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KOLIKRÁT JSTE TOUŽILI PO KUCHYNI PLNÉ ŽIVOTA?
KVALITNÍ A TECHNOLOGICKY VYSPĚLÉ SPOTŘEBIČE MORA
VAŠI DOMÁCNOST ŽIVOTEM NAPLNÍ.

Žijte
život naplno

Vybere si každý. Nabízíme
široký sortiment spotřebičů
za dostupné ceny.

Spolu se značkou MORA vám to bude doma
skvěle šlapat. Díky nejmodernějším funkcím
našich spotřebičů snadno a rychle připravíte
pokrmy, které jsou nejen chutné, ale i zdravé
a plné živin. Celá vaše rodina tak bude mít
spoustu energie na vaše společné chvíle,
aktivity a výlety a následně i dostatek času
na kvalitní odpočinek. Vaše správná strava
a čas strávený s vašimi blízkými jsou pro
nás důležité. MORA plná života.

Myslíme na vaše požadavky.
Produkty MORA mají moderní
a funkční design.

Jdeme na to chytře. Naše
spotřebiče mají logické
a intuitivní ovládání i funkce.
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Výjimečná spolehlivost,
odolnost a dlouhá životnost jsou
pro nás samozřejmostí.

Chráníme přírodu. Neustále
zmírňujeme dopady naší
výroby na životní prostředí.

100% podpora. Naše zákaznická
linka a servis jsou tu pro vás
každý všední den.
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VESTAVNÉ
TROUBY
Vestavné pečící trouby MORA v krásném,
čistém designu jsou vybaveny až
15 vyspělými funkcemi, které vám usnadní
a zpříjemní práci v kuchyni. Navíc se
vyznačují energetickou třídou A+, což vaší
domácnosti přinese další úsporu.
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Jednoduché ovládaní
Vestavné trouby MORA si můžete
vybrat s dotykovým ovládáním
nebo zamačkávacími nebo
klasickými knoflíky. Záleží jen
na tom, co vám nejvíce vyhovuje.
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Čištění trouby ECO CLEAN

Energetická třída A, A+

S touto speciální funkcí vyčistíte
troubu mnohem snadněji než doteď.
Stačí do pekáče nalít půl litru vody,
zapnout na půl hodiny a pak vše pouze
jednoduše vytřít.

Díky speciální izolaci a odrazovému
reflexnímu sklu jsou naše vestavné
trouby úsporné, ohleduplné k životnímu
prostředí a spotřebou elektrické energie
se řadí do energetické třídy A. Vybrané
modely pak díky úspornému ECO
programu dosahují energetické třídy A+.

Tlumené dovíraní dvířek

Teleskopické výsuvy

Některé modely našich vestavných
trub jsou vybaveny tlumiče dvířek.
Ty zaručují velmi tiché a šetrné zavírání
dvířek trouby a také její dokonalé
utěsnění.

Už máte dost ohýbání se a složité
manipulace s horkými plechy?
Naše trouby mají teleskopické výsuvy,
na kterých plech pohodlně vysunete,
zkontrolujete svůj připravovaný pokrm
a poté jej můžete bezpečně zasunout
zpět či vyndat.
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Chutná
svačinka pro
malé i velké

Hanka Kynychová doporučuje:
„Chutná svačina pro vaše děti je čerstvý domácí kváskový chléb s mrkvovou pomazánkou.“

KVÁSKOVÝ CHLÉB – 1 BOCHNÍČEK
RECEPT BEZ HNĚTENÍ
>> 1 sáček sušeného droždí
>> 300 g celozrnné žitné mouky
>> 200 g celozrnné pšeničné mouky
>> 50 g slunečnicových semínek
(nemusíte)
>> 1 lžíce aktivního kvásku (můžete
nahradit ⅓ kostky droždí)
>> 1 lžička soli
>> 1 lžička mletého kmínu
>> 300–330 ml teplé vody
Na upečení chleba budete
potřebovat nádobu s víkem.
Postup:
Nejprve smíchejte všechny sypké
ingredience i semínka a poté
přidejte kvásek a vodu. Umíchejte
těsto – nemusíte promíchávat nijak
dlouho, stačí jen, aby nikde v misce
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nezůstala mouka. Těsto nechte
pod utěrkou kynout 12 hodin. Po
12 hodinách si odeberte lžíci těsta
(poslouží jako kvásek u dalšího
chleba) a vložte ho v uzavřené
sklenici do lednice. Vyndejte zbytek
těsta z misky, párkrát jej přeložte
a vytvarujte si bochník. Nechte jej
na podložce zakrytý ještě hodinu
odpočívat. Mezitím si předehřejte
troubu i s nádobou a s víkem. Až
bude trouba i nádoba předehřátá,
postupujte hodně rychle. Vložte
chléb do nádoby, zakryjte víkem
a dejte do trouby. Pečte na 200
stupňů na horním a dolním ohřevu,
15 minut zakrytý a 20–30 minut
odkrytý (záleží na tom, jak tmavou
budete chtít kůrku).Upečený
chléb vyndejte z nádoby a nechte

na mřížce úplně vychladnout.
Nekrájejte jej horký, mohli byste
potrhat střídku. Díky žitné mouce
bude chléb takový hutnější a bude
mít krémovější chuť.
Tip: Musíte počítat s tím, že
těsto kyne 12 hodin. Chléb se dá
v podstatě stihnout během jednoho
dne (nebo si jej necháte kynout
přes noc). Stačí zadělat ráno těsto,
než půjdete do práce, např. v 7.00
hodin, a v 19.00 téhož dne chléb
dodělat. Přes noc vám zchladne
a druhý den jej máte k snídani.

Typ funkce:
horní a dolní
topné těleso

MRKVOVÁ
POMAZÁNKA
(2 PORCE)
>> 200 g mrkve
>> 250 g tvarohu
>> pár kapek citronu
>> čerstvá pažitka
>> sůl
Postup:
Mrkev si nastrouhejte najemno
a vymačkejte šťávu, vmíchejte do
tvarohu a dochuťte solí a citronovou
šťávou. Pomazánka je skvělá, když do
ní přidáte i nasekanou pažitku.
Tip: Zkuste do pomazánky přidat
i nastrouhanou ředkvičku.
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Vestavné trouby samostatné

Snadné ovládání trouby
pomocí dotykového displeje

Přehledný DOTYKOVÝ ELEKTRONICKÝ
PROGRAMÁTOR je velmi jednoduchý na ovládání.
Vybrat si můžete ze 14 přednastavených programů,
stačí zmáčknout příslušný symbol jídla a trouba
automaticky nastaví správnou kombinaci teploty,
času a typ ohřevu. Vše, co musíte udělat vy, je
stisknout start.
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Samozřejmě s ohledem na vaše zkušenosti si můžete
teplotu, čas i režim ohřevu v troubě libovolně měnit
Kromě automatických programů pečení trouba nabízí
i extra funkce na čištění AquaClean, ohřívání talířů či
jídla, rozmrazování i kynutí těsta.
Zkuste také využít automatický program pro přípravu
zdravého domácího jogurtu.

Příprava domácího
jogurtu

Pečené maso, žebírka

Ohřívání hotového jídla,
talířů, šálků...

