pečenia mäsa, opekania
alebo grilovania.

NEREZ

Nerezový
interiér rúry

Mikrovlnný ohrev
s grilom

Všetky rúry sú vyrobené z kvalitného
nerezu, a to vrátane rámčeka
a vnútorného priestoru rúry. Nerezový
povrch interiéru rúry je veľmi hygienický
a uľahčuje vám aj čistenie.

Takto vybavené mikrovlnné rúry
dokážu pokrm nielen ohrievať,
ale pomocou grilovacieho telesa aj
chrumkavo zapekať. S kombináciou
týchto dvoch ohrevov môžete grilovať
menšie porcie mäsa, zapekať alebo
rozmrazovať pečivo.

Otváranie iba
dotykom

Klasický
mikrovlnný ohrev

Otváranie dverí pomocou tlačidla je
veľmi pohodlné a praktické. Čelná
plocha rúry je rovná, bez rukoväte.

Tento spôsob ohrevu je najčastejšie
využívaný a je určený len pre základné
využitie mikrovlnnej rúry. Pomocou
mikrovlnného žiarenia sa pokrm v rúre
iba ohrieva.
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Mikrovlnné rúry vstavané

32 l

28 l

23 l

VMT 561 X

VMT 452 X

VMT 432 B

Vstavaná mikrovlnná rúra

Vstavaná mikrovlnná rúra

Vstavaná mikrovlnná rúra

>> možnosť kombinovaného ohrevu 3 v 1
(mikrovlnný ohrev + gril + horúci vzduch)
>> LCD displej
>> elektronické ovládanie
>> nerezový interiér rúry
>> výkon 1000 W
>> výkon grilu 1100 W
>> výkon horúceho vzduchu 2500 W
>> objem 32 l
>> 10 automatických programov
>> 6 výkonových stupňov
>> otočný tanier 315 mm
>> grilovací rošt
>> elektronický časovač
>> hodiny
>> povrch rúry – nerez s úpravou
proti odtlačkom prstov
>> jednoduchá montáž – rámik už
namontovaný na rúru

>> možnosť kombinovaného ohrevu
(mikrovlnný ohrev + gril)
>> LCD displej
>> elektronické ovládanie
>> nerezový interiér rúry
>> výkon 900 W
>> výkon grilu 1 100 W
>> objem rúry 28 l
>> otočný tanier 315 mm
>> 6 výkonových stupňov
>> elektronický časovač
>> grilovací rošt
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
>> jednoduchá montáž - rámček už
namontovaný na rúre

>> možnosť kombinovaného ohrevu
(Mikrovlnný ohrev + gril)
>> LED displej
>> dotykové ovládanie
>> výkon 900 W
>> výkon grilu 1 100 W
>> objem rúry 23 l
>> nerezový interiér rúry
>> rámček s príslušenstvom pre zabudovanie
>> otočný tanier 315 mm
>> elektronický časovač
>> grilovací rošt
>> otváranie rúry cez tlačidlo
>> jednoduchá montáž - rámček už
namontovaný na rúru
>> AquaClean funkcia čistenia interiéru

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 1 450 W

>> elektrické napätie 230 V
>> menovitý príkon: 1 400 W

Systém ohrevu

Systém ohrevu

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 1 450 W

Systém ohrevu
nerez

279 €

Kód: 475421, EAN 3838942012907,
vrátane rámčeka

nerez

259 €

Kód: 655260, EAN 3838782054655,
vrátane rámčeka

čierna

259 €

Kód: 733806, EAN 3838782301865,
vrátane rámčeka

V predaji od 6/2019
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23 l

25 l

17 l

VMT 431 B

VMT 442 X

VMT 312 X

Vstavaná mikrovlnná rúra

Vstavaná mikrovlnná rúra

Vstavaná mikrovlnná rúra

>> možnosť kombinovaného ohrevu
(mikrovlnný ohřev + gril)
>> LED displej
>> elektronické ovládanie rúry
>> výkon 900 W
>> výkon grilu 1 100 W
>> objem rúry 23 l
>> otočný tanier 270 mm
>> nerezový interiér rúry
>> rámček s príslušenstvom pre zabudovanie
>> elektronický časovač
>> grilovací rošt
>> otváranie rúry cez tlačidlo
>> jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru

>> možnosť kombinovaného ohrevu
>> (mikrovlnný ohrev + gril)
>> elektronické ovládanie rúry
>> nerezový interiér rúry
>> výkon 900 W
>> výkon grilu 1 000 W
>> objem rúry 25 l
>> otočný tanier 315 mm
>> 6 výkonových stupňov
>> 8 automatických programov
>> elektronický časovač
>> grilovací rošt
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
>> jednoduchá montáž - rámček už
namontovaný na rúre

>> vhodná pre inštaláciu do hornej alebo
bočnej skrinky
>> elektronické ovládanie
>> nerezový interiér rúry
>> výkon 700 W
>> objem rúry 17 l
>> otočný tanier 245 mm
>> 6 výkonových stupňov
>> elektronický časovač
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
>> jednoduchá montáž - rámček už
namontovaný na rúre

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 1 400 W

Systém ohrevu
černá

229 €

Kód: 661869, EAN 3838782054662,
vrátane rámčeka

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 1 050 W

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 1 450 W

Systém ohrevu
nerez

179 €

Kód: 655259, EAN 3838782054648,
vrátane rámčeka

Systém ohrevu
nerez

179 €

Kód: 655258, EAN 3838782054631,
vrátane rámčeka

55

Mikrovlnné rúry vstavané/voľne stojace

20 l

20 l

20 l

VMT 122 X

MT 322 B

MT 321 S

Vstavaná mikrovlnná rúra

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

>> mechanické ovládanie
>> nerezový interiér rúry
>> výkon 800 W
>> objem rúry 20 l
>> otočný tanier 245 mm
>> 5 výkonových stupňov
>> mechanický časovač
>> povrch rúry - nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov

>> elektronické ovládanie

>> elektronické ovládanie

>> výkon 700 W
>> objem 20 l
>> otočný tanier ø 255 mm
>> 5 výkonových stupňov
>> funkcia rozmrazovanie
>> expres funkcia ohrevu
>> funkcia predvoľby
>> detský zámok
>> časovač 95 minut
>> signalizácia ukončenia ohrevu

>> výkon 700 W
>> objem 20 l
>> otočný tanier ø 255 mm
>> 5 výkonových stupňov
>> funkcia rozmrazovanie
>> expres funkcia ohrevu
>> funkcia predvoľby
>> detský zámok
>> časovač 95 minut
>> signalizácia ukončenia ohrevu

>> elektrické napätie: 230 V
>> rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335

>> elektrické napätie: 230 V
>> rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335

Systém ohrevu

Systém ohrevu

>> elektrické napätie: 230 V
>> menovitý príkon: 1 250 W

Systém ohrevu
nerez
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149 €

Kód: 655257, EAN 3838782054624,
vrátane rámčeka

čierna

79 €

Kód: 427879, EAN 3838942932298

strieb.
čierna

79 €

Kód: 427878, EAN 3838942932281

20 l

20 l

20 l

MT 320 W

MT 121 S

MT 120 W

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

>> elektronické ovládanie

>> mechanické ovládanie

>> mechanické ovládanie

>> výkon 700 W
>> objem 20 l
>> otočný tanier ø 255 mm
>> 5 výkonových stupňov
>> funkcia rozmrazovanie
>> expres funkcia ohrevu
>> funkcia predvoľby
>> detský zámok
>> časovač 95 minut
>> signalizácia ukončenia ohrevu

>> výkon 700 W
>> objem 20 l
>> otočný tanier ø 255 mm
>> 5 výkonových stupňov
>> funkcia rozmrazovanie
>> časovač 35 minut
>> signalizácia ukončenia ohrevu

>> výkon 700 W
>> objem 20 l
>> otočný tanier ø 255 mm
>> 5 výkonových stupňov
>> funkcia rozmrazovanie
>> časovač 35 minut
>> signalizácia ukončenia ohrevu

>> elektrické napätie: 230 V
>> rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335

>> elektrické napätie: 230 V
>> rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335

Systém ohrevu

Systém ohrevu

>> elektrické napätie: 230 V
>> rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335

Systém ohrevu
biela

69 €

Kód: 427877, EAN 3838942932274

strieb.
čierna

69 €

Kód: 427876, EAN 3838942932267

biela

65 €

Kód: 427875, EAN 3838942932243
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UMÝVAČKY
RIADU
Pozrite si naše dokonalé
vstavané umývačky, ktoré sa
vzhľadom k mnohým vyspelým
funkciám radia medzi najlepšie
na trhu. Zaručia vám dokonalé
sušenie aj umývanie a vysoká
energetická trieda navyše zabezpečí
maximálne hospodárnu prevádzku.

59
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Eco program

Program 1/2 náplň

Úsporný Eco program vám
umožňuje s minimálnou
spotrebou vody zachovať
ten najlepší výsledok umývania
a spotreby energie.

Tento program vám umožní využívať
umývačku aj pri 1/2 naplnení. Vďaka
nemu nemusíte čakať, kým bude
umývačka plná. Tento program
oceníte napríklad pri návšteve hostí,
keď vám zrazu bude chýbať
čistý riad. Spotreba vody a energie
je pri 1/2 programe podstatne nižšia
a čas umývania kratší.

Funkcia Total AquaStop

Sušenie Plus

Tento dômyselný systém sleduje
akýkoľvek únik vody počas umývania.
V prípade poruchy zastaví ďalšie
napúšťanie vody a postará sa
o odčerpanie vody z umývačky.

Dokonalé vysušenie riadu vďaka
pootvoreniu dvierok na konci
umývacieho programu. Po dokončení
umývacieho cyklu sa dvierka umývačky
automaticky pootvoria, pre vypustenie
zostatkovej pary. Vzduch takto
prirodzene prúdi do umývačky a umytý
riad všetkých tvarov i materiálov vám
vďaka tomu perfektne uschne.

Maximálna účinnosť

Odložený štart

MORA ponúka umývačky riadu, ktoré sa
svojou spotrebou radia do energetickej
triedy A+++. Oproti bežným umývačkám
triedy A ušetria až 20 % energie!
Umývačky MORA sú navrhnuté tak,
aby spĺňali prísne požiadavky nielen na
energetickú triedu, ale aj na sušenie a
umývanie.