Chléb

Pomalé pečení, např.
metodou SousVide

Vaření v páře
v parních nádobách
(nejsou součástí trouby)

Pizza

Automatické pečení
masa

ECO CLEAN čistění
vodou

Pečení koláčků
na více plechách
najednou

Rozmrazovaní

Kuchyňská minutka,
časovač

Pečené kuře

Kynutí těsta

Osvětlení trouby

Kotlety, ryby, řízky

Rychlý předehřev
trouby na 200 °C

VT 779 BX

VT 778 AB

VT 658 BX

Elektrická trouba samostatná
Touch Control

Elektrická trouba samostatná
Touch Control

Elektrická trouba samostatná

>> nové přehledné digitální ovládání
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> 8 přednastavených programů
>> speciální rychloohřev trouby 200°C za 6 min.
>> ukazatel teploty v troubě
>> povrch trouby – nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 15 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (Cool Door)
>> odnímatelná vnitřní skleněná strana
dvířek pro snadné čištění
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> dvojité osvětlení trouby
>> výsuvné teleskopické rošty (3 úrovně)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> spínač ventilátoru
>> objem trouby 71 l

>> nové přehledné digitální ovládání
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> 8 přednastavených programů
>> speciální rychloohřev trouby 200°C za 6 min.
>> ukazatel teploty v troubě
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 15 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (Cool Door)
>> odnímatelná vnitřní skleněná strana
dvířek pro snadné čištění
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> spínač ventilátoru
>> objem trouby 71 l

>> energetická třída A+
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A+
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

nerez
černá

13 990 Kč

Kód: 728862, EAN 3838782044632

černá

12 990 Kč

Kód: 728801, EAN 3838782044625

>> speciální zamačkávací osvětlené
knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> ukazatel teploty v troubě
>> ukazatel zvoleného ohřevu
>> povrch trouby – nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> odnímatelná vnitřní skleněná strana
dvířek pro snadné čištění
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> spínač ventilátoru
>> objem trouby 71 l
>> energetická třída A+
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

nerez
černá

9 990 Kč

Kód: 728962, EAN 3838782048296
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Vestavné trouby samostatné

VT 657 AB

VT 657 BX

VT 548 AX

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> speciální zamačkávací osvětlené
knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> ukazatel teploty v troubě
>> ukazatel zvoleného ohřevu
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> odnímatelná vnitřní skleněná strana
dvířek pro snadné čištění
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> speciální zamačkávací osvětlené
knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> ukazatel teploty v troubě
>> ukazatel zvoleného ohřevu
>> povrch trouby – nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> odnímatelná vnitřní skleněná strana
dvířek pro snadné čištění
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> spínač ventilátoru
>> objem trouby 71 l

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> povrch trouby – nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> energetická třída A+
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

>> energetická třída A+
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

černá
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9 990 Kč

Kód: 728963, EAN 3838782048302

nerez
černá

9 590 Kč

Kód: 733634, EAN 3838782185373

nerez
černá

8 990 Kč

Kód: 733635, EAN 3838782185380

VT 548 BX

VT 538 BX

VT 537 AW

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> povrch trouby – nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

nerez
černá

8 990 Kč

Kód: 728865, EAN 3838782044663

nerez

8 490 Kč

Kód: 728942, EAN 3838782048388

bílá

8 990 Kč

Kód: 728954, EAN 3838782048609
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Vestavné trouby samostatné

VT 538 AX

VT 536 AW

VT 447 BX

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – drátěné rošty
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> povrch trouby – nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 8 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

nerez
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7 990 Kč

Kód: 733632, EAN 3838782185359

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

bílá

7 990 Kč

Kód: 728953, EAN 3838782048593

nerez
černá

7 990 Kč

Kód: 728866, EAN 3838782044670

VT 446 AB

VT 437 BX

VT 427 BX

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 8 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – drátěné rošty
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 8 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 8 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

černá

7 590 Kč

Kód: 728868, EAN 3838782044694

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

nerez

7 590 Kč

Kód: 728943, EAN 3838782048395

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

nerez

6 590 Kč

Kód: 728948, EAN 3838782048548
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Vestavné trouby samostatné

VT 405 BX

VTP 537 BX

VT 777 BX

Elektrická trouba samostatná

Elektrická pyrolytická trouba
samostatná

Elektrická trouba samostatná
Touch Control

>> multifukční trouba 8 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – drátěné rošty
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> čtyřdílné sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor quadro)
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> PYRO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 63 l

>> nové přehledné digitální ovládání
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> 8 přednastavených programů
>> speciální rychloohřev trouby 200°C za
6 min.
>> ukazatel teploty v troubě
>> povrch trouby – nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 15 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> odnímatelná vnitřní skleněná strana
dvířek pro snadné čištění
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> spínač ventilátoru
>> objem trouby 71 l

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

>> energetická třída A+
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

nerez
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5 990 Kč

Kód: 728926, EAN 3838782048234

nerez

10 990 Kč

Kód: 734227, EAN 3838782323393

nerez
černá

10 990 Kč

Kód: 728800, EAN 3838782044618

VT 547 AB

VT 546 BX

VT 536 BX

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> povrch trouby – nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> tlumené dovírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – drátěné rošty
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 11 funkcí
>> trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – drátěné rošty
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 3,3 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

černá

8 990 Kč

Kód: 728864, EAN 3838782044656

nerez
černá

6 990 Kč

Kód: 728863, EAN 3838782044649

nerez

6 490 Kč

Kód: 728944, EAN 3838782048401
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Vestavné trouby samostatné

VT 433 BW

VT 422 AX

VT 402 AB

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> speciální zamačkávací knoflíky
>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 8 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – drátěné rošty
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 8 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – drátěné rošty
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> multifukční trouba 8 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – drátěné rošty
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 71 l

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

bílá
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6 990 Kč

Kód: 728956, EAN 3838782048623

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

nerez

5 690 Kč

Kód: 728950, EAN 3838782048562

černá

5 590 Kč

Kód: 728927, EAN 3838782048241

VT 323 BX

VT 303 AX

VT 201 BX

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> dotykové ovládání hodin
>> digitální programovatelné hodiny
>> programování doby pečení
>> dětský bezpečnostní zámek ovládání
>> multifukční trouba 9 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – prolisy
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 61 l

>> multifukční trouba 9 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – prolisy
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 61 l

>> klasická trouba 6 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – prolisy
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 65 l

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,7 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,7 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,7 kW
>> elektrické napětí: 230 V
>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech

nerez

5 990 Kč

Kód: 728951, EAN 3838782048579

nerez

5 590 Kč

Kód: 728928, EAN 3838782048258

nerez

5 190 Kč

Kód: 728929, EAN 3838782048265
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Vestavné trouby samostatné

VT 101 BX

VT 101 BW

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> klasická trouba 4 funkce
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – prolisy
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 65 l

>> klasická trouba 4 funkce
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – prolisy
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 65 l

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

OCENĚNÍ DTEST
Naše vestavná multifunkční trouba MORA
byla oceněna nezávislým testem časopisu
dTest jako ta správná volba k nákupu v dané
kategorii trub. Test hodnotil schopnost
péct, ale také spotřebu energie, rychlost
předehřevu, přesnost nastavení a stabilitu
teploty, snadnost obsluhy nebo teplotní
a elektrickou bezpečnost.

nerez
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4 990 Kč

Kód: 728930, EAN 3838782048272

bílá

5 290 Kč

Kód: 728931, EAN 3838782048289

Zatočte si
třešně plné
vitamínu C

ROLOVANÝ TŘEŠŇOVÝ KOLÁČ
Těsto:
>> 500 g polohrubé mouky
>> 1 sáček sušeného droždí
>> 100 g cukru krupice
>> 1 vanilkový lusk
>> 250 ml vlažného polotučného
mléka
>> 1 lžíce rumu
>> 150 g rozpuštěné Hery
Náplň:
>> 200 g mletého máku
>> 350 g plnotučného tvarohu
>> 100 ml vlažného polotučného
mléka
>> 4 lžíce cukru moučka
>> 700 g vypeckovaných třešní
Poleva:
>> 5 lžic citronové šťávy
>> 100 g cukru moučka
Prosátou mouku smíchejte s
cukrem a droždím. Přidejte
rozpuštěnou Heru, smíchanou
s mlékem a rumem. Nakonec

nožem rozkrojte vanilkový lusk
a vyškrábněte semínka z něj
do těsta.
Umíchejte nelepivé těsto, které
nechejte hodinu kynout na teplém
místě. Můžete míchat ručně nebo
použít kuchyňský robot.
Vypeckujte třešně a připravte si
makovou náplň. Máte čas, než
vykyne těsto.
Maková náplň je velice
jednoduchá. Mletý mák
smíchejte s cukrem a zalijte
vlažným mlékem. Přidejte tvaroh
a umíchejte náplň.
Vykynuté těsto rozválejte
na čtverec, o rozměrech asi
50 x 50 cm. Celou plochu potřete
makovou náplní.
Na náplň naskládejte třešně.

Nemusíte je nijak urovnávat.
Těsto zaviňte do pevné rolády.
Nakrájejte velice ostrým nožem
na plátky asi pět centimetrů silné
(nebo podle výšky vaší pečící
formy).
Vyšší koláčovou formu o průměru
cca 30 cm vymažte Herou
a vysypejte polohrubou moukou.
Rolády z těsta skládejte do formy
jednu vedle druhé.
Nechejte ještě dvacet minut
kynout ve formě.
Vložte do trouby vyhřáté na 190 °C
a pečte 45 minut.
Na polevu smíchejte cukr moučka
a citronovou šťávu. Po upečení celý
koláč přelijte citronovou polevou.
Nechejte trochu vychladnout
a krájejte.
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INDUKČNÍ
A SKLOKERAMICKÉ
VARNÉ DESKY
Vybírat můžete z mnoha provedení, různých
šířek, barev desek i typů hran. Designově
zpracované indukční a sklokeramické
varné desky jsou vybaveny řadou vyspělých
praktických funkcí, které zvýší komfort
vašeho vaření.
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AreaFlex zóna
S AreaFlex zónou můžete jednoduše propojit
dvě varné zóny nad sebou, což umožní vaření
v menších i velkých nádobách různých rozměrů.
Můžete tak pohodlně a efektivně využít plochu
varné zóny podle svého uvážení a tvaru nádobí
pro maximální pohodlí a flexibilitu.
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230 V /
400 V

Nosnost
sklokeramických desek

Funkce SoftMelt
a StayWarm

Víme, že vaření může být velké,
proto jsou naše sklokeramické desky
vyrobeny ze speciálního tvrdého
materiálu a odolají statickému zatížení
více než 100 kg.

Funkce SoftMelt šetrně rozpustí
čokoládu nebo máslo při konstantní
teplotě 42 °C, díky čemuž se vytvoří
dokonalé podmínky pro rozpouštění bez
připálení. Funkce StayWarm udržuje
jídlo na konstantní teplotě 70 °C, takže
si zachová původní chuť a teplotu až do
okamžiku podávání.

Jednofázové připojení
na 230 V

Funkce PowerBoost

Naše nové indukční desky snadno
nastavíte na jednofázové připojení. Tím
nepřekročí 16A pojistku a hodí se i do
panelákových bytů.

Rychlého zvýšení výkonu až o 40 %
dosáhnete aktivací funkce PowerBoost.
Docílíte tak mnohem rychlejšího
uvedení do varu, což oceníte především
u větších nádob s velkým objemem vody
nebo když spěcháte.
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BridgeZone
Indukční varná deska se
dvěma navazujícími zónami
zjednodušuje vaření v rozměrných
nádobách na vaření. Dvě
oddělené varné zóny se jedním
dotykem přemostí a tím se
vytvoří jedna větší. Perfektní pro
současnou přípravu větších kusů
jídla a příloh.

Funkce StopGo
Dejte si pauzu. Kdykoliv, díky
funkci StopGo můžete zastavit
vaření a po opětovné aktivaci
znova pokračovat ve vaření se
stejnými nastaveními.

R

Funkce Recall
Tato funkce je velice užitečná,
když varnou desku neúmyslně
vypnete. Máte 5 sekund na to,
abyste reaktivovali poslední
nastavení použitá na varné desce,
což je velmi užitečné, když vaříte
více než jeden pokrm.

Funkce TimeAssist
Pomáhá vám udržovat přehled
o tom, jak dlouho už vaříte. Už
nemusíte sledovat hodinky nebo
přemýšlet, kdy jste začali
pokrm připravovat. Nyní můžete
hlídat čas přímo na varné desce.
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Zdravý oběd
s vůní léta

Hanka Kynychová doporučuje:
„Těstoviny s rajčatovou omáčkou jsou chutným
obědem pro celou vaši rodinu.“

TĚSTOVINY S OMÁČKOU
Z RAJČAT (2 PORCE)
>> 250 g špaget
>> 1 kg rajčat (čerstvých nebo v plechovce)
>> 1 cibule
>> 3 stroužky česneku
>> 2 lžíce olivového oleje
>> sůl a pepř
>> čerstvá bazalka
Postup:
Na pánvi si rozehřejte olej a dejte osmahnout cibulku nakrájenou
na malé kousky. Jak začne cibulka chytat barvu, přidejte na
plátky nakrájený česnek a nechte chvilku rozvonět. Poté přidejte
rajčata (pokud máte čerstvá, tak je nakrájejte na malé kousky).
Trochu osolte, zaklopte pokličkou a nechte na mírném plameni
dusit, dokud se rajčata nerozvaří. Mezitím si dejte vařit špagety.
Omáčku nakonec dochuťte solí a pepřem. Uvařené špagety dejte
do pánve a pořádně promíchejte. Nakonec přidejte i nasekanou
čerstvou bazalku.
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Vestavné indukční varné desky samostatné

5 důvodů, proč si koupit indukční desku MORA!
1. Až o 100 % rychlejší ohřev než při klasickém
ohřevu na plynu nebo sklokeramice!
2. Indukční zóna zahřívá pouze dno nádoby
a samotná deska se nezahřívá!
3. Nízká teplota na povrchu desky = nic se na desce
nepřipálí a deska se snadno čistí!
4. Vysoká účinnost: 90 % energie je přeměněno na
ohřev dna nádoby!
5. Nízká spotřeba energie!
Indukční deska zahřívá pouze dno nádoby.
Jak snadno a rychle rozpoznat vhodné nádobí?
Pomocí malého magnetu – pokud magnet ke dnu nádoby
přilne, je nádoba vhodná pro indukční ohřev.
VHODNÉ nádobí na indukční desku:
- nerezové s magnetickým dnem
- teflonové s magnetickým dnem
- smaltované s magnetických dnem
NEVHODNÉ nádobí:
- keramické a skleněné
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflonové nemagnetické

Možnosti hran indukčních
a sklokeramických desek MORA
V nabídce jsou tři možnosti hran sklokeramických
desek. Každá z těchto možností nabízí uživateli
své výhody a přednosti. Záleží opravdu jen na vás,
kterou variantu si vyberete.

C
Přednosti broušené hrany ve tvaru C:
základní varianta, snadné čištění celé plochy, možnost
vsazení (zafrézování) do pracovní desky.
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X
Přednosti kovového rámečku:
chrání desku při manipulaci s nádobím
a zabraňuje přetečení.

FF
Přednosti přední zkosené hrany:
umožňuje vedle sebe kombinovat různé typy desek
(plyn, elektrika), možnost si postupně rozšiřovat svoji
varnou desku o další typ.

INDUKCE

INDUKCE

INDUKCE

VDIT 853 FF

VDIT 656 X

VDIT 656 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

nerezový rámeček

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční 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
>> funkce Bridge – spojení dvou 180 mm
zón; levá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
4x Okta-zóna 210 x 190 mm
2,1 / 3,0 kW
>> AreaFlex propojení dvou okta-zón;
levá a pravá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
4x Okta-zóna 210 x 190 mm
2,1 / 3,0 kW
>> AreaFlex propojení dvou okta-zón;
levá a pravá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.

>> elektrické napětí: 400 V
>> jmenovitý příkon: 7,4 kW

>> elektrické napětí: 400 V
>> jmenovitý příkon: 7,4 kW

80
cm

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.
>> elektrické napětí: 400 V
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

11 990 Kč

Kód: 731829, EAN 3838782150739

černá

12 990 Kč

Kód: 731819, EAN 3838782150630

černá

12 990 Kč

Kód: 731818, EAN 3838782150623

27

Vestavné indukční varné desky samostatné

INDUKCE

INDUKCE

INDUKCE

VDIT 655 FF

VDIT 653 FFW

VDIT 653 X

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

nerezový rámeček

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
2x Okta-zóna 210 x 190 mm
2,1 / 3,0 kW
1x 210 mm 2,3 / 3,0 kW
1x 160 mm 1,4 / 1,85 kW
>> AreaFlex propojení dvou okta-zón;
levá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční 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
>> funkce Bridge – spojení dvou 180 mm
zón; levá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční 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
>> funkce Bridge – spojení dvou 180 mm
zón; levá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.

>> elektrické napětí: 400 V
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

>> elektrické napětí: 400 V
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon u všech
varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.
>> elektrické napětí: 400 V
>> jmenovitý příkon: 7,4 kW

černá

28

11 990 Kč

Kód: 732712, EAN 3838782166433

bílá

11 990 Kč

Kód: 731814, EAN 3838782150586

černá

9 990 Kč

Kód: 731815, EAN 3838782150593

INDUKCE

INDUKCE

INDUKCE

VDIT 653 FF

VDIT 653 C

VDIT 651 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

broušené hrany

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční 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)
>> funkce Bridge – spojení dvou 180 mm
zón; levá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční 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)
>> funkce Bridge – spojení dvou 180 mm
zón; levá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční 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
>> ukazatel zbytkového tepla

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.