Táto funkcia vám umožní
naprogramovať zapnutie umývačky
vopred. Takto môžete využívať výhodné
tarify za elektrinu alebo umývať riad,
kedykoľvek vám to vyhovuje.
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Vstavané a voľne stojace umývačky

60

60

cm

16

SAD

3

14

SAD

KOŠE

IM 690

>> energetická trieda A+++
>> účinnosť umývania/sušenia: A/A
>> hlučnosť: 47 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
2660 l/245 kWh
>> spotreba vody 9,5 l
>> elektrické napätie: 230 V

Integrovaná umývačka dokonale
splynie s interiérom vašej kuchyne

biela

62

489 €

Kód: 729179, EAN 3838782075308

cm

3

14

SAD

KOŠE

IM 651

Vstavaná integrovaná umývačka Vstavaná integrovaná umývačka
>> kapacita umývačky 16 jedálenských
súprav
>> 3 úložné koše
>> digitálny ukazovateľ zostatku času
>> príborová zásuvka
>> odložený štart (0-24 hod)
>> rýchly 20 min. program
>> program ½ náplň
>> automatický program
>> úsporný ECO program
>> tablety 3v1
>> funkcia Total AquaStop proti pretečeniu
>> funkcia Sušenie Plus – automatické
pootvorenie dverí na konci programu
>> funkcia SpeedWash

60

cm

IM 650
Vstavaná integrovaná umývačka

>> kapacita umývačky 14 jedálenských
súprav
>> 3 úložné koše
>> odložený štart (0-24 hod)
>> samočistiaci filter
>> tablety 3v1
>> automatický program
>> úsporný ECO program
>> funkcia Total AquaStop proti pretečeniu
>> zvuková signalizácia konca umývania

>> kapacita umývačky 14 jedálenských
súprav
>> 2 úložné koše
>> odložený štart (0-24 hod)
>> samočistiaci filter
>> tablety 3v1
>> automatický program
>> úsporný ECO program
>> funkcia Total AquaStop proti pretečeniu
>> zvuková signalizácia konca umývania

>> energetická trieda A++
>> účinnosť umývania A
>> účinnosť sušenia A
>> hlučnosť: 45 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
2660 l/245 kWh
>> spotreba vody 10 l
>> elektrické napätie: 230 V

>> energetická trieda A++
>> účinnosť umývania A
>> účinnosť sušenia A
>> hlučnosť: 47 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
3080 l/266 kWh
>> spotreba vody 11 l
>> elektrické napätie: 230 V

Integrovaná umývačka dokonale
splynie s interiérom vašej kuchyne

Integrovaná umývačka dokonale
splynie s interiérom vašej kuchyne

biela

409 €

Kód: 664715, EAN 3838782061059

biela

369 €

Kód: 664714, EAN 3838782061042

Dekoračné nerezové
dvierka nie sú súčasťou
60

Dekoračné nerezové
dvierka nie sú súčasťou
60

cm

60

cm

cm

IM 632

VM 640 X

VM 633 X

Vstavaná integrovaná umývačka

Vstavaná umývačka s panelom

Vstavaná umývačka s panelom

>> kapacita umývačky 12 jedálenských
súprav
>> 2 úložné koše
>> odložený štart (3/6/9 hod)
>> samočistiaci filter
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
>> zvuková signalizácia konca umývania

>> kapacita umývačky 12 jedálenských
súprav
>> 2 úložné koše
>> odložený štart (0-24 hod)
>> samočistiaci filter
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> program ½ náplň
>> digitálny ukazovateľ zostatkového času
umývania
>> funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
>> zvuková signalizácia konca umývania

>> kapacita umývačky 12 jedálenských
súprav
>> 2 úložné koše
>> odložený štart (3/6/9 hod)
>> samočistiaci filter
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> program ½ náplň
>> funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
>> zvuková signalizácia konca umývania

>> energetická trieda A++
>> účinnosť umývania A
>> účinnosť sušenia A
>> hlučnosť: 47 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
3080 l/266 kWh
>> spotreba vody 11 l
>> elektrické napätie: 230 V

>> energetická trieda A++
>> účinnosť umývania A
>> účinnosť sušenia A
>> hlučnosť: 47 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
3080 l/258 kWh
>> spotreba vody 11 l
>> elektrické napätie: 230 V

>> energetická trieda A++
>> účinnosť umývania A
>> účinnosť sušenia A
>> hlučnosť: 47 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
3080 l/258 kWh
>> spotreba vody 11 l
>> elektrické napätie: 230 V

Integrovaná umývačka dokonale
splynie s interiérom vašej kuchyne

biela

299 €

Kód: 664711, EAN 3838782061844

nerez
panel

369 €

Kód: 664821, EAN 3838782062254

nerez
panel

339 €

Kód: 664820, EAN 3838782062247
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Vstavané a voľne stojace umývačky

Dekoračné nerezové
dvierka nie sú súčasťou
45

45

cm

45

cm

cm

IM 533

IM 532

Vstavaná integrovaná umývačka

Vstavaná integrovaná umývačka Vstavaná umývačka s panelom

>> kapacita umývačky 9 jedálenských
súprav
>> 2 úložné koše
>> odložený štart (3/6/9 hod)
>> samočistiaci filter
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
>> zvuková signalizácia konca umývania

>> kapacita umývačky 9 jedálenských
súprav
>> 2 úložné koše
>> odložený štart (3/6/9 hod)
>> samočistiaci filter
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
>> zvuková signalizácia konca umývania

>> energetická trieda A++
>> účinnosť umývania A
>> účinnosť sušenia A
>> hlučnosť: 47 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
2520 l/197 kWh
>> spotreba vody 9 l
>> elektrické napätie: 230 V

>> energetická trieda A++
>> účinnosť umývania A
>> účinnosť sušenia A
>> hlučnosť: 49 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
2520 l/197 kWh
>> spotreba vody 9 l
>> elektrické napätie: 230 V

Integrovaná umývačka dokonale
splynie s interiérom vašej kuchyne

Integrovaná umývačka dokonale
splynie s interiérom vašej kuchyne

biela
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329 €

Kód: 664710, EAN 3838782061837

biela

279 €

Kód: 664708, EAN 3838782061820

VM 540 X
>> kapacita umývačky 9 jedálenských súprav
>> 2 úložné koše
>> odložený štart (0-24 hod)
>> samočistiaci filter
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> program ½ náplň
>> digitálny ukazovateľ zostatkového času
umývania
>> funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
>> zvuková signalizácia konca umývania
>> energetická trieda A++
>> účinnosť umývania A
>> účinnosť sušenia A
>> hlučnosť: 47 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
2520 l/197 kWh
>> spotreba vody 9 l
>> elektrické napätie: 230 V

nerez
panel

359 €

Kód: 664718, EAN 3838782061073

Dekoračné nerezové
dvierka nie sú súčasťou
45

60

cm

cm

VM 533 X

SM 632 W

Vstavaná umývačka s panelom

Voľne stojaca umývačka riadu

>> kapacita umývačky 9 jedálenských
súprav
>> 2 úložné koše
>> samočistiaci filter
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> program ½ náplň
>> funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
>> zvuková signalizácia konca umývania

>> kapacita umývačky 12 jedálenských
súprav
>> 2 úložné koše
>> samočistiaci filter
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> program ½ náplň
>> funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
>> zvuková signalizácia konca umývania

>> energetická trieda A++
>> účinnosť umývania A
>> účinnosť sušenia A
>> hlučnosť: 47 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
2520 l/197 kWh
>> spotreba vody 9 l
>> elektrické napätie: 230 V

>> energetická trieda A++
>> účinnosť umývania A
>> účinnosť sušenia A
>> hlučnosť: 49 dB
>> ročná spotreba vody/el. energie:
3080 l/258 kWh
>> spotreba vody 11 l
>> elektrické napätie: 230 V

nerez
panel

299 €

Kód: 664716, EAN 3838782061066

biela

279 €

Kód: 664882, EAN 3838782062261
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CHLADNIČKY
Naše chladničky sú šetrné k prírode,
a navyše vybavené radom zásuviek
a chladiacich zón pre predĺženie
čerstvosti potravín. Nechýba ani
perfektný systém automatického
odmrazovania či možnosť
jednoduchého otočenia závesov dverí.

67

Ľavý a pravý záves dverí
Chladničky MORA umožňujú ľahkú
obojstrannú zámenu závesov
dverí. Tak sa otváranie prispôsobí
požiadavkám vašej kuchyne.

Automatické odmrazovanie
chladiaceho priestoru
NoFrost
Automatické odmrazovanie chladiaceho
priestoru NoFrost Dvoj okruhový bez
námrazový systém NoFrost na 100%
zabráni vzniku námrazy, vďaka čomu
nie je nutné púšťať sa do namáhavého
manuálneho odmrazovania.
68

Energetická trieda A+, A++
Značka Mora veľmi dôsledne dbá
o životné prostredie. Snažíme sa, aby naše
chladničky boli čo najefektívnejšie. Všetky
sú v energetickej triede A++, alebo A+.
Chladničky v energetickej triede A+ majú až
o 20 % nižšiu spotrebu energie v porovnaní
s energetickou triedou A. Chladničky
v energetickej triede A++ majú dokonca až
o 45 % nižšiu spotrebu energie v porovnaní
s energetickou triedou A.

Skladovacia doba

Zásuvka VitaBox

V prípade výpadku elektrického prúdu
vám chladničky MORA poskytnú
skladovaciu dobu až 15 hodín.

Vďaka tejto zásuvke v chladničke
nájdete ideálny priestor zaisťujúci
optimálne podmienky pre ukladanie
ovocia a zeleniny tak, aby zostali svieži,
plné vitamínov a živín.

Zásuvka MaxiBox

Hygienické police

Pre extra veľké potraviny, ktoré sa
do mrazničky ťažko umiestňujú, je
pripravená veľká zásuvka MaxiBox.

Všetky chladničky MORA majúšpeciálne
sklenené hygienické police. Zaručujú
veľmi ľahké čistenie bez poškriabania
s nosnosťou viac ako 20 kg.
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177,2 cm

177,2 cm

Vstavané chladničky

248 l

180 l

Celkový
objem

Objem
Objem
chladničky mrazničky

68 l

260 l
Celkový
objem

189 l

71 l

Objem
Objem
chladničky mrazničky

VCN 1821

VC 1821

Vstavaná kombinovaná NoFrost chladnička

Vstavaná kombinovaná chladnička

>> NoFrost DualAdvance – bez námrazový 2-okruhový systém
>> elektronické ovládanie
>> VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka s reguláciou
vlhkosti vzduchu
>> digitálny ukazovateľ teploty pro chladničku
>> polica na fľaše vo dverách chladničky
>> drôtený rošt na fľaše – pre uskladnenie fliaš naležato
>> držiak na vajíčka
>> 4 multi-variabilné sklenené police v chladničke – môžete
jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
>> 3 zásuvky v mrazničke
>> MaxiBox – veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
>> SuperCool – funkcia pre rýchle zachladenie potravín
>> EcoMode – úsporný režim
>> LED osvetlenie
>> svetelné upozornenie na otvorené dvere
>> nastavení teploty nezávislé na vonkajšej teplote
>> pánt dverí – pojazdy
>> možnosť zmeny smeru otvárania dverí

>> IceLimit technologie pre menšiu tvorbu námrazy v mrazničke
>> mechanické ovládanie
>> VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka s reguláciou
vlhkosti vzduchu
>> HiddenSpace – skrytý úložný priestor umiestnený zo spodnej
časti zásuvky VitaBox
>> polica na fľaše vo dverách chladničky
>> drôtený rošt na fľaše – pre uskladnenie fliaš naležato
>> držiak na vajíčka
>> 4 multi-variabilné sklenené police v chladničke – môžete
jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
>> 3 zásuvky v mrazničke
>> MaxiBox – veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
>> EcoMode – úsporný režim
>> LED osvetlenie
>> pánt dverí – pojazdy
>> možnosť zmeny smeru otvárania dverí

>> ročná spotreba energie: 230 kWh/rok
>> hlučnosť 39 dB
>> rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
>> energetická trieda A++
>> elektrické napätie: 230 V

599 €

Kód: 730970, EAN 3838782128790
70

>> ročná spotreba energie: 215 kWh/rok
>> hlučnosť: 38 dB
>> rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
>> energetická trieda A++
>> elektrické napätie: 230 V

539 €

Kód: 730968, EAN 3838782129315

177,2 cm

260 l
Celkový
objem

189 l

71 l

Objem
Objem
chladničky mrazničky

VC 1811
Vstavaná kombinovaná chladnička
>> IceLimit technologie pre menšiu tvorbu námrazy v mrazničke
>> mechanické ovládanie
>> VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka s reguláciou
vlhkosti vzduchu
>> HiddenSpace – skrytý úložný priestor umiestnený zo spodnej
časti zásuvky VitaBox
>> polica na fľaše vo dverách chladničky
>> drôtený rošt na fľaše – pre uskladnenie fliaš naležato
>> držiak na vajíčka
>> 4 multi-variabilné sklenené police v chladničke – môžete
jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
>> 3 zásuvky v mrazničke
>> MaxiBox – veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
>> EcoMode – úsporný režim
>> LED osvetlenie
>> pánt dverí – pojazdy
>> možnosť zmeny smeru otvárania dverí
>> ročná spotreba energie: 215 kWh/rok
>> hlučnosť: 38 dB
>> rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
>> energetická trieda A+
>> elektrické napätie: 230 V

399 €

Kód: 730969, EAN 3838782128806
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ODSÁVAČE PÁR
Máte radšej konzervatívnejší štýl alebo
dizajnové línie? U nás môžete vyberať
z rôznych šírok, farieb i prevedení.
Všetky odsávače pár sú navyše vysoko
výkonné a medzi ich hlavné výhody
patrí tiež tichá prevádzka.
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Veľmi jednoduché čistenie
Na vyčistenie povrchu našich odsávačov
pár stačí použiť prostriedok na čistenie
zrkadiel alebo okien.
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Dokonalý prehľad nad
varením vám dodá
LED osvetlenie. Na celú plochu pod
odsávačom tak komfortne uvidíte, takže
môžete pohodlne variť aj za šera a naviac
s maximálnou úsporou.