>> elektrické napětí: 400 V
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

>> elektrické napětí: 400 V
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

9 990 Kč

Kód: 731813, EAN 3838782150579

černá

8 990 Kč

Kód: 731812, EAN 3838782150562

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.
>> elektrické napětí: 400 V
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

8 490 Kč

Kód: 733823, EAN 3838782302893
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Vestavné indukční varné desky samostatné

INDUKCE

INDUKCE

INDUKCE

VDIT 651 C

VDIT 650 CW

VDIT 650 X

broušené hrany

broušené hrany

nerezový rámeček

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční 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
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
2x 145 mm 1,2 / 1,6 kW
2x 210 mm 1,5 / 2,0 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
2x 145 mm 1,2 / 1,6 kW
2x 210 mm 1,5 / 2,0 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.

>> elektrické napětí: 230/400 V (32 A) nebo
230 V (16 A)
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

>> elektrické napětí: 230/400 V (32 A) nebo
230 V (16 A)
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> funkce Delete pro vypnutí všech nastavení
jedním stlačením
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.
>> elektrické napětí: 400 V
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

30

7 990 Kč

Kód: 733822, EAN 3838782302879

bílá

9 990 Kč

Kód: 731746, EAN 3838782149665

černá

6 990 Kč

Kód: 731748, EAN 3838782149689

INDUKCE

INDUKCE

INDUKCE

230 V

30
cm

VDIT 650 FF

VDIT 650 C

VDIT 331 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

broušené hrany

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
2x 145 mm 1,2 / 1,6 kW
2x 210 mm 1,5 / 2,0 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
2x 145 mm 1,2 / 1,6 kW
2x 210 mm 1,5 / 2,0 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 2 indukční varné zóny
1x 160 mm 1,4 / 1,85 kW
1x 210 mm 2,3 / 3,0 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon
u všech varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.

>> elektrické napětí: 230/400 V (32 A) nebo
230 V (16 A)
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

>> elektrické napětí: 230/400 V (32 A) nebo
230 V (16 A)
>> jmenovitý příkon: 7,2 kW

>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon u obou
varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.
>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 3,7 kW

černá

6 990 Kč

Kód: 731747, EAN 3838782149672

černá

5 990 Kč

Kód: 731745, EAN 3838782149658

černá

5 990 Kč

Kód: 731821, EAN 3838782150654
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Vestavné sklokeramické varné desky samostatné

VDSS 647 FFW

VDST 647 FF

VDST 642 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska

>> posuvné dotykové ovládání 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
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 Hi-Light varné zóny
1x 210mm 2,1/3,0 kW
2x 145mm 1,2 kW
1x Duozóna 180/120mm 0,7/1,7 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> plynulá regulace výkonu
>> signalizace funkce
>> funkce BoilControl (varná automatika)
>> funkce StayWarm (funkce udržování
teploty 70°C)
>> funkce StopGo (okamžité dočasné
zastavení nastavených parametrů vaření)
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> dětská bezpečnostní pojistka

>> plynulá regulace výkonu
>> signalizace funkce
>> funkce BoilControl (varná automatika)
>> funkce StayWarm (funkce udržování
teploty 70°C)
>> funkce StopGo (okamžité dočasné
zastavení nastavených parametrů vaření)
>> funkce Timer (časování varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka

>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 6,4 kW

>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 6,2 kW

>> dotykové ovládání
>> 4 Hi-Light varné zóny
1x Duozóna 210/120mm 0,8/2,2 kW
1x 180mm 1,8 kW
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazatel zbytkového tepla
>> plynulá regulace výkonu
>> signalizace funkce
>> funkce BoilControl (varná automatika)
>> funkce StayWarm (funkce udržování
teploty 70°C)
>> funkce StopGo (okamžité dočasné
zastavení nastavených parametrů vaření)
>> funkce Timer (časování varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 6,4 kW

Ovládání SliderTouch

bílá

32

7 990 Kč

Kód: 730801, EAN 3838782121043

černá

6 490 Kč

Kód: 730609, EAN 3838782108525

černá

5 990 Kč

Kód: 730612, EAN 3838782108556

VDST 642 X

VDST 641 X

VDST 641 FF

nerezový rámeček

nerezový rámeček

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska

>> dotykové ovládání
>> 4 Hi-Light varné zóny
1x Duozóna 210/120mm 0,8/2,2 kW
1x 180mm 1,8 kW
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 Hi-Light varné zóny
2x 180mm 1,8 kW
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 Hi-Light varné zóny
2x 180mm 1,8 kW
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> plynulá regulace výkonu
>> signalizace funkce
>> funkce BoilControl (varná automatika)
>> funkce StayWarm (funkce udržování
teploty 70°C)
>> funkce StopGo (okamžité dočasné
zastavení nastavených parametrů vaření)
>> funkce Timer (časování varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka

>> plynulá regulace výkonu
>> signalizace funkce
>> funkce BoilControl (varná automatika)
>> funkce StayWarm (funkce udržování
teploty 70°C)
>> funkce StopGo (okamžité dočasné
zastavení nastavených parametrů vaření)
>> funkce Timer (časování varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka

>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 6,0 kW

>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 6,0 kW

>> plynulá regulace výkonu
>> signalizace funkce
>> funkce BoilControl (varná automatika)
>> funkce StayWarm (funkce udržování
teploty 70°C)
>> funkce StopGo (okamžité dočasné
zastavení nastavených parametrů vaření)
>> funkce Timer (časování varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 6,4 kW

černá

5 990 Kč

Kód: 730613, EAN 3838782108563

černá

5 490 Kč

Kód: 730607, EAN 3838782108303

černá

5 290 Kč

Kód: 730606, EAN 3838782108297
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Vestavné sklokeramické/elektrické desky samostatné

230 V

VDST 640 FF

VDST 633 C

VDSK 641 C

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

broušené hrany

broušené hrany

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska
>> dotykové ovládání
>> 3 Hi-Light varné zóny
1x 180mm 1,8 kW
1x 145mm 1,2 kW
1x 145mm 0,5 kW
>> ukazatel zbytkového tepla
>> plynulá regulace výkonu
>> signalizace funkce
>> funkce BoilControl (varná automatika)
>> funkce StayWarm (funkce udržování
teploty 70°C)
>> funkce StopGo (okamžité dočasné
zastavení nastavených parametrů vaření)
>> funkce Timer (časování varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka

>> dotykové ovládání
>> 4 Hi-Light varné zóny
2x 180mm 1,8 kW
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> plynulá regulace výkonu
>> signalizace funkce
>> funkce BoilControl (varná automatika)
>> funkce StayWarm (funkce udržování
teploty 70°C)
>> funkce StopGo (okamžité dočasné
zastavení nastavených parametrů vaření)
>> funkce Timer (časování varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka

>> ovládání pomocí knoflíků
>> 4 Hi-Light varné zóny
2x 180mm 1,7 kW
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazatel zbytkového tepla
>> regulace výkonu 0–6
>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 5,8 kW

>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 6,0 kW

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 3,7 kW

černá

34

5 590 Kč

Kód: 730798, EAN 3838782121012

černá

4 490 Kč

Kód: 730614, EAN 3838782108570

černá

4 990 Kč

Kód: 730793, EAN 3838782120961

60

29

cm

29

cm

cm

VDE 630 X

VDE 310 X

Elektrická vestavná deska

Elektrická vestavná deska

>> ovládání pomocí knoflíků
>> 4 elektrické plotýnky – 2 rychlovarné 2x
ø 145 mm, 2x ø 180 mm
>> ukazatel funkce každé plotýnky

>> ovládání pomocí knoflíků
>> 1x el. plotýnka rychlovarná ø 145 mm
>> 1x el. plotýnka ø 180 mm
>> ukazatel funkce každé plotýnky

>> ovládání pomocí knoflíků
>> 1x el. plotýnka rychlovarná ø 145 mm
>> 1x el. plotýnka ø 180 mm
>> ukazatel funkce každé plotýnky

>> regulace výkonu 0–6

>> regulace výkonu 0–6

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 3,0 kW

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 3,0 kW

>> regulace výkonu 0–6
>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 6,0 kW

nerez

2 990 Kč

Kód: 390131, EAN 3838942807244

nerez

2 590 Kč

Kód: 390129, EAN 3838942807220

VDE 310 W
Elektrická vestavná deska

bílá

2 590 Kč

Kód: 390130, EAN 3838942807237

Se mnou můžete!
Kolikrát
jste si to chtěli udělat

po svém?