Sedem odťahov
7
x

Ovládanie DirectTouch
Veľmi intuitívne a jednoduché dotykové
ovládanie, ktoré navyše dodá vášmu
odsávaču krásny vzhľad. S týmto
užitočným rozhraním ľahko a rýchlo
spoznáte, ktorú funkciu chcete
použiť. Po dotyku sa totiž požadovaný
symbol rozsvieti na červeno.

POWER
BOOST

Pri vybraných modeloch odsávačov
má značka MORA unikátny systém
7 odťahov a tým väčšiu účinnosť,
takže je vhodná i do panelákových bytov.

Špeciálna funkcia
PowerBoost
pre silné odsávanie
Funkcia PowerBoost vám zaistí rýchle
dosiahnutie maximálneho sacieho
výkonu v prípade akejkoľvek očakávanej
aj nečakanej situácii pri varení. Veľmi
rýchlo tak dostanete do vášho priestoru
znovu čistý vzduch.
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Odsávače pár

EXTRA
FUNKCIA 24 h

680 m

LED

90
cm

3

653 m

LED

90
cm

3

608 m3

LED

60/80
cm

OO 963 X

OO 963 G

OV 680 GX
60 cm

OV 880 GX
80 cm
Ostrovčekový komínový
odsávač

Ostrovčekový komínový
odsávač

>> 3 rýchlosti výkonu
>> PowerBoost funkcia pre rýchle
odsávanie
>> tlačidlové ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> PowerBoost funkcia pre rýchle
odsávanie
>> tlačidlové ovládanie

>> maximálny výkon pri odťahu:
415 m3/hod.
>> maximálny výkon s PowerBoost funkciou:
680 m3/hod.
>> LED osvetlenie 4x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 150 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon pri odťahu: 380 m3/
hod.
>> maximálny výkon s PowerBoost funkciou:
653 m3/hod.
>> LED osvetlenie 4x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 150 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> energetická trieda: B
>> ročná spotreba el. energie: 66 kWh
>> maximálna hlučnosť: 59 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 90 cm

>> energetická trieda: B
>> ročná spotreba el. energie: 69,5 kWh
>> maximálna hlučnosť: 57 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 90 cm

Praktické tlačidlové ovládanie

Praktické tlačidlové ovládanie

nerez

519 €

Kód: 459125, EAN 3838942373053

nerez
sklo

519 €

Kód: 459126, EAN 3838942377372

Komínový odsávač
>> 3 rýchlosti výkonu
>> PowerBoost funkcia pre rýchle
odsávanie
>> dotykové ovládanie
>> štrbinové odsávanie
>> extra funkcia 24 h - automatické čistenie
vzduchu v miestnosti
>> funkcia časovač
>> maximálny výkon pri odťahu:
455 m3/hod.
>> maximálny výkon s PowerBoost funkciou:
608 m3/hod.
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 150 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie
>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba el. energie: 97,5 kWh
>> maximálna hlučnosť: 54 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 alebo 80 cm

Elegantné dotykové ovládanie
Direct Touch
nerez
sklo

nerez
sklo
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369 € 60 cm

Kód: 579233, EAN 3838782015427

399 € 80 cm

Kód: 579236, EAN 3838782015458

EXTRA
FUNKCIA 24 h

608 m3

LED

60/80

220 m3

cm

OV 680 G

LED

60

220 m3

cm

LED

60
cm

OV 685 GB

OV 685 GW

Komínový odsávač

Komínový odsávač

Komínový odsávač

>> 3 rýchlosti výkonu
>> PowerBoost funkcia pre rýchle
odsávanie
>> dotykové ovládanie
>> štrbinové odsávanie
>> extra funkcia 24 h - automatické čistenie
vzduchu v miestnosti
>> funkcia časovač
>> maximálny výkon pri odťahu:
455 m3/hod.
>> maximálny výkon s PowerBoost funkciou:
608 m3/hod.
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 150 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie
>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba el. energie: 97,5 kWh
>> maximálna hlučnosť: 54 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 alebo 80 cm

>> 4 rýchlosti výkonu
>> dotykové ovládanie

>> 4 rýchlosti výkonu
>> dotykové ovládanie

>> maximálny výkon pri odťahu:
220 m3/hod.
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 120 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon pri odťahu:
220 m3/hod.
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 120 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba el. energie: 51,4 kWh
>> maximálna hlučnosť: 57 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba el. energie: 51,4 kWh
>> maximálna hlučnosť: 57 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

Elegantné dotykové ovládanie

Elegantné dotykové ovládanie

60 cm

OV 880 G
80 cm

Elegantné dotykové ovládanie
Direct Touch
čierne
sklo

369 € 60 cm

čierne
sklo

399 € 80 cm

Kód: 579232, EAN 3838782015410

nerez
sklo

299 €

Kód: 459120, EAN 3838942372995

biela

299 €

Kód: 459119, EAN 3838942372988

Kód: 579235, EAN 3838782015441
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Odsávače pár

287 m

LED

60
cm

3

287 m

LED

60
cm

3

695 m

LED

90
cm

3

OV 647 GX

OV 643 GX

OK 997 GX

Komínový odsávač

Komínový odsávač

Komínový odsávač

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> maximálny výkon odsávača pár 287 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon odsávača 287 m3/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> možnosť recirkulácie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> PowerBoost funkcia pre rýchle
odsávanie
>> dotykové ovládanie
>> funkcia časovač

>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba energie 64,5 kWh
>> maximálna hlučnosť: 61 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 120 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba energie 64,5 kWh
>> maximálna hlučnosť: 61 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 120 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

>> maximálny výkon pri odťahu:
610 m3/hod.
>> maximálny výkon s PowerBoost funkcií:
695 m3/hod.
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie
>> energetická trieda: C
>> ročná spotreba el. energie: 91,9 kWh
>> maximálna hlučnosť: 66 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 150 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 90 cm

Praktické tlačidlové ovládanie
nerez
sklo
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209 €

Kód: 733552, EAN 3838782184079

Praktické tlačidlové ovládanie
nerez
sklo

229 €

Kód: 733551, EAN 3838782184062

Elegantné dotykové ovládanie
nerez
sklo

299 €

Kód: 624916, EAN 3838782042058

695 m

LED

60
cm

3

581 m

LED

90
cm

3

372 m

LED

60
cm

3

OK 697 GX

OK 935 GX

OK 648 G

Komínový odsávač

Komínový odsávač

Komínový odsávač

>> 3 rýchlosti výkonu
>> PowerBoost funkcia pre rýchle
odsávanie
>> dotykové ovládanie
>> funkcia časovač

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> maximálny výkon odsávača 581 m3/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 150 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon odsávača pár 372 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon pri odťahu:
610 m3/hod.
>> maximálny výkon s PowerBoost funkcií:
695 m3/hod.
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie
>> energetická trieda: C
>> ročná spotreba el. energie: 91,9 kWh
>> maximálna hlučnosť: 69 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 150 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

Elegantné dotykové ovládanie
nerez
sklo

259 €

Kód: 624917, EAN 3838782042065

>> energetická trieda C
>> ročná spotreba el. energie: 85,2 kWh
>> maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 90 cm

>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba el. energie: 65,5 kWh
>> maximálna hlučnosť: 64 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 150 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

Praktické tlačidlové ovládanie

Praktické tlačidlové ovládanie

nerez
sklo

239 €

Kód: 460103, EAN 3838942433474

nerez
sklo

189 €

Kód: 624918, EAN 3838782042072
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Odsávače pár

600 m

LED

60
cm

3

600 m

LED

60
cm

3

581 m

LED

90
cm

3

OK 637 G

OK 647 G

OK 935 X

Komínový odsávač

Komínový odsávač

Komínový odsávač

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> maximálny výkon odsávača pár 600 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon odsávača pár 600 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> energetická trieda: C
>> ročná spotreba el. energie: 78 kWh
>> maximálna hlučnosť: 66 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah:150 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

>> energetická trieda: C
>> ročná spotreba el. energie: 78,1 kWh
>> maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 150 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

>> maximálny výkon odsávača 581 m3/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 150 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

Praktické tlačidlové ovládanie

Praktické tlačidlové ovládanie

nerez
sklo
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199 €

Kód: 624801, EAN 3838782041402

nerez
sklo

199 €

Kód: 624914, EAN 3838782042034

>> energetická trieda D
>> ročná spotreba el. energie: 78 kWh
>> maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 90 cm

Praktické tlačidlové ovládanie
nerez

189 €

Kód: 459114, EAN 3838942372681

384 m

LED

60
cm

3

395 m

LED

60
cm

3

559 m3

LED

OK 635 X

OK 637 X

OK 634 X

Komínový odsávač

Komínový odsávač

Komínový odsávač

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> maximálny výkon odsávača 384 m3/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 150 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon odsávača pár 395 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon odsávača 559 m3/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 150 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> energetická trieda C
>> ročná spotreba el. energie: 85,2 kWh
>> maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

>> energetická trieda:D
>> ročná spotreba el. energie: 68,5 kWh
>> maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah:150 mm
>> elektrické napätie:230 V
>> šírka: 60 cm

Praktické tlačidlové ovládanie

Praktické tlačidlové ovládanie

nerez

169 €

Kód: 459113, EAN 3838942372506

nerez

169 €

Kód: 624919, EAN 3838782042089

>> energetická trieda D
>> ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
>> maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

Praktické tlačidlové ovládanie
nerez

149 €

Kód: 459112, EAN 3838942372285
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Odsávače pár

395 m

LED

90
cm

3

395 m

LED

60
cm

3

395 m

LED

60
cm

3

OK 943 X

OK 643 X

OK 643 W

Komínový odsávač

Komínový odsávač

Komínový odsávač

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> maximálny výkon odsávača 395 m3/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> horný odťah 150 mm
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon odsávača 395 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon odsávača 395 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> možnosť recirkulácie

>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
>> maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah 150 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
>> maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah 150 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

Praktické tlačidlové ovládanie

Praktické tlačidlové ovládanie

>> energetická trieda D
>> ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
>> maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 90 cm

Praktické tlačidlové ovládanie
nerez

82

149 €

Kód: 733422, EAN 3838782180613

nerez

119 €

Kód: 733420, EAN 3838782180392

biela

119 €

Kód: 733421, EAN 3838782180408

395 m

LED

60
cm

3

647 m

LED

90
cm

3

372 m3

LED

OK 623 X

OT 911 X

OT 670 X

Komínový odsávač

Vstavaný odsávač pár
výsuvný model

Vstavaný odsávač pár
výsuvný model

>> 3 rýchlosti výkonu
>> posuvné ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie s digitálnym ukazovateľom rýchlosti

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie
>> maximálny výkon odsávača 395 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> možnosť recirkulácie
>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba el. energie: 56,5 kWh
>> maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah 150 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

Posuvné ovládanie
nerez

89 €

Kód: 733419, EAN 3838782180385

>> maximálny výkon odsávača 639 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie
>> energetická trieda: C
>> ročná spotreba el. energie: 66,4 kWh
>> maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah:150 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 90 cm

Elegantné tlačidlové ovládanie
nerez

239 €

Kód: 671712, EAN 3838782066603

>> maximálny výkon odsávača 372 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> možnosť recirkulácie
>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba energie 65,6 kWh
>> maximálna hlučnosť: 64 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah 150 mm
>> elektrické napätie: 230 V
>> šírka: 60 cm

Tlačidlové ovládanie rýchlostí
s elegantným podsvietením
nerez

199 €

Kód: 733554, EAN 3838782184093
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Odsávače pár

639 m

LED

60
cm

3

304 m

LED

60
cm

3

OT 611 X

OT 651 GX

Vstavaný odsávač pár
výsuvný model

Vstavaný odsávač pár
výsuvný model

>> 3 rýchlosti výkonu
>> posuvné ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> maximálny výkon odsávača 639 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> spätná klapka
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon odsávača 304 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> možnosť recirkulácie

>> energetická trieda: B
>> ročná spotreba el. energie: 61,2 kWh
>> maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 150 mm
>> elektrické napätie:230 V
>> šírka: 60 cm

Elegantné tlačidlové ovládanie
nerez

84

159 €

Kód: 671631, EAN 3838782066597

>> energetická trieda: C
>> ročná spotreba el. energie: 115,5 kWh
>> maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 120 mm
>> elektrické napätie:230 V
>> šírka: 60 cm

Elegantné tlačidlové ovládanie
nerez
sklo

149 €

Kód: 733426, EAN 3838782180651

304 m

LED

60
cm

3

304 m

LED

60
cm

3

OT 652 MX

OT 651 X

Vstavaný odsávač pár
výsuvný model

Vstavaný odsávač pár
výsuvný model

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie

>> maximálny výkon odsávača 304 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> možnosť recirkulácie

>> maximálny výkon odsávača 304 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> možnosť recirkulácie

>> energetická trieda: C
>> ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
>> maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 120 mm
>> elektrické napätie:230 V
>> šírka: 60 cm

>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
>> maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 120 mm
>> elektrické napätie:230 V
>> šírka: 60 cm

Elegantné tlačidlové ovládanie

Elegantné tlačidlové ovládanie

nerez
sklo

159 €

Kód: 733425, EAN 3838782180644

nerez

89 €

Kód: 733423, EAN 3838782180620
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Odsávače pár

304 m

LED

60
cm

3

OT 651 W
Vstavaný odsávač pár
výsuvný model
>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie
>> maximálny výkon odsávača 304 m³/h
>> LED osvetlenie 2x
>> kovové filtre proti mastnotám
>> možnosť recirkulácie
>> energetická trieda: D
>> ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
>> maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
>> horný odťah: 120 mm
>> elektrické napätie:230 V
>> šírka: 60 cm

265 m

LED

60
cm

3

OP 642 W
OP 642 X
Odsávač pár
>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie
>> maximálny výkon odsávača 265 m3/h
>> LED osvetlenie
>> predná sklenená lišta
>> možnosť recirkulácie
>> kovové filtre proti mastnotám
>> zadný odťah Ø 100 mm
>> horný odťah Ø 120 mm
>> možnosť recirkulácie
>> energetická trieda: C
>> ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
>> maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie:230 V
>> šírka: 60 cm

Dva motory zaisťujú silný výkon 265 m3/h

Elegantné tlačidlové ovládanie
biela

89 €

Kód: 733424, EAN 3838782180637

Praktické tlačidlové ovládanie
biela

nerez
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109 € 60 cm

Kód: 733520, EAN 3838782184055

129 € 60 cm

Kód: 733519, EAN 3838782184048

178 m

3

7
x

LED

50/60
cm

183 m

3

7
x

LED

60
cm

OP 540 W, OP 640 W,
OP 640 S
OP 540 BR, OP 640 BR,
OP 540 X, OP 640 X

OP 530 W, OP 630 W,
OP 530 X, OP 630 X,
OP 630 BR

Odsávač pár – vhodný aj do panelových bytov

>> 7 odťahov
>> 3 rýchlosti výkonu

>> 7 odťahov
>> 3 rýchlosti výkonu
>> tlačidlové ovládanie
>> maximálny výkon odsávača 175-178 m3/h
>> LED osvetlenie
>> predná sklenená lišta
>> odťah bočný ľavý a pravý, zadný stredný, zadný ľavý a pravý
ø 100 mm alebo recirkulácia
>> horný odťah: 120 mm
>> kovové filtre proti mastnotám
>> energetická trieda: C
>> ročná spotreba el. energie: 41,8 kWh
>> maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie:230 V
>> šírka: 50, 60 cm

Odsávač pár – vhodný aj do panelových bytov

>> maximálny výkon odsávača 183 m3/h
>> LED osvetlenie
>> predná sklenená lišta
>> odťah bočný ľavý a pravý, zadný stredný, zadný ľavý a pravý
ø 100 mm alebo recirkulácia
>> horný odťah: 120 mm
>> textilný tukový filter
>> energetická trieda: C
>> ročná spotreba el. energie: 40,6 kWh
>> maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napätie:230 V
>> šírka: 50, 60 cm

Praktické tlačidlové ovládanie
biela

79 €, OP 540 W, Kód: 733543, EAN 3838782183874
79 €, OP 640 W, Kód: 733417, EAN 3838782180378

strieborná

79 €, OP 640 S, Kód: 733545, EAN 3838782183898

hnedá

79 €, OP 540 BR, Kód: 733549, EAN 3838782183935
79 €, OP 640 BR, Kód: 733546, EAN 3838782183904

strieborná

69 €, OP 530 X, Kód: 733515, EAN 3838782183201
69 €, OP 630 X, Kód: 733513, EAN 3838782183188

nerez

119 €, OP 540 X, Kód: 733547, EAN 3838782183911
119 €, OP 640 X, Kód: 733541, EAN 3838782183836

hnedá

69 €, OP 630 BR, Kód: 733516, EAN 3838782184017

Posuvné ovládanie
biela

69 €, OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195
69 €, OP 630 W, Kód: 733550 , EAN 3838782183966
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INDUKČNÉ,
ELEKTRICKÉ
A PLYNOVÉ
SPORÁKY
Sporáky inšpirované dlhoročnou
výrobnou tradíciou od roku 1919 sa pýšia
radom technologicky vyspelých funkcií
a najväčším objemom na trhu až 70 litrov
v kategórii sporákov do 50 cm. Na vás je si
len vybrať jeden z mnohých designov.

89

Extra silné
šlehací a hnětací metly

Rovnoměrné opečení dle chuti

Praktická otočná základna

Energetická třída A+

Elektrické nepřímé suché ohřívače

ECO clean

Dvoudílná mřížka STABIL PLUS

Velký objem trouby

Veľký objem rúry

Automatické integrované
zapalování hořáků v knoflíku.

Nový XXL plech na pečenie
s objemom 8 l

MORA umožňuje pohodlné a dokonalé
pečenie veľkých porcií aj vo viacerých
Nový XXL plech na pečenie s veľkým
vrstvách naraz. Nová rúra s čiernym
objemom 8 l umožňuje nielen pohodlné
„BOOM“ smaltom má vysokú kyselino
pečenie, ale vďaka novej praktickej
vzdornosť a radí sa do skupiny AA. Vďaka
rukoväti aj bezpečnú manipuláciu.
Nové smaltované MAXI pekáče
oveľa menšej pórovitosti než u bežných
smaltov sa oveľa ľahšie čistia.

90

Silný výkon a ergonomie

Snadné čištění

TURBO

Extra tlačítko Turbo

Extra silné
šlehací a hnětací metly

Dvojdielna mriežka STABIL PLUS
Zaručuje bezpečný posun riadu po mriežkeRovnoměrné
vo všetkýchopečení dle chuti
smeroch. Silikónové stabilizačné gumičky zaručujú komfort
pri varení. Možnosť umývania i v umývačke riadu.

Praktická otočná základna

Energetická třída A+

Elektrické nepřímé suché ohřívače

Automatické integrované
zapaľovanie horákov
v gombíku
Všetky kombinované sporáky majú
komfortné integrované zapaľovanie
horákovv gombíku. Gombík stačí iba
otočiť rukou.

ECO CLEAN pre
jednoduché čistenie
ECO clean
Špeciálna
funkcia na čistenie rúry
vám uľahčí namáhavé odstraňovanie
nečistôt a ušetrí množstvo času. Stačí
do hlbokého plechu naliať 0,5 l vody
a vložiť ho na dno rúry. Teplotu nastavte
na 60 - 70° C na dobu 30 minút, alebo
Dvoudílná mřížka STABIL PLUS
zvoľte funkciu ECO CLEAN. Vnútro rúry
sa pekne „odmočí“ a vy môžete rúru
vo vnútri len jednoducho vytrieť.
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Sporáky indukčné, elektrické

5 dôvodov, prečo

INDUKCIA

INDUKCIA

si kúpiť indukčný

sporák MORA!

1. Až o 100 % rýchlejší ohrev než
pri klasickom ohreve na plyne
alebo sklokeramike!
2. Indukčná zóna zahrieva iba
dno nádoby a samotná platňa
sa nezahrieva!
3. Nízka teplota na povrchu
platne = nič sa na platni
nepripáli, platňa sa ľahko čistí!
4. Vysoká účinnosť
90 % energie je premenených
na ohrev dna nádoby!
5. Nízká spotreba energie!

Ako ľahko a rýchlo rozpoznať
vhodný riad?
Pomocou malého magnetu – ak magnet ku dnu nádoby priľne, je nádoba
vhodná pre indukčný ohrev.

VHODNÉ nádoby na indukčnú
platňu:
- nerezové s magnetickým dnom
- teflónové s magnetickým dnom
- smaltované s magnetickým dnom
NEVHODNÉ nádoby:
- keramické a sklenené
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflónové nemagnetické
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I 878 AI

I 878 AW

Indukčný sporák

Indukčný sporák

>> sklokeramická indukčná varná platňa
>> dotykové ovládanie platne
>> 4 indukčné varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> sklokeramická indukčná varná platňa
>> dotykové ovládanie platne
>> 4 indukčné varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre – drôtené rošty
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre – drôtené rošty
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 10,4 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 10,4 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

nerez

559 €

Kód 466040, EAN 8590371064692

biela

489 €

Kód 466039, EAN 8590371064685

60

60

cm

cm

C 818 AI

C 818 AW

C 848 AS

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 71 l
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 71 l
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre – drôtené rošty
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> rozmery spotrebiče (v x š x h):
85 x 60 x 60 cm
>> menovitý príkon: 9,7 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

>> rozmery spotrebiče (v x š x h):
85 x 60 x 60 cm
>> menovitý príkon: 9,7 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

nerez

559 €

Kód 729912, EAN 3838782084119

biela

519 €

Kód 728128, EAN 3838782027246

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 9,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

inox
look

429 €

Kód 466038, EAN 8590371064876
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Sporáky elektrické

C 848 AW

C 738 AB

C 726 AW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre – drôtené rošty
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre – drôtené rošty
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre – drôtené rošty
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 9,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

biela
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399 €

Kód 466037. EAN 8590371064869

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt,1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 9,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

hnedá

369 €

Kód 344361, EAN 8590371064852

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x
60 cm
>> menovitý príkon: 9,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

biela

329 €

Kód 466030, EAN 8590371064845

230 V

C 625 BS

C 501 AW

C 625 AW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> sklokeramická varná platňa
>> 3 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre – drôtené rošty
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 8,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

inox
look

369 €

Kód 466029, EAN 8590371064814

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> 2 prevádzkové režimy - varenie/pečenie
>> 1. RÚRA + 1 zóna 180 mm
>> 2. VARNÉ zóny
>> objem rúry 62 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,4 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

359 €

Kód 466012, EAN 8590371064784

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre – drôtené rošty
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 8,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

biela

339 €

Kód 466028, EAN 8590371064807
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Sporáky elektrické