Nosnost sklokeramických
desek
Víme, že vaření může být velké. Proto jsou
naše sklokeramické desky vyrobené ze
speciálního rovného, hladkého a tvrdého
materiálu a odolají statickému zatížení více
než 100 kg.

Funkce PowerBoost
Rychlého zvýšení výkonu až o 40 %
dosáhnete aktivací funkce PowerBoost.
Docílíte tak mnohem rychlejšího uvedení do
varu, což oceníte především u větších nádob s
velkým objemem vody nebo když spěcháte.
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Díky systému MORA Domino si
můžete poskládat svou varnou
desku jak vám váš prostor
v kuchyni dovolí.

Jednofázové připojení na 230 V
Naše nové indukční desky snadno nastavíte
na jednofázové připojení. Tím nepřekročí
16A pojistku a hodí se i do panelákových
bytů.

Litinové mřížky ProfiPlus
pro větší pohodlí
Pokud si chcete dopřát pocit profi
vaření, vyberte si model s litinovými
mřížkami. Jsou robustní a velmi
stabilní.

Výběr hran sklokeramických
desek

Extra velký trojitý hořák

Kuchyň musí hezky vypadat. Proto si u
našich varných desek můžete vybrat ze
3 druhů hran.

Při vaření ve velkých pánvích či hrncích
určitě oceníte extra rychlý hořák s výkonem
3,3 kW.

Vestavné varné desky DOMINO

INDUKCE
30

230 V

cm

30

230 V

cm

30

230 V

cm

VDIT 331 FF

VDST 322 FF

VDST 321 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska

>> dotykové ovládání
>> 2 Hi-Light varné zóny
1x duozóna 120/180mm 0,7/1,7 kW
1x 145mm 1,2 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 2 Hi-Light varné zóny
1x 180mm 1,8 kW
1x 145mm 1,2 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> plynulá regulace výkonu
>> signalizace funkce
>> funkce BoilControl (varná automatika)
>> funkce StayWarm (funkce udržování
teploty 70°C)
>> funkce StopGo (okamžité dočasné
zastavení nastavených parametrů vaření)
>> funkce Timer (časování varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka

>> plynulá regulace výkonu
>> signalizace funkce
>> funkce BoilControl (varná automatika)
>> funkce StayWarm (funkce udržování
teploty 70°C)
>> funkce StopGo (okamžité dočasné
zastavení nastavených parametrů vaření)
>> funkce Timer (časování varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 2,9 kW

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 3,0 kW

>> dotykové ovládání
>> 2 indukční varné zóny
1x 160 mm 1,4 / 1,85 kW
1x 210 mm 2,3 / 3,0 kW
>> ukazatel zbytkového tepla
>> plynulá regulace výkonu 0 – 9
>> signalizace funkce
>> funkce PowerBoost – extra výkon u obou
varných zón
>> funkce Timer – časový spínač varných zón
>> funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
40 °C
>> funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
>> funkce Recall pro obnovení nastavení
>> funkce StopGo – pozastavení a opětovné
spuštění zón
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.
>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 3,7 kW

černá

5 990 Kč

Kód: 731821, EAN 3838782150654

černá

4 590 Kč

Kód: 730803, EAN 3838782121067

černá

3 990 Kč

Kód: 730800, EAN 3838782121036
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Vestavné varné desky DOMINO

30

230 V

29

cm

cm

VDSK 321 FF

VDP 325 X

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Plynová vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska
>> ovládání pomocí knoflíků
>> 2 Hi-Light varné zóny
1x 180mm 1,7 kW
1x 145mm 1,2 kW
>> ukazatel zbytkového tepla
>> regulace výkonu 0 - 6
>> signalizace funkce

>> 2 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> jednodílná vařidlová mřížka
>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G1/2“

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 2,9 kW

černá
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3 790 Kč

Kód: 730797, EAN 3838782121005

nerez

2 990 Kč

Kód: 390110, EAN 3838942807190

SNÍDAŇOVÉ LÍVANCE
Držíte se správného životního stylu?
Vydatná snídaně je důležitá.
>> 3 vejce
>> 120 g hladké mouky
>> 1 lžička prášku do pečiva
>> 140 ml polotučného mléka
>> špetka soli

Udělejte si
pohodové ráno

Postup:
Oddělte žloutky od bílků. Mouku smíchejte se špetkou
soli a práškem do pečiva. Žloutky vymíchejte ruční
metličkou s mlékem a postupně přisypávejte mouku.
Bílky ušlehejte šlehačem do pevného sněhu. Sníh
vmíchejte opatrně ke směsi žloutků, mléka a mouky.
Z hladkého těsta smažte malé lívance na velké pánvi
nebo v lívanečníku. Pokud máte kvalitní teflonový
povrch, není potřeba používat ke smažení tuk. Na pánev
nalijte tenkou vrstvu, která je rychle usmažená. Otočte
a osmažte dozlatova i z druhé strany. Lívanec bude
krásně nadýchaný.
Podávejte, jak máte rádi - s džemem, šlehačkou,
javorovým sirupem atp.
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PLYNOVÉ
VARNÉ DESKY
Ať sáhnete po designovém skvostu
z elegantního tvrzeného skla,
nebo jiných variantách, budete
mile překvapeni. Plynové varné
desky MORA vás okouzlí spoustou
technologicky pojatých funkcí pro
vaše maximální bezpečí,
komfort i úsporu.
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Profesionální litinové
mřížky pro váš komfort
při vaření
Pokud si chcete dopřát pocit profi vaření,
vyberte si model s litinovými mřížkami.
Jsou robustní a velmi stabilní.
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Elektrické
zapalování hořáků

Pojistky k hořákům
StopGas

Velmi praktické je integrované
zapalování hořáků přímo v ovládacím
knoflíku. Už žádné hledání sirek nebo
zapalovače, stačí pouze otočit knoflíkem.
Bezpečné, snadné a navíc pohodlné
ovládání vám jistě zpříjemní vaše vaření.

Plynové hořáky mají pojistky StopGas,
které automaticky uzavřou přívod
plynu při náhodném zhasnutí plamene
hořáku. Bezpečnost je tak zaručena.

Tvrzené sklo

Extra velký trojitý hořák

Elegantní design plynové varné desky
na skle se zajisté stane dominantou vaší
pracovní plochy. Tvrzené sklo je velmi
kvalitní materiál, který je maximálně
odolný a snadno se čistí.

3,3 kW

Při vaření ve velkých pánvích či hrncích
určitě oceníte extra rychlý hořák
s výkonem 3 300 W.
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Vestavné plynové varné desky samostatné

60

60

cm

60

cm

cm

VDP 645 GB1

VDP 645 GX1

VDP 645 GW5

Plynová vestavná
skleněná deska

Plynová vestavná
skleněná deska

Plynová vestavná
skleněná deska

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> 1x Extra trojitý hořák 3,3 kW
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> dvoudílná litinová vařidlová mřížka
>> skleněný povrch – tvrzené sklo

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> 1x Extra trojitý hořák 3,3 kW
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> dvoudílná litinová vařidlová mřížka
>> skleněný povrch – tvrzené sklo

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> dvoudílná litinová vařidlová mřížka
>> skleněný povrch – tvrzené sklo

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G1/2“

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G1/2“

Extra trojitý hořák 3,3 kW

Extra trojitý hořák 3,3 kW

černá
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7 990 Kč

Kód: 390092, EAN 3838942806971

nerez
černá

6 990 Kč

Kód: 390090, EAN 838942806957

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2“

Praktická litinová mřížka

bílá

5 990 Kč

Kód: 586517, EAN 3838782017544

60

60

cm

58

cm

cm

VDP 645 GB5

VDP 665 X

VDP 645 GB3

Plynová vestavná
skleněná deska

Plynová vestavná deska

Plynová vestavná
skleněná deska

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> dvoudílná litinová vařidlová mřížka
>> skleněný povrch – tvrzené sklo

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> 1x Extra trojitý hořák 3,3 kW
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> dvoudílná litinová vařidlová mřížka