C 525 BS

C 611 AW

C 611 BW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 62 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 62 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 8,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 8,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre – drôtené rošty
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 8,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

inox
look
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339 €

Kód 591330, EAN 8590371064883

biela

299 €

Kód 466022, EAN 8590371064821

biela

299 €

Kód 466023, EAN 8590371064838

C 516 AW

C 512 BW

C 511 AW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre – drôtené rošty
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 62 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 62 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 8,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

biela

329 €

Kód 466019, EAN 8590371064791

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 8,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

biela

279 €

Kód 466018, EAN 8590371064777

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 8,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

biela

299 €

Kód 466015, EAN 8590371064746

97

Sporáky elektrické

C 110 AW

C 110 BW

E 733 AW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón

>> sklokeramická varná platňa
>> 4 varné zóny
>> ukazovateľ zvyškového tepla varných zón

>> klasická rúra
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 68 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> klasická rúra
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 68 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> 4 liatinové platne
>> 1 x Ø 180 mm/2000 W RAPID
>> 1 x Ø 180 mm/1500 W
>> 1 x Ø 145 mm/1500 W RAPID
>> 1 x Ø 145 mm/1000 W

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 8,0 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 8,0 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 62 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 9,2 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

biela

98

269 €

Kód 466013, EAN 8590371064708

biela

249 €

Kód 466014, EAN 8590371064715

biela

299 €

Kód 466011, EAN 8590371064678

230 V

E 101 AW

E 120 AW

E 110 AW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> 3 liatinové platne
>> 1 x Ø 180 mm/1500 W
>> 1 x Ø 180 mm/1500 W
>> 1 x Ø 145 mm/1000 W

>> 4 liatinové platne
>> 1 x Ø 180 mm/2000 W RAPID
>> 1 x Ø 180 mm/1500 W
>> 2 x Ø 145 mm/1000 W

>> 4 liatinové platne
>> 2 x Ø 180 mm/1500 W
>> 2 x Ø 145 mm/1000 W

>> klasická rúra
>> 2 prevádzkové režimy - varenie/pečenie
1. RÚRA + 1 platňa Ø 180 mm
2. PLATŇA
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 68 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> klasická rúra
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 68 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,65 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

229 €

Kód 466010 , EAN 8590371064661

>> klasická rúra
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 68 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo:
>> 1 x rošt

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 7,7 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 7,7 kW
>> elektrické napätie: 230/400 V

biela

199 €

Kód 466009, EAN 8590371064654

biela

179 €

Kód 466008, EAN 8590371064647
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Sporáky kombinované

60

60

cm

cm

60
cm

K 864 AI

K 868 AW6

K 864 AW

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> smaltovaná dvojdielna mriežka STABIL
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> smaltovaná dvojdielna mriežka STABIL
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> smaltovaná dvojdielna mriežka STABIL
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 71 l
>> drôtené rošty v rúre
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 60 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 71 l
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 71 l
>> drôtené rošty v rúre
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 60 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 60 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

nerez

100

519 €

Kód 729914, EAN 3838782084133

biela

489 €

Kód 728127, EAN 3838782027239

biela

399 €

Kód 729913, EAN 3838782084126

K 878 AW

K 868 AW

K 868 AS

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> LIATINOVÁ dvojdielna mriežka PROFI
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> multifunkčná rúra - MF11
>> extra funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> multifunkčná rúra - MF11
>> extra funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

429 €

Kód 466083, EAN 8590371054983

biela

369 €

Kód 466073, EAN 8590371054976

inox
look

369 €

Kód 466072, EAN 8590371054969
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Sporáky kombinované

K 865 BW

K 776 AW1

K 766 AB

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> LIATINOVÁ dvojdielna mriežka PROFI
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> kovový poklop
>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> multifunkčná rúra - MF11
>> extra funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 62 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x XXL hlboký
pekáč
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

102

299 €

Kód 466071, EAN 8590371054952

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> drôtené rošty v rúre
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

359 €

Kód 466070, EAN 8590371054945

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> drôtené rošty v rúre
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

hnedá

369 €

Kód 466069, EAN 8590371054938

K 766 AW

K 667 AW

K 563 BS

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov
>> DIGITÁLNY dotykový časový spínač s
hodinami
>> programovanie doby pečenia

>> sklenený poklop
>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> multifunkčná rúra - MF11
>> funkcia rýchly predohrev rúry
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> veľký gril 2700 W
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> drôtené rošty v rúre
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč, 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 3,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

319 €

Kód 466068, EAN 8590371054921

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> teleskopický výsuv 1x
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x XXL hlboký
pekáč
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

339 €

Kód 466066, EAN 8590371054907

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 62 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

inox
look

299 €

Kód 591355 , EAN 8590371055010
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Sporáky kombinované

K 565 AW

K 561 AW

K 560 AW

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 70 l
>> drôtené rošty v rúre
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 62 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> multifunkčná rúra – MF8
>> funkcia rozmrazovania
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> funkcia na ohrev tanierov
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 62 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A

>> praktický úložný priestor - zásuvka
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x XXL hlboký
pekáč

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x plech

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

104

299 €

Kód 466062, EAN 8590371054860

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

269 €

Kód 466059, EAN 8590371054839

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

239 €

Kód 731266, EAN 8590371055140

K 162 AW

K 140 AW

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka

>> klasická rúra
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 68 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> tlmené dovieranie dvierok
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x XXL hlboký
pekáč
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

229 €

Kód 466049, EAN 8590371054761

>> klasická rúra
>> ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
>> regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
>> osvetlenie rúry
>> objem rúry 68 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> menovitý príkon: 2,2 kW
>> elektrické napätie: 230 V

biela

189 €

Kód 731250, EAN 8590371055089
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Sporáky plynové

P 162 AS

P 262 AW

P 162 AB

Plynový sporák

Plynový sporák

Plynový sporák

>> Sklenený poklop
>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapaľovanie horákov

>> kovový poklop
>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS

>> plynová rúra s poistkou STOP GAS
>> regulácia teploty v rúre 150 – 300°C
>> ovládanie rúry TERMOSTATOM
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A+

>> plynová rúra s poistkou STOP GAS
>> regulácia teploty v rúre 150 – 300°C
>> ovládanie rúry kohútom
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda – A+

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký
pekáč

>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x XXL hlboký
pekáč

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> elektrické napätie: 230 V

>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm

>> plynová rúra s poistkou STOP GAS
>> regulácia teploty v rúre 150 – 300°C
>> ovládanie rúry kohútom
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda – A+
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x XXL hlboký
pekáč
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> elektrické napätie: 230 V

inox
look
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279 €

Kód 466107, EAN 8590371044021

biela

279 €

Kód 466106, EAN 8590371044014

hnedá

269 €

Kód 466105, EAN 8590371044007

P 151 BW

P 161 AW

Plynový sporák

Plynový sporák

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka

>> 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
STABIL PLUS

>> plynová rúra s poistkou STOP GAS
>> regulácia teploty v rúre 150 – 300°C
>> ovládanie rúry kohútom
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A+
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm

biela

209 €

Kód 466104, EAN 8590371043994

>> plynová rúra s poistkou STOP GAS
>> regulácia teploty v rúre 150 – 300°C
>> ovládanie rúry kohútom
>> objem rúry 70 l
>> vedenie v rúre - prelisy
>> chladné dvierka rúry
>> energetická trieda - A+
>> praktický úložný priestor
>> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x plech
>> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm

biela

209 €

Kód 466102, EAN 8590371043970
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MALÉ DOMÁCE
SPOTREBIČE
S našimi malými domácimi spotrebičmi
ľahko a rýchlo pripravíte chutné
raňajky či desiatu počas celého dňa.
Potešia vás jednoduchým a intuitívnym
ovládaním a nadčasovým dizajnom,
vďaka ktorému k sebe všetky
kúsky skvelo ladia.
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TURBO
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Extra tlačidlo Turbo

Extra silné šľahacie metly

Tlačidlo, ktoré slúži na rýchle
dosiahnutie maximálneho výkonu
šľahača. S jeho pomocou
si šľahač MORA dokáže ľahko poradiť
nielen s tradičnými receptami, ale
je pripravený poradiť si aj s vašimi
ďalšími nápadmi.

Metly sú vyrobené z odolnej nerezovej
ocele. Vďaka väčšiemu priemeru si ľahko
dokážu poradiť aj s objemnými porciami
cesta. Veľmi jednoducho je možné
meniť príslušenstvo:
šľahacie alebo hnetacie metly.

Silný výkon a ergonómia

Jednoduché čistenie

Silný výkon motora tyčových mixérov
MORA s ergonomickou rukoväťou vám
zaručí dokonalý výsledok. Rukoväť
perfektne padne do ruky a vďaka silnému
motoru spracuje mixér všetky potraviny
ľahko a rýchlo.

Nôž s dvoma čepeľami z nerezovej ocele
je ukrytý v odnímateľnej nerezovej
nohe mixéru. Špeciálne tvarovaná
odnímateľná nerezová noha mixéru
sa veľmi pohodlne čistí a vďaka
nerezovej oceli je absolútne hygienická.

Rovnomerné opečenie
podľa chuti

Praktická otočná
základňa

Možnosť rovnomerného nastavenia
výkonu úrovne opečenia v rozsahu 1–7
vám umožní pripraviť si hrianku presne
podľa svojej chuti. Stupeň opečenia
je kontrolovaný elektronicky podľa
nastaveného stupňa.

Táto praktická základňa so stredovým
guľatým kontaktom umožňuje
jednoduché nasadenie kanvice
vo všetkých pozíciách v rozsahu 360°.
Túto funkciu oceníte pri manipulácii
kdekoľvek v kuchyni.
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Malé domáce spotrebiče

600
W

350
W

600
W

MSP 603 X

MRP 350 X

MTP 600 X

Tyčový mixér

Ručný šľahač

Tyčový mixér

>> nerezový plášť mixéra
>> plynulá regulácia výkonu
>> nerezová čepeľ noža
>> tichá prevádzka
>> nerezová šľahacia metla
>> sekací nástavec s nádobou 600 ml
>> odnímateľná nerezová mixovacia noha
>> plastová nádoba 500 ml
>> výkon: 600 W
>> elektrické napätie: 230 V
>> prevedenie/farba: nerezová oceľ a čierny
plast

>> nerezový plášť mixéra
>> 5 rýchlostných stupňov
>> tlačidlo Turbo
>> tlačidlo pre vysunutie šľahacích a hnetacích
metiel
>> extra silné šľahacie a hnetacie metly
>> ergonomická rukoväť
>> 2 šľahacie metly, 2 hnetacie háky
>> výkon: 350 W
>> elektrické napätie: 230 V
>> prevedenie/farba: nerezová oceľ a čierny
plast

>> nerezový plášť mixéra
>> plynulá regulácia výkonu
>> nerezová čepeľ noža
>> tichá prevádzka
>> odnímateľná nerezová mixovacia noha
>> výkon: 600 W
>> elektrické napätie: 230 V
>> prevedenie/farba: nerezová oceľ a čierny
plast

nerez
čierna
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49,90 €

Kód: 465121, EAN: 3838942678530

nerez
čierna

29,90 €

Kód: 465080, EAN: 3838942678073

nerez
čierna

29,90 €

Kód: 465123, EAN: 3838942678820

900
W

900
W

TP 903 X

TP 900 B

Hriankovač

Hriankovač

>> funkcie opekania
>> funkcia rozmrazovania
>> nastaviteľná úroveň opečenia 1–7
>> tepelne izolovaný plášť
>> tlačidlo Stop pre okamžité vysunutie
>> vyberateľná priehradka na omrvinky
>> výsuvný rošt pre ohrev pečiva
>> priestor pre uloženie pripojovacej šnúry
>> modré podsvietenie tlačidiel
>> výkon: 900 W
>> elektrické napätie: 230 V
>> prevedenie/farba: nerezová oceľ a čierny plast

>> funkcie opekania
>> funkcia rozmrazovania
>> nastaviteľná úroveň opečenia 1–7
>> tepelne izolovaný plášť
>> tlačidlo Stop pre okamžité vysunutie
>> vyberateľná priehradka na omrvinky
>> výsuvný rošt pre ohrev pečiva
>> priestor pre uloženie pripojovacej šnúry
>> červené podsvietenie tlačidiel
>> výkon: 900 W
>> elektrické napätie: 230 V
>> prevedenie/farba: čierny plast a nerezová oceľ

nerez
čierna

49,90 €

Kód: 465051, EAN: 3838942676321

nerez
čierna

29,90 €

Kód: 464870, EAN: 3838942675089
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Malé domáce spotrebiče

900
W

4,5 l

MEP 1400 BK

ISG 2000 SP

MS 903 BK

Elektrická panvica

Indukčný varič

Toustovač 3v1

>> špeciálny nepriľnavý povrch
>> objem panvice: 4,5l
>> ergonomická rukoväť
>> chladné rukoväte
>> použitie: pečenie, smaženie, dusenie,
zapekanie, varenie a pod.
>> jednoduché čistenie
>> termostat pre reguláciu teploty
>> príkon 1350 W
>> elektrické napätie 230V
>> prevedenie/farba: čierna/sklo

>> vysoká účinnosť ohrevu
>> dotykové ovládanie
>> teplotný rozsah 60° - 240°
>> 10 voliteľných stupňov ohrevu
>> prevedenie slim
>> časovač
>> detský zámok
>> príkon 2000W
>> elektrické napätie 230V
>> prevedenie/farba: čierna

>> funkcie: toustovač, vaflovač, gril
>> chladné rukoväte
>> priestor pre uloženie pripájacieho káblu
>> príkon 900W
>> bezpečnostný pánt
>> 3 páry vyberateľných hliníkových
dosiek
>> nepriľnavý povrch
>> svetelná signalizácia prevádzky
a dosiahnutia teploty
>> elektrické napätie 230V
>> prevedenie/farba: nerezová oceľ a čierny
plast

Termostat pre reguláciu teploty

Detský zámok, dotykové ovládanie

Vyberateľné hliníkové platne - 3 páry

čierna
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49,90 €

Kód: 731172, EAN: 3838782131813

čierna

54,90 €

Kód: 730888, EAN: 3838782124747

nerez
čierna

59,90 €

Kód: 731084, EAN: 3838782129957

KP 173 X

KP 170 B

Rýchlovarná kanvica

Rýchlovarná kanvica

>> objem kanvice 1,7 litru
>> vyberateľný filter vodného kameňa
>> ukazovateľ hladiny vody
>> ochrana pred prehriatím
>> automatické vypnutí pri dosiahnutí varu
>> otočná základňa 360°
>> otvorenie veka tlačidlom
>> priestor pre uloženie pripojovacieho káblu
>> modré podsvietenie spínača
>> príkon 2200 W
>> elektrické napätie: 230 V
>> prevedenie/farba: nerezová oceľ a čierny plast

>> objem kanvice 1,7 litru
>> vyberateľný a omývateľný filter vodného kameňa
>> ukazovateľ hladiny vody
>> ochrana pred prehriatím
>> automatické vypnutí pri dosiahnutí varu
>> otočná základňa 360°
>> otvorenie veka tlačidlom
>> priestor pre uloženie pripojovacieho káblu
>> modré podsvietenie spínača
>> príkon 2200 W
>> elektrické napätie: 230 V
>> prevedenie/farba: čierny plast a nerezová oceľ

nerez
čierna

49,90 €

Kód: 464869, EAN: 3838942674204

nerez
čierna

29,90 €

Kód: 464868, EAN: 3838942673689
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PLYNOVÉ
VYKUROVACIE
TELESÁ
V našom sortimente nájdete plynové
vykurovacie telesá vhodné pre väčšinu
umiestnenia. Vyznačujú sa zníženou
výškou vykurovacieho telesa
- ľahko ho tak umiestnite aj pod nižšie
okenné parapety. Navyše je možná
prestavba na propán bután čo výrazne
zníži náklady.
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Automatická regulácia
Plynové vykurovacie telesá sú vybavené
automatickou reguláciou teploty. Termostat
je možné nastaviť v rozsahu 10-32 °C.
Regulácia je integrovaná v dekoračnom
plášti s ochranným panelom, ktorý sťaží
Venkovní sací koš
Venkovní sacídeťom.
koš
manipuláciu

Plynové vykurovacie
telesá MORA

Plynová topidla MORA

Plynová topidla MORA

2,5 kW
4,2 kW

2,5 kW
4,2 kW

Tieto vykurovacie telesá sú určené pre
vykurovanie ako obytných miestností, tak
i nebytových priestorov, skladov, dielní a ďalších.
Automatická
regulace
Ich hlavnou
prednosťou je rýchla inštalácia
bez rozvodov vody a podstatne nižšie náklady
(nie
je potrebný
centrálny kotol na vykurovanie
Automatická
regulace
a rozvody vody). Pri plynových vykurovacích
telesách nie je nutné pripojenie na 230 V.
Výkon a provedení topidel

Výkon a prevedenie plynových
Výkon a provedení topidel
vykurovacích
telies

Kvalitní smaltovaný
výměník
tepla
Plynové
vykurovacie telesá MORA sú

ponúkané v dvoch výkonoch. Vykurovacie
teleso s výkonom 2,5 kW dostatočne vykúri
Kvalitní až
smaltovaný
priestor
50 m³ a s výkonom 4,2 kW až
výměník
tepla vykurovacie telesá môžu
95
m³. Plynové
Ovládání Direct Touch
mať odťah spalín cez stenu alebo priamo
do komína. Súčasťou každého vykurovacie
telesá je aj odťahové potrubie cez stenu.

Kvalitný smaltovaný
výmenník tepla

Ovládání
Direct
Touch
Snadné
ovládání
trouby

Plynové vykurovacie telesá majú kvalitný
čierny smaltovaný výmenník tepla, ktorý
zaručuje
rýchle odovzdávanie
tepla
Snadné ovládání
trouby
do miestnosti.

Otevírání pouze dotekem

NEREZ

Vonkajší sací kôš

Nerezový interiér trouby

Je vyrobený z nekorodujúcej zliatiny odolnej
Otevírání pouze dotekem
voči všetkým poveternostným vplyvom.
Snadné ovládání

NEREZ

Nerezový interiér trouby
Klasický ohřev mikrovlnným zářením
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Plynové vykurovacie telesá

AŽ
95 m3
>> znížená výška vykurovacieho telesa – vhodné aj pre nižšie
okenné parapety
>> automatická regulácia teploty 10–32 °C
>> kvalitný nerezový horák s poistkou Stop Gas
>> možnosť prestavby na PB

6140
6143
Plynové vykurovacie teleso
>> výkon 4,2 kW
>> regulácia teploty termostat 10–32 °C
>> odvod spalín cez stenu alebo do komína
>> pripojenie na zemný plyn G 1/2”
>> možnosť prestavby na PB
>> vykúri priestor až 95 m3

biela

Typ
Výkon
Regulácia teploty
Palivo spotreba
Zemný plyn
Propán-bután
Odvod spalín
Rozmery
A šírka
B výška
C hĺbka
D
E
F
G
H odvodu spalín
I
J
K
L komína
Hmotnosť netto

MORA 6140
4,2 kW
termostat 10–32 °C

MORA 6143
4,2 kW
termostat 10–32 °C

0,517 m3/h
0,385 kg/h
cez stenu

0,517 m3/h

682 mm
552 mm
172 mm
cca 47 mm
min. 90 mm
358 mm
341 mm
162 mm
38 mm
49 mm
78 mm

682 mm
552 mm
172 mm
cca 212 mm
min. 90 mm
358 mm
341 mm

20,3 kg

do komína

49 mm
49 mm
92 mm
18,1 kg

279 €

6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

279 €

6143, Kód 241684
EAN 8590371076084
STENA

CEZ STENU
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STENA

DO KOMÍNA

AŽ
50 m3
>> znížená výška vykurovacieho telesa – vhodné aj pre nižšie
okenné parapety
>> automatická regulácia teploty 10–32 °C
>> kvalitný nerezový horák s poistkou Stop Gas
>> možnosť prestavby na PB

6150
6153
Plynové vykurovacie teleso
>> výkon 2,5 kW
>> regulácia teploty termostat 10–32 °C
>> odvod spalín cez stenu alebo do komína
>> pripojenie na zemný plyn G 1/2”
>> možnosť prestavby na PB
>> vykúri priestor až 50 m3

biela

Typ
Výkon
Regulácia teploty
Palivo spotreba
Zemný plyn
Propán-bután
Odvod spalín
Rozmery
A šírka
B výška
C hĺbka
D
E
F
G
H odvodu spalín
I
J
K
L komína
Hmotnosť netto

MORA 6150
2,5 kW
termostat 10–32 °C

MORA 6153
2,5 kW
termostat 10–32 °C

0,307 m3/h
0,229 kg/h
cez stenu

0,307 m3/h

376 mm
552 mm
172 mm
cca 35 mm
min. 60 mm
404 mm
188 mm
162 mm
35 mm
44 mm
60 mm

376 mm
552 mm
172 mm
cca 185 mm
min. 60 mm
404 mm
188 mm

do komína

49 mm
44 mm
92 mm
10,7 kg

12,3 kg

239 €

6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

239 €

6153, Kód 241686
EAN 8590371076107
STENA

CEZ STENU

STENA

DO KOMÍNA
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Dvoudílná mřížka STABIL PLUS

Dvoudílná mřížka STABIL PLUS

MORA predstavuje
nové ohrievače vody

Velký objem trouby

Velký objem trouby

Automatické integrované
zapalování hořáků v knoflíku.

Automatické integrované
zapalování hořáků v knoflíku.

6 rokov 4 roky
ZÁRUKA

Široký sortiment ponúka viac ako 60 modelov ohrievačov
MORA. Naše nové výrobky sú vybavené najmodernejšími
Nové smaltované MAXI pekáče
Nové smaltované MAXI pekáče
technológiami, inovatívnym riešením a vynikajúcou
energetickou úspornosťou.
Dôvtipná funkcia EcoSmart
upravuje prevádzku ohrievača podľa vašich
potrieb a pomáha ušetriť až 25% energie.