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> čtyřdílná vařidlová mřížka
>> skleněný povrch – tvrzené sklo

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2“

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2”

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2“

Praktická litinová mřížka

Extra trojitý hořák 3,3 kW

černá

5 990 Kč

Kód: 577223, EAN 3838782011566

nerez

5 590 Kč

Kód: 390095, EAN 3838942807107

černá

4 990 Kč

Kód: 624071, EAN 3838782041341
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Vestavné plynové varné desky samostatné

60

60

cm

cm

VDP 645 X5

VDP 645 X2

Plynová vestavná deska

Plynová vestavná deska

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> dvoudílná litinová vařidlová mřížka

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> dvoudílná litinová vařidlová mřížka

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2“

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2”

Praktická litinová mřížka

Praktická litinová mřížka

4 990 Kč

Kód: 586516, EAN 3838782017520
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nerez

4 990 Kč

Kód: 390099, EAN 3838942807145

58

60

cm

cm

VDP 645 X1

VDP 645 X

Plynová vestavná deska

Plynová vestavná deska

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> dvoudílná vařidlová mřížka
>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2”

nerez

3 490 Kč

Kód: 390064, EAN 3838942806919

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> dvoudílná vařidlová mřížka
>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2”

nerez

3 490 Kč

Kód: 390097, EAN 3838942807121
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Vestavné plynové varné desky samostatné

58

58

cm

cm

VDP 645 W

VDP 644 X

Plynová vestavná deska

Plynová vestavná deska

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> dvoudílná vařidlová mřížka

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> smaltovaná vařidlová mřížka

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2”

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2”

bílá
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3 690 Kč

Kód: 390098, EAN 3838942807138

nerez

2 990 Kč

Kód: 731324 , EAN 3838782137532

58

58

cm

cm

VDP 644 W

VDP 643 X

Plynová vestavná deska

Plynová vestavná deska

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> smaltovaná vařidlová mřížka

>> 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků na panelu
>> smaltovaná vařidlová mřížka

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2”

>> elektrické napětí: 230 V
>> připojení na plyn: G 1/2”

bílá

3 190 Kč

Kód: 731325 , EAN 3838782137549

nerez

2 690 Kč

Kód: 731326 , EAN 3838782137556
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MIKROVLNNÉ
TROUBY
Ze široké nabídky vestavných
mikrovlnných trub MORA v krásném
designu si vybere opravdu každý. Trouby
jsou zpracovány z kvalitního nerezu,
a to včetně rámečku a vnitřního
prostoru trouby pro maximální hygienu
a snadné čištění.

51

Snadné ovládání
Mikrovlnné trouby nabízí
různé způsoby ovládání,
a to od základního mechanického
až po elektronické nebo dotykové.
U některých modelů si můžete
přednastavit vybrané a vámi
odzkoušené volby vaření.
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Mikrovlnný ohřev
s horkým vzduchem
Některé modely mají kromě
funkce grilu i možnost
horkovzdušného ohřevu. Tento
způsob vám umožní připravovat
různé kulinářské speciality
včetně pečení masa, opékání
nebo grilování.

NEREZ

Nerezový
interiér trouby

Mikrovlnný
ohřev s grilem

Všechny trouby jsou vyrobeny
z kvalitního nerezu, a to včetně rámečku
a vnitřního prostoru trouby. Nerezový
povrch interiéru trouby je velmi
hygienický a usnadňuje vám i čištění.

Takto vybavené mikrovlnné trouby
dokážou pokrm nejen ohřívat, ale
pomocí grilovacího tělesa i křupavě
zapékat. S kombinací těchto dvou
ohřevů můžete grilovat menší porce
masa, zapékat nebo rozpékat pečivo.

Otevírání pouze
dotykem

Klasický ohřev
mikrovlnným zářením

Otevírání dveří pomocí zamačkávacího
zámku je velmi pohodlné a praktické.
Čelní plocha trouby je rovná,
bez rukojeti.

Tento způsob ohřevu je nejčastěji
využíván a je určen pouze pro základní
využití mikrovlnné trouby. Pomocí
mikrovlnného záření se pokrm v troubě
pouze ohřívá.
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Mikrovlnné trouby vestavné

32 l

28 l

23 l

VMT 561 X

VMT 452 X

VMT 432 B

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

>> možnost kombinovaného ohřevu 3 v 1
(mikrovlnný ohřev + gril + horký vzduch)
>> LED display
>> elektronické ovládání
>> nerezový vnitřek trouby
>> výkon 1000 W
>> výkon grilu 1100 W
>> výkon horkého vzduchu 2500 W
>> objem trouby 32 litrů
>> 10 automatických programů
>> 6 výkonových stupňů
>> otočný talíř 315 mm
>> grilovací rošt
>> elektronický časovač
>> hodiny
>> povrch trouby - nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> snadná montáž - rámeček již namontován na troubu

>> možnost kombinovaného ohřevu
(mikrovlnný ohřev + gril)
>> LED display
>> elektronické ovládání
>> nerezový vnitřek trouby
>> výkon 900 W
>> výkon grilu 1 100 W
>> objem trouby 28 l
>> otočný talíř 315 mm
>> 6 výkonových stupňů
>> elektronický časovač
>> grilovací rošt
>> povrch trouby nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> snadná montáž – rámeček již namontován
na troubu

>> možnost kombinovaného ohřevu
(mikrovlnný ohřev + gril)
>> LED display
>> dotykové ovládání
>> výkon 900 W
>> výkon grilu 1 100 W
>> objem trouby 23 l
>> nerezový vnitřek trouby
>> rámeček s příslušenstvím pro vestavbu
>> otočný talíř 315 mm
>> elektronický časovač
>> grilovací rošt
>> otevírání trouby přes tlačítko
>> snadná montáž – rámeček již namontován
na troubu
>> AquaClean funkce čištění interiéru

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 1 450 W

>> elektrické napětí 230 V
>> jmenovitý příkon: 1 400 W

Systém ohřevu

Systém ohřevu

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 1 450 W

Systém ohřevu
nerez

7 490 Kč

Kód: 475421, EAN 3838942012907,
včetně rámečku

nerez

6 990 Kč

Kód: 655260, EAN 3838782054655,
včetně rámečku

černá

6 990 Kč

Kód: 733806, EAN 3838782301865,
včetně rámečku

V prodeji od 6/2019
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23 l

25 l

17 l

VMT 431 B

VMT 442 X

VMT 312 X

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

>> možnost kombinovaného ohřevu
(mikrovlnný ohřev + gril)
>> LED display
>> elektronické ovládání
>> výkon 900 W
>> výkon grilu 1 100 W
>> objem trouby 23 l
>> otočný talíř 270 mm
>> nerezový vnitřek trouby
>> rámeček s příslušenstvím pro vestavbu
>> elektronický časovač
>> grilovací rošt
>> otevírání trouby stiskem přes tlačítko
>> snadná montáž – rámeček již namontován
na troubu

>> možnost kombinovaného ohřevu
(mikrovlnný ohřev + gril)
>> LED display
>> nerezový vnitřek trouby
>> výkon 900 W
>> výkon grilu 1 000 W
>> objem trouby 25 l
>> otočný talíř 315 mm
>> 6 výkonových stupňů
>> 8 automatických programů
>> elektronický časovač
>> grilovací rošt
>> povrch trouby nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> snadná montáž – rámeček již namontován
na troubu

>> vhodná pro instalaci do horní nebo
boční skříňky
>> LED display
>> nerezový vnitřek trouby
>> výkon 700 W
>> objem trouby 17 l
>> otočný talíř 245 mm
>> 6 výkonových stupňů
>> elektronický časovač
>> povrch trouby nerez s úpravou proti
otiskům prstů
>> snadná montáž – rámeček již namontován
na troubu

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 1 400 W

Systém ohřevu
černá

5 990 Kč

Kód: 661869, EAN 3838782054662,
včetně rámečku

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 1 050 W

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 1 450 W

Systém ohřevu
nerez

4 990 Kč

Kód: 655259, EAN 3838782054648,
včetně rámečku

Systém ohřevu
nerez

4 990 Kč

Kód: 655258, EAN 3838782054631,
včetně rámečku
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Mikrovlnné trouby vestavné/volně stojící

20 l

20 l

20 l

VMT 122 X

MT 322 B

MT 321 S

Vestavná mikrovlnná trouba

Volně stojící mikrovlnná trouba

Volně stojící mikrovlnná trouba

>> mechanické ovládání
>> nerezový vnitřek trouby
>> výkon 800 W
>> objem trouby 20 l
>> otočný talíř 245 mm
>> 5 výkonových stupňů
>> mechanický časovač
>> povrch trouby nerez s úpravou proti
otiskům prstů

>> elektronické ovládání

>> elektronické ovládání

>> výkon 700 W
>> objem 20 l
>> otočný talíř ø 255 mm
>> 5 výkonových stupňů
>> funkce rozmrazování
>> expres funkce ohřevu
>> funkce předvolby
>> dětský zámek
>> časovač 95 minut
>> signalizace ukončení ohřevu

>> výkon 700 W
>> objem 20 l
>> otočný talíř ø 255 mm
>> 5 výkonových stupňů
>> funkce rozmrazování
>> expres funkce ohřevu
>> funkce předvolby
>> dětský zámek
>> časovač 95 minut
>> signalizace ukončení ohřevu

>> elektrické napětí: 230 V
>> rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335

>> elektrické napětí: 230 V
>> rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335

Systém ohřevu

Systém ohřevu

>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 1 250 W

Systém ohřevu
nerez
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3 990 Kč

Kód: 655257, EAN 3838782054624,
včetně rámečku

černá

1 990 Kč

Kód: 427879, EAN 3838942932298

stříb.
černá

1 990 Kč

Kód: 427878, EAN 3838942932281

20 l

20 l

20 l

MT 320 W

MT 121 S

MT 120 W

Volně stojící mikrovlnná trouba

Volně stojící mikrovlnná trouba

Volně stojící mikrovlnná trouba

>> elektronické ovládání

>> mechanické ovládání

>> mechanické ovládání

>> výkon 700 W
>> objem 20 l
>> otočný talíř ø 255 mm
>> 5 výkonových stupňů
>> funkce rozmrazování
>> expres funkce ohřevu
>> funkce předvolby
>> dětský zámek
>> časovač 95 minut
>> signalizace ukončení ohřevu

>> výkon 700 W
>> objem 20 l
>> otočný talíř ø 255 mm
>> 5 výkonových stupňů
>> funkce rozmrazování
>> časovač 35 minut
>> signalizace ukončení ohřevu

>> výkon 700 W
>> objem 20 l
>> otočný talíř ø 255 mm
>> 5 výkonových stupňů
>> funkce rozmrazování
>> časovač 35 minut
>> signalizace ukončení ohřevu

>> elektrické napětí: 230 V
>> rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335

>> elektrické napětí: 230 V
>> rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335

Systém ohřevu

Systém ohřevu

>> elektrické napětí: 230 V
>> rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335

Systém ohřevu
bílá

1 890 Kč

Kód: 427877, EAN 3838942932274

stříb.
černá

1 890 Kč

Kód: 427876, EAN 3838942932267

bílá

1 690 Kč

Kód: 427875, EAN 3838942932243
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MYČKY
Prohlédněte si naše dokonalé
vestavné myčky, které se vzhledem
k mnoha vyspělým funkcím řadí
mezi nejlepší na trhu. Zaručí vám
dokonalé sušení i mytí a vysoká
energetická třída navíc zajistí
maximálně hospodárný provoz.
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EcoProgram

Program ½ náplň

Úsporný EcoProgram vám
umožňuje s minimální spotřebou
vody zachovat ten nejlepší
výsledek mytí a spotřeby energie.

Tento program vám umožní
využívat myčku jen z poloviny
naplněnou nádobím. Nemusíte tak
čekat, až bude myčka plná. Tento
program oceníte například při
návštěvě hostů, kdy vám najednou
bude chybět čisté nádobí. Spotřeba
vody a energie je při ½ programu
podstatně nižší a doba mytí je kratší.

Funkce Total AquaStop

SušeníPlus

Tento důmyslný systém hlídá jakýkoliv
únik vody v průběhu mytí. V případě
poruchy zastaví další napouštění vody
a postará se o odčerpání vody z myčky.

Dokonalé vysušení nádobí díky
pootevření dvířek na konci mycího
programu. Po dokončení mycího cyklu
se dvířka myčky automaticky pootevřou,
aby mohla odejít zbytková pára. Vzduch
tímto přirozeně proudí do myčky a
umyté nádobí všech tvarů i materiálů
vám díky tomu perfektně uschne.

Maximální účinnost

Odložený start

MORA nabízí myčky nádobí, které se
svou spotřebou řadí do energetické třídy
A+++. Oproti běžným myčkám třídy A
ušetří až 30 % energie! Myčky MORA
jsou navrženy tak, aby splňovaly přísné
požadavky nejen na energetickou třídu,
ale i na sušení a mytí.

Tato funkce vám umožní naprogramovat
zapnutí myčky předem. Můžete tak
využít výhodných tarifů za elektřinu
či si umýt své nádobí, kdykoliv vám
to vyhovuje.
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Vestavné a volně stojící myčky

60

60

cm

16

SAD

60

cm

3

14

SAD

KOŠE

cm

3

14

SAD

KOŠE

IM 690

IM 651

IM 650

Vestavná integrovaná myčka

Vestavná integrovaná myčka

Vestavná integrovaná myčka

>> kapacita myčky 16 sad nádobí
>> 3 úložné koše
>> digitální ukazatel zbytkového času
>> příborová zásuvka
>> odložený start (0-24 hod)
>> rychlý 20 min program
>> program ½ náplň
>> automatický program
>> úsporný ECO program
>> tablety 3v1
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> funkce SušeníPlus – automatické
pootevření dveří na konci programu
>> funkce SpeedWash

>> kapacita myčky 14 sad nádobí
>> 3 úložné koše
>> odložený start (0-24 hod)
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> automatický program
>> úsporný ECO program
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

>> kapacita myčky 14 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> odložený start (0-24 hod)
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> automatický program
>> úsporný ECO program
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 45 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
2660 l/245 kWh
>> spotřeba vody 10 l
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
3080 l/266 kWh
>> spotřeba vody 11 l
>> elektrické napětí: 230 V

Integrovaná myčka, dokonale
splyne s interiérem Vaší kuchyně

Integrovaná myčka, dokonale
splyne s interiérem Vaší kuchyně

>> energetická třída A+++
>> účinnost umývání/sušení: A/A
>> hlučnost: 47 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
2660 l/245 kWh
>> spotřeba vody 9,5 l
>> elektrické napětí: 230 V

Integrovaná myčka, dokonale
splyne s interiérem Vaší kuchyně

bílá
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12 990 Kč

Kód: 729179, EAN 3838782075308

bílá

10 990 Kč

Kód: 664715, EAN 3838782061059

bílá

9 990 Kč

Kód: 664714, EAN 3838782061042

Dekorační nerezová dvířka
nejsou součástí
60

Dekorační nerezová dvířka
nejsou součástí
60

cm

60

cm

cm

IM 632

VM 640 X

VM 633 X

Vestavná integrovaná myčka

Vestavná myčka s panelem

Vestavná myčka s panelem

>> kapacita myčky 12 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> odložený start (3/6/9 hod)
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

>> kapacita myčky 12 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> odložený start (0-24 hod)
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> program ½ náplň
>> digitální ukazatel zbytkového času mytí
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

>> kapacita myčky 12 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> odložený start (3/6/9 hod)
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> program ½ náplň
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
3080 l/266 kWh
>> spotřeba vody 11 l
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
3080 l/258 kWh
>> spotřeba vody 11 l
>> elektrické napětí 230 V

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
3080 l/258 kWh
>> spotřeba vody 11 l
>> elektrické napětí: 230 V

Integrovaná myčka, dokonale
splyne s interiérem Vaší kuchyně

bílá

7 990 Kč

Kód: 664711, EAN 3838782061844

nerez
panel

9 990 Kč

Kód: 664821, EAN 3838782062254

nerez
panel

8 990 Kč

Kód: 664820, EAN 3838782062247
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Vestavné a volně stojící myčky

Dekorační nerezová
dvířka nejsou součástí
45

45

cm

45

cm

cm

IM 533

IM 532

VM 540 X

Vestavná integrovaná myčka

Vestavná integrovaná myčka

Vestavná myčka s panelem

>> kapacita myčky 9 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> odložený start (3/6/9 hod)
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