Nepriamy, suchý ohrev
zaručuje veľmi dlhú
prevádzkovú životnosť.

rada Mini

rada Standard

rada Komfort

rada Excelent

Viac informácií v novom katalógu Elektrické ohrievače vody
alebo na www.mora.sk
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ZÁRUKA

Ohrievače
vody

Filtre k odsávačom pár
Model

Uhlíkový filter
(pre recirkuláciu)

Tukový kovový filter
(proti mastnotám)

Nový model

Pôvodný model

Kod výrobku

MOC s DPH

Kod výrobku

MOC s DPH

OP 530 X

OP 510 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841862 (FPM 5701.5)

7,20 €/ks

OP 630 X

OP 610 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841863 (FPM 5701.6)

7,60 €/ks

OP 530 W

OP 510 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841862 (FPM 5701.5)

7,20 €/ks

OP 630 W

OP 610 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841863 (FPM 5701.6)

7,60 €/ks

OP 510 BR

5701.6151

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841862 (FPM 5701.5)

7,20 €/ks

OP 630 BR

OP 610 BR

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841863 (FPM 5701.6)

7,60 €/ks

OP 540 X

OP 520 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841870 (FPM 5710.5)

27,60 €/2 ks

OP 640 X

OP 620 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

851659 (FPM 5710)

27,60 €/2 ks

OP 531 W

OP 520 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841862 (FPM 5701.5)

7,20 €/ks

OP 631 W

OP 620 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841863 (FPM 5701.6)

7,60 €/ks

OP 540 W

OP 521 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841870 (FPM 5710.5)

27,60 €/2 ks

OP 640 W

OP 621 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

851659 (FPM 5710)

27,60 €/2 ks

OP 540 BR

OP 520 BR

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841870 (FPM 5710.5)

27,60 €/2 ks

OP 640 BR

OP 620 BR

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

851659 (FPM 5710)

27,60 €/2 ks

OP 520 S

5710.9350

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841870 (FPM 5710.5)

27,60 €/2 ks

OP 640 S

OP 620 S

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

851659 (FPM 5710)

27,60 €/2 ks

/

5710.0250

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

851659 (FPM 5710)

27,60 €/2 ks

/

5710.0270

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

851659 (FPM 5710)

27,60 €/2 ks

OP 642 X

OP 622 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

851659 (FPM 5710)

27,60 €/2 ks

OP 642 W

OP 622 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

851659 (FPM 5710)

27,60 €/2 ks

OP 611 X

6801.0070

841901 (UF 6801)

11,60 €/ks

/

OP 511 W

6801.1050

841901 (UF 6801)

11,60 €/ks

/

OP 611 W

6801.1070

841901 (UF 6801)

11,60 €/ks

/

OP 512 X

5711.0050

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841862 (FPM 5701.5)

7,20 €/ks

OP 632 X

OP 612 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841863 (FPM 5701.6)

7,60 €/ks

OP 532 W

OP 512 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841862 (FPM 5701.5)

7,20 €/ks

OP 632 W

OP 612 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841863 (FPM 5701.6)

7,60 €/ks

OT 611 W

5708.1060

841887 nebo 646780 (UF 5708)

11,60 €/ks

841868 (FPM 5708)

15,60 €/ks

OT 611 BR

5708.6060

841887 nebo 646780 (UF 5708)

11,60 €/ks

841868 (FPM 5708)

15,60 €/ks

/

5703.x071

851650 (UF 225 x 200)

11,60 €/ks

851664 (FPM 5703.2)

13,60 €/ks

/

5705

851652 (UF 230 x 280)

11,60 €/ks

841866 (FPM 5704.9)

13,60 €/ks

OK 612 X

5717.0060

851656 (UF UNI 300 x 520)

7,80 €/ks

841865 (FPM 5704.6)

26 €/ks

OO 930 X

5713.0090

851652 (UF 230 x 280)

11,60 €/ks

841873 (FPM 5714.6)

26 €/ks
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Filtre k odsávačom pár
Model

Uhlíkový filter
(pre recirkuláciu)

Tukový kovový filter
(proti mastnotám)

Nový model

Pôvodný model

Kód výrobku

MOC s DPH

Kod výrobku

MOC s DPH

OO 930 GX

5712.0090

851650 (UF 225 x 200)

11,60 €/ks

841872 (FPM 5712)

35,60 €/2 ks

OK 930 GX

5733.0090

182192 (UF 5733)

15,60 €/2 ks

841869 (FPM 5733)

13,60 €/ks

OK 630 GX

5733.0060

182192 (UF 5733)

15,60 €/2 ks

841869 (FPM 5733)

13,60 €/ks

OV 680 GX

5735.0080 FX

322147 (UF 5734)

19,60 €/ks

314145 (FPM 5734)

19,60 €/ks

OV 880 GX

5735.0080 FX

322147 (UF 5734)

19,60 €/ks

314145 (FPM 5734)

19,60 €/ks

OV 680 G

5734.0060

322147 (UF 5734)

19,60 €/ks

314145 (FPM 5734)

19,60 €/ks

OV 880 G

5734.0080

322147 (UF 5734)

19,60 €/ks

314145 (FPM 5734)

19,60 €/ks

OK 981 X

5707.0190

851652 (UF 230 x 280)

11,60 €/ks

841866 (FPM 5704.9)

13,60 €/ks

OT 670 X

OT 650 X

851655 (UF 485 x 170)

11,60 €/ks

841875 (FPM 5718)

26 €/ks

OK 980 X

5720.0090

851652 (UF 230 x 280)

11,60 €/ks

841866 (FPM 5704.9)

13,60 €/ks

OK 680 GX

5721.0060

851652 (UF 230 x 280)

11,60 €/ks

841866 (FPM 5704.9)

13,60 €/ks

/

5709

841888 (UF 5709)

11,60 €/ks

841869 (FPM 5709)

13,60 €/ks

/

5714

851652 (UF 230 x 280)

11,60 €/ks

841873 (FPM 5714.6)

26 €/ks

OK 610 X

5723.0060

851650 (UF 225 x 200)

11,60 €/ks

240818 (FPM 5723)

22,- €/ks

OK 610 W

5723.1060

851650 (UF 225 x 200)

11,60 €/ks

240818 (FPM 5723)

22,- €/ks

/

5724

851653 (UF 300 x 280)

13,60 €/ks

184756 (FPM 5724)

13,60 €/ks

OK 931 GX

5726.0090

273828 (UF 225x210)

19,60 €/ks

193902 (FPM 5726)

23,60 €/ks

OK 631 GX

5726.0060

273828 (UF 225x210)

19,60 €/ks

193902 (FPM 5726)

23,60 €/ks

OK 932 X

5727.0090

273828 (UF 225x210)

19,60 €/ks

507602 (FPM 5727)

23,60 €/ks

OK 632 X

5727.0060

273828 (UF 225x210)

19,60 €/ks

507602 (FPM 5727)

23,60 €/ks

OK 920 X

5728.0090

273829 (UF 5728)

27,60 €/2 ks

507602 (FPM5728)

23,60 €/ks

OK 620 X

5728.0060

273829 (UF 5728)

27,60 €/2 ks

507602 (FPM5728)

23,60 €/ks

OT 610 X

5729.0060

258691 (UF 5729)

11,60 €/2 ks

291291 (FPM 5729)

26,- €/ks

OK 611 W

5704.1071

851651 (UF 250 x 230)

11,60 €/ks

851665 (FPM 5704.2)

13,60 €/ks

/

5704.0090

851652 (UF 230 x 280)

11,60 €/ks

841866 (FPM 5704.9)

13,60 €/ks

OT 630 GX

5730.0060 GX

110575 (UF)

11,60 €/ks

194499 (FPM)

23,60 €/ks

VO 263

/

646780 (UF)

15,60 €/ks

320884 (FPM)

23,60 €/ks

OT 652 MX

OT 632 MX

416912 (UF 632)

31,20 €/2 ks

415600 (FPM 632)

27,60 €/ks

OT 651 X, W

OT 631 X, W

416912 (UF 632)

31,20 €/2 ks

415600 (FPM 632)

27,60 €/ks

OT 651 GX

OT 631 GX

416912 (UF 632)

31,20 €/2 ks

415600 (FPM 632)

27,60 €/ks
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Univerzálny tukový filter FPM-UNI 5701, 5702, 5711, 6801*, 6805*, 6811*, 6800*

Kód výrobku: 841876

4 €/ks (*2ks)

Recirkulačná sada 5735 FX, 5734

Kód výrobku: 330276

39,60 €/ks

Spätná klapka ZK 5701.100 (priemer klapky 100 mm)

Kód výrobku: 841904

4 €/ks

Spätná klapka ZK 5702.120 (priemer klapky 120 mm)

Kód výrobku: 841905

4,40 €/ks

Spätná klapka ZK 6801.100 (priemer klapky 100 mm)

Kód výrobku: 841906

12 €/ks

Spätná klapka ZK 6801.120 (priemer klapky 120 mm)

Kód výrobku: 841907

14 €/ks

Model

Uhlíkový filter
(pre recirkuláciu)

Tukový kovový filter
(proti mastnotám)

Nový model

Pôvodný model

Kod výrobku

MOC s DPH

Kod výrobku

MOC s DPH

OK 623 X

OK 613 X

273829 (UF Ø150 x 55)

25,5 €/2ks

507602 (FPM 265 x 305)

19 €/ks

OK 643 X

OK 633 X

273829 (UF Ø150 x 55)

25,5 €/2ks

507602 (FPM 265 x 305)

19 €/ks

OK 643 W

OK 633 W

273829 (UF Ø150 x 55)

25,5 €/2ks

507602 (FPM 265 x 305)

19 €/ks

OK 943 X

OK 933 X

273829 (UF Ø150 x 55)

25,5 €/2ks

507602 (FPM 265 x 305)

19 €/ks

OK 633 OX

180178 (UF 220 x 225)

19 €/ks

434083 (FPM 222,5 x 250)

19 €/ks

OK 634 X

273829 (UF Ø150 x 55)

25,5 €/2ks

507602 (FPM 265 x 305)

19 €/ks

OK 635 X

273828 (UF 225 x 210)

19 €/ks

507602 (FPM 265 x 305)

19 €/ks

OK 935 X

273828 (UF 225 x 210)

19 €/ks

507602 (FPM 265 x 305)

19 €/ks

OK 635 G

315275 (UF 240 x 220)

19 €/ks

469181 (FPM 270 x 250)

19 €/ks

OK 935 G

315275 (UF 240 x 220)

19 €/ks

469181 (FPM 270 x 250)

19 €/ks

OK 636 G

851653 (UF 300 x 280)

19 €/ks

331263 (FPM 320 x 300)

19 €/ks

OK 635 GX

273828 (UF 225 x 210)

19 €/ks

507602 (FPM 265 x 305)

19 €/ks

OK 935 GX

273828 (UF 225 x 210)

19 €/ks

507602 (FPM 265 x 305)

19 €/ks

OK 673 GX

315275 (UF 240 x 220)

19 €/ks

469181 (FPM 270 x 250)

19 €/ks

OK 973 GX

315275 (UF 240 x 220)

19 €/ks

469181 (FPM 270 x 250)

19 €/ks

OK 673 GB

315275 (UF 240 x 220)

19 €/ks

469181 (FPM 270 x 250)

19 €/ks

OK 673 GW

315275 (UF 240 x 220)

19 €/ks

469181 (FPM 270 x 250)

19 €/ks

180178 (UF 220 x 225)

19 €/ks

434083 (FPM 222,5 x 250)

19 €/ks

OV 685 GB

315275 (UF 240 x 220)

19 €/ks

469181 (FPM 270 x 250)

19 €/ks

OV 685 GW

315275 (UF 240 x 220)

19 €/ks

469181 (FPM 270 x 250)

19 €/ks

OO 963 G

180178 (UF 220 x 228)

19 €/ks

434083 (FPM 222,5 x 250)

19 €/ks

OO 963 X

182183 (UF 230 x 281)

19 €/ks

408445 (FPM 250 x 300)

19 €/ks

OO 463 X

269140 (UF 180 x 310)

19 €/ks

469182 (FPM 200 x 330)

19 €/ks

OV 643 GX

OV 633GX

Model
Nový model

Tukový kovový filter
(proti mastnotám)

Kod výrobku

MOC s DPH

Kod výrobku

MOC s DPH

OT 911 X

530121

29,9 €/2 ks

685939

19 €/ks

OT 611 X

530121

29,9 €/2 ks

471918

19 €/ks

OK 637 X

665732

19 €/ks

665076

19 €/ks

OK 648 G

315275

19 €/ks

469181

19 €/ks

OK 697 GX

665732

19 €/ks

665076

19 €/ks

OK 997 GX

665732

19 €/ks

665076

19 €/ks

OK 638 G

665732

19 €/ks

442905

19 €/ks

OK 647 G

665732

19 €/ks

442905

19 €/ks

180178

19 €/ks

434083

19 €/ks

OK 637 G

665732

19 €/ks

442905

19 €/ks

OO 467 X

665730

19 €/ks

665077

19 €/ks

OV 647 GX

Pôvodný model

Uhlíkový filter
(pre recirkuláciu)

OV 637 GX
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Originálne príslušenstvo MORA

Príslušenstvo k sporákom a rúram
Pre modely sporákov š. 50 cm novej
generácie - I, C, E, K, P - AI, AS, BS,
AW, BW

Hlboký pekáč
(rozmery 424 x 360 mm)
685996

Pre modely vstavaných rúr (MBO,
MBC, VT, VTZ) a sporákov so šírkou
60 cm

15 €

Hlboký pekáč
(rozmery 455 x 360 mm)
222886 / 242135	

15 €

14 €

14 €

Plytký plech
(rozmery 424 x 360 mm)
685997	

15 €

Plytký plech
(rozmery 455 x 360 mm)
222709 / 242132	

Rošt do rúry
685998	

14 €

Rošt do rúry
227599	

Výsuvný pojazd
s jedným výsuvom
685993	

57 €

Výsuvný pojazd
242140 – pro modely: VT…BC/GC/
GX/MX/MW/WC/XC	 115,60 €

Škrabka na sklokeramiku
124830
PR SK123	

Univerzálna mriežka Mora
• rozmrazovanie pečiva
• opekanie
• odkladanie hrncov
• rozmer 180 x 180 mm
851472
MORA ROST	

Spojovacia lišta Domino
9452.0000 – lišta spojovacia
286696	

Výsuvný pojazd
s dvoma výsuvmi
685995	
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76 €

Výsuvný pojazd
640245 – pro modely: VT…AB/AW/
AX/BW/BX	
115,60 €

Zmenšovacia drôtená mriežka
592722	
1,20 €

Univerzálny držiak na plechy a pekáče
532470
Pr Držák 		
8€

4,40 €

6€

4,80 €

TR 6140/6143

TR 6150/6153
Univerzálne trysky na PB pre sporáky
š.50 cm - K, P - AS, BS, AW, BW
685992
5,90 €
TR 2017 UNI

Univerzálna sada trysiek na PB
k plynovým ohrievačom Mora
851352/851357	
6,60 €

Pre modely sporákov š. 50 cm novej generácie - E, K, P - AS, BS, AW, BW

Kovový poklop pre sporáky 50cm
vrátane závesov a fixačných puzdier
biely
685974	

19 €

Sklenený poklop pre sporáky š. 50cm
priehľadný, vrátane závesov
a fixačných puzdier
685981
29,90 €

MORA odporúča pre pripojenie svojich spotrebičov hadice
Ohybné pripojovacie hadice
409452
PR HAB 100 (100 cm)	
409453
PR HAB 150 (150 cm)	

Ochranné lišty
k vstavaným rúram

Ochranné bočné lišty Mora
548947 - čierne lišty
548942 - biele lišty	24,60 €

15 €
22 €

Plynové spotrebiče Mora
a pripojovacie hadice Mora tvoria
kombináciu pre bezpečnosť
a komfort Vašej kuchyne.
Pripojením sporáka k rozvodu
plynu pomocou plynovej hadice
Mora dosiahnete vysokú mieru
bezpečnosti.

Príslušenstvo k odsávačom

Ohybné Flexo potrubie
841877
MV 100/1, ø 100 mm	
841879
MV 125/1, ø 125 mm	
841881
MV 150/1, ø 150 mm 	

6€
7,20 €
8,80 €

Upínacie kovové pásky so sponou
841878
MV 110 spona, ø 110 mm
2€
841880
MV 135 spona ø 135 mm
2,20 €
841882
MV 165 spona ø 165 mm
2,40 €
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Rozmery pre zabudovanie

Rozmery pre zabudovanie varných platní
595-600

795-800

520-525

520-525
50

min 20

50

min 20
54

54

min 40

min 40
490-492

495-497

min 600

min 50

min 50

560-562

750-752

VDIT 85...

VDIT 656, 655, 653, 651...
300

595-600

520

520-525
54

min 20

50

min 20

58-63

54
min 40

min 40
495-497

490-492

min 600

min 600

min 50

min 50

VDIT 650...

283-285

560-562

VDIT3...
595-600

595-600
510-515

520-525
50-53

min 20

47

min 20

54-57

51-55
min 40
490-492

min 40
min 600

488-490

R10

min 50
558-560

VDSS 647..., VDST 647..., VDST 642...,
VDST 641..., VDST 640...

VDS 633...

595-600

300-306

520-525

520-526
50

min 20

47

min 20

80-90

51-54
min 40
490-492

min 40
min 600

490-492

min 50
560-562
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min 600

min 50

560-562

VDSK 641...

min 600

min 50
283-285

VDST 322..., VDST 321...

min 600

595-600

580

520-525

500
50

min 20

30

min 30

80-90
min 40
490-492

min 50
min 600

480

min 50

min 600

min 50

560-562

560

VDSK 321...

VDE 630 X

290*
288

580

510

500

59 35*

min 20
103 (VDP325X)

44

min 45

95-100

min 40 50*
488-490

min 40

min 600

477

min 600

min 50

min 50

557

268-270

VDP 325..., VDE 310...(*)

VDP 645 GB1, VDP 645 GB3

600

600

510

520
55

min 20

78

min 22

112

136

min 40
488-490

min 40
min 600

488-490

min 50

min 600

min 50

558-560

558-560

VDP 645 GX1

VDP 645 GW5, GB5

600
600

510

520

59

min 20

76

min 24

103

130

min 40

R10

488-490

min 40

min 600

488-490
min 50

min 50
558-560

558-560

VDP 665 X, VDP 645 X2

min 600

VDP 645 X5
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Rozmery pre zabudovanie

Rozmery pre zabudovanie varných platní
580

580

500

510
min 30

55 50*
45*

100

39

min 20

85
min 40

min 40
480

473-475

min 600

min 600

min 50

min 50

553-555

560

VDP 645 X1, VDP 645 X(*), VDP 645 W(**)

VDP 644..., VDP 643...

Rozmery pre zabudovanie
samostatných vstavaných rúr
48
10

20
120

min 550

40

152
591 595

590 579
min 530
15
547

min 564

560
583-590
595
555

579
597

547
567
min 600

min 550
min 564

VT7..., VT6..., VT5..., VT4..., VT3..., VT2..., VT1...
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40

min 530

9
min 6

Rozmery pre zabudovanie chladničiek

VCN 1821

VC 1811

VC 1821
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Rozmery pre zabudovanie

Rozmery pre zabudovanie vstavaných umývačiek

VM 633 X, VM 640 X

IM 680, IM 690

IM 632, IM 650, IM 651

IM 532, IM 533

VM 533 X, VM 540 X
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Rozmery pre zabudovanie mikrovlnných rúr

VMT 561 X

VMT 442 X, VMT 452 X

VMT 312 X

VMT 432 B, VMT 431 B

VMT 122 X
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Rozmery pre zabudovanie

Rozmery odsávačov (kompletné inštalačné rozmery nájdete v návode pri spotrebiči)
262
265(*)

320

Ø150

min 805 815(*)
max 1005 1015(*)
475

60 75(*)
900

600

OO 963 X, OO 963 G(*)

OV 680...

OV 880...

OV 647 GX

OV 643 GX

OK 997 GX(*), OK 697 GX

OK 935 GX

OK 935 X, OK 635 X

OK 648 G

OK 647 G

165

205

min 105
max 280

Ø150
270
min 780
max 955

347

420

405

600

115

OV 685...
277

253

Ø150

508

min 765
max 1180

285
60
600/900(*)
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450

OK 637 G

260

300
Ø150

40
560

100

600/900(*)
15

OK 637 X

OK 943 X, OK 643 X, OK 643 W,
OK 634 X, OK 623 X

OT 911 X(*), OT 611 X

OT 670 X

OT 651 X, OT 651 W, OT 651 GX,
OT 652 MX

OP 642 W, OP 642 X

310

290
min 305
max 470

100 (5x)

500/600(*)

OP 540 W, OP 640 W(*), OP 640 S(*),
OP 540 BR, OP 640 BR(*), OP 540 X,
OP 640 X(*)

500/600(*)

OP 530 W, OP 630 W(*),
OP 530 X, OP 630 X(*),
OP 530 BR, OP 630 BR(*)

Základné umiestnenie komínového
odsávača nad pracovnú varnú dosku
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Použité symboly
Parametre – malé domáce spotrebiče

600
W

4,5 l

Parametre – všetky výrobky

nerezový plášť mixéra

energetická trieda A

grilovacie teleso

plynulá regulácia výkonu

energetická trieda A+

Sušenie Plus

nerezová čepeľ noža

energetická trieda A++

pripojenie výrobku
na 230 alebo 400 voltov

tichá prevádzka

energetická trieda A+++

výkon: 600 W

Eco program

5 rýchlostných stupňov

úprava povrchu
proti odtlačkom prstov

tlačidlo Turbo

oddelené ovládanie
varných zón

extra silné šľahacie
a hnetacie metly

Slider dotykové ovládanie
výrobku

funkcie opekania a rozmrazovania

Push-pull zasúvacie gombíky

nastaviteľná úroveň opečenia
1–7

funkcia Bridge

zámena závesu dverí

tepelne izolovaný plášť

AreaFlex - obe strany

tlmené dovieranie dvierok

vyberateľná priehradka
na omrvinky

AreaFlex - levá strana

1/2 náplň

objem kanvice 1,7 litra

detský bezpečnostný zámok

úprava povrchov proti
odtlačkom prstov

vyberateľný a umývateľný
filter vodného kameňa

3 výsuvné teleskopické rošty

duozóna

ukazovateľ hladiny vody

2 výsuvné teleskopické rošty

ochrana pred prehriatím

1 výsuvný teleskopický rošt

otočná základňa 360°

3D chladenie, rúra sa rovnomerne
ochladzuje pomocou radiálneho
ventilátora z troch strán

objem el. pánvice

indukcia

zaťaženie 20 kg

indukcia

3 tvrdené sklá

odložený štart

dotykové ovládanie
výrobku

4 tvrdené sklá

detský bezpečnostný zámok

pyrolitické čistenie

neprilnavý povrch

elektrické zapaľovanie
horákov

regulácia teploty

plynový termostat
poistka Stop Gas
extra tichý chod
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7
x

exkluzívne 7 odťahov
skladovacia doba

17 l
800 m3

60
cm

80
cm

LED

litre/velikosť rúry
výkon
šírka 60 cm
šírka 80 cm

LED osvetlenie
výrobky Mora Premium

230 V

pripojenie výrobku
na 230 voltů

Použité symboly
Funkcie – elektrické rúry
osvetlenie rúry
horné a dolné
vyhrievacie teleso
horné vyhrievacie teleso
dolné vyhrievacie teleso
elektrický gril – malý
elektrický gril
elektrický gril
Automatické pečenie mäsa
elektrický gril
s ventilátorom

Zvláštne funkcie
Funkcie vhodné pre zaváranie

Funkcie vhodné
pre rozmrazovanie a sušenie

=
=
=

Funkcie plynových rúr
plynový horák

kruhové vyhrievacie teleso
s ventilátorom
dolné teleso s kruhovým
telesom a ventilátorom
ventilátor
obzvlášť šetrné
rozmrazovanie
silné grilovanie Power
elektrický gril Power
s ventilátorom
dolné vyhrievacie teleso
s ventilátorom
horné a dolné vyhrievacie
teleso s ventilátorom
horné vyhrievacie teleso
s ventilátorom
čistenie rúry
EcoClean
ohrev tanierov
rýchly predohrev
udržovanie teploty v rúre
program ECO pečenia
pyrolytické čistenie
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0800 105 505
Zákaznícka

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať drobné zmeny počas vývoja výrobkov.
Uvedené ceny v katalógu sú s DPH a sú informatívne. Aktuálne ceny zistíte na
www.mora.sk. Ceny sa môžu pri jednotlivých predajcoch líšiť. Uvedené ceny
neobsahujú zákonný príspevok na recykláciu historických elektrozariadení.
Bližšie informácie získate u predajcov značky Mora a na www.mora.sk
Tlačové chyby vyhradené.

www.mora.sk

Po-Pia 8-16 h
Na zákaznickej linke vám naši odborní
pracovníci pomôžu v pracovných dňoch
v čase od 8.00 do 16.00 hod rýchlo
a profesionálne vyriešiť záručné,
prípadne pozáručné opravy výrobkov
Mora.