>> kapacita myčky 9 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> odložený start (3/6/9 hod)
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
2520 l/197 kWh
>> spotřeba vody 9 l
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 49 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
2520 l/197 kWh
>> spotřeba vody 9 l
>> elektrické napětí: 230 V

>> kapacita myčky 9 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> odložený start (0-24 hod)
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> program ½ náplň
>> digitální ukazatel zbytkového času mytí
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

Integrovaná myčka, dokonale
splyne s interiérem Vaší kuchyně

Integrovaná myčka, dokonale
splyne s interiérem Vaší kuchyně

bílá
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8 990 Kč

Kód: 664710, EAN 3838782061837

bílá

7 490 Kč

Kód: 664708, EAN 3838782061820

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
2520 l/197 kWh
>> spotřeba vody 9 l
>> elektrické napětí: 230 V

nerez
panel

9 590 Kč

Kód: 664718, EAN 3838782061073

Dekorační nerezová
dvířka nejsou součástí
45

60

cm

cm

VM 533 X

SM 632 W

Vestavná myčka s panelem

Volně stojící myčka

>> kapacita myčky 9 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> program ½ náplň
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

>> kapacita myčky 12 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> program ½ náplň
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
2520 l/197 kWh
>> spotřeba vody 9 l
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 49 dB
>> roční spotřeba vody/el. energie:
3080 l/258 kWh
>> spotřeba vody 11 l
>> elektrické napětí: 230 V

nerez
panel

7 990 Kč

Kód: 664716, EAN 3838782061066

bílá

7 490 Kč

Kód: 664882, EAN 3838782062261
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CHLADNIČKY
Naše chladničky jsou šetrné k přírodě
a navíc vybavené řadou zásuvek
a chladicích zón pro prodloužení
čerstvosti potravin. Nechybí ani
perfektní systém automatického
odmrazování či možnost snadné
úpravy závěsů dveří.

67

Levý a pravý závěs dveří
Chladničky MORA umožňují snadnou
oboustrannou záměnu závěsů
dveří. Tak se otevírání přizpůsobí
požadavkům vaší kuchyně.

Automatické odmrazování
chladicího prostoru
NoFrost
Dvouokruhový beznámrazový systém
NoFrost 100% zabraňuje vzniku
námrazy, takže zcela odpadá nutnost
namáhavého manuálního odmrazování.

68

Energetická třída A+, A++
Značka MORA velmi důsledně dbá na
životní prostředí. Proto se snažíme, aby
naše chladničky byly co nejefektivnější.
Všechny jsou v energetické třídě A++ nebo
A+. Chladničky v energetické třídě A+ mají
až o 20 % nižší spotřebu energie ve srovnání
s energetickou třídou A. Chladničky v
energetické třídě A++ mají dokonce až
o 45 % nižší spotřebu energie ve srovnání
s energetickou třídou A.

Skladovací doba

Zásuvka VitaBox

V případě výpadku elektrického
proudu vám chladničky MORA
umožní skladovací dobu
až 15 hodin.

Díky této zásuvce v chladničce
naleznete ideální prostor zajišťující
optimální podmínky pro ukládání
ovoce a zeleniny tak, aby zůstaly svěží,
plné vitamínů a živin.

Zásuvka MaxiBox

Hygienické police

Pro extra velké potraviny, které jdou jen
stěží v mrazničce umístit, je připravena
velká zásuvka MaxiBox.

Všechny chladničky MORA mají
speciální skleněné hygienické police.
Zaručují velmi snadné čištění bez
poškrábání a nosnost více než 20 kg.
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177,2 cm

177,2 cm

Vestavné chladničky

248 l
Celkový
objem

180 l

68 l

Objem
Objem
chladničky mrazáku

260 l
Celkový
objem

189 l

71 l

Objem
Objem
chladničky mrazáku

VCN 1821

VC 1821

Vestavná kombinovaná NoFrost chladnička

Vestavná kombinovaná chladnička

>> NoFrost DualAdvance – beznámrazový 2-okruhový systém
>> elektronické ovládání
>> VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka s regulací
vlhkosti vzduchu
>> digitální ukazatel teploty pro chladničku
>> police na lahve ve dveřích chladničky
>> drátěný rošt na láhve – pro uskladnění lahví naležato
>> držák na vajíčka
>> 4 multi-variabilní skleněné police v chladničce – lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
>> 3 zásuvky v mrazničce
>> MaxiBox – velká mrazící zásuvka s objemem 38 l
>> SuperCool – funkce pro rychlé zchlazení potravin
>> EcoMode – úsporný režim
>> LED osvětlení
>> světelné upozornění na otevřené dveře
>> nastavení teploty nezávislé na vnější teplotě
>> pant dveří – pojezdy
>> možnost změny směru otevírání dveří

>> IceLimit technologie pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
>> mechanické ovládání
>> VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka s regulací
vlhkosti vzduchu
>> HiddenSpace – skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části
zásuvky VitaBox
>> police na lahve ve dveřích chladničky
>> drátěný rošt na láhve – pro uskladnění lahví naležato
>> držák na vajíčka
>> 4 multi-variabilní skleněné police v chladničce – lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
>> 3 zásuvky v mrazničce
>> MaxiBox – velká mrazící zásuvka s objemem 38 l
>> EcoMode – úsporný režim
>> LED osvětlení
>> pant dveří – pojezdy
>> možnost změny směru otevírání dveří

>> roční spotřeba energie: 230 kWh/rok
>> hlučnost 39 dB
>> rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
>> energetická třída: A++
>> elektrické napětí:230 V

15 990 Kč

Kód: 730970, EAN 3838782128790
70

>> roční spotřeba energie: 215 kWh/rok
>> hlučnost: 38 dB
>> rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
>> energetická třída: A++
>> elektrické napětí: 230 V

13 990 Kč

Kód: 730968, EAN 3838782129315

177,2 cm

260 l
Celkový
objem

189 l

71 l

Objem
Objem
chladničky mrazáku

VC 1811
Vestavná kombinovaná chladnička
>> IceLimit technologie pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
>> mechanické ovládání
>> VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka s regulací
vlhkosti vzduchu
>> HiddenSpace – skrytý úložný prostor umístěný ze spodní části
zásuvky VitaBox
>> police na lahve ve dveřích chladničky
>> drátěný rošt na láhve – pro uskladnění lahví naležato
>> držák na vajíčka
>> 4 multi-variabilní skleněné police v chladničce – lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
>> 3 zásuvky v mrazničce
>> MaxiBox – velká mrazící zásuvka s objemem 38 l
>> EcoMode – úsporný režim
>> LED osvětlení
>> pant dveří – pojezdy
>> možnost změny směru otevírání dveří
>> roční spotřeba energie: 215 kWh/rok
>> hlučnost: 38 dB
>> rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
>> energetická třída: A+
>> elektrické napětí: 230 V

10 990 Kč

Kód: 730969, EAN 3838782128806
71
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ODSAVAČE PAR
Máte raději konzervativnější styl, nebo
designové linie? U nás můžete vybírat
z různých šířek, barev i provedení.
Všechny odsavače par jsou navíc vysoce
výkonné a mezi jejich hlavní výhody
patří také tichý provoz.

73

Velmi snadné čištění
Na povrch našich odsavačů par stačí
prostředek na čištění zrcadel nebo oken.

74

Dokonalý přehled nad
vařením vám dodá
LED osvětlení. Na celou plochu pod
odsavačem tak uvidíte komfortně
snadno a můžete tak pohodlně vařit
i za šera a navíc s maximální úsporou.

Sedm odtahů
7
x

Ovládání DirectTouch
Velmi intuitivní a snadné dotykové
ovládání, které navíc dodá vašemu
odsavači krásný vzhled. S tímto
užitečným rozhraním snadno a rychle
poznáte, kterou funkci chcete použít.
Po dotyku se totiž požadovaný symbol
červeně rozsvítí.

POWER
BOOST

U vybraných modelů odsavačů má
značka MORA unikátní systém sedmi
odtahů, a tudíž větší účinnost, takže jsou
vhodné i do panelákových bytů.

Speciální funkce
PowerBoost
pro silné sání
Funkce PowerBoost vám zajistí rychlé
dosažení maximálního sacího výkonu
v případě jakékoliv čekané i nečekané
situace při vaření. Velmi rychle tak
docílíte čistého vzduchu pro váš prostor.
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Odsavače par

EXTRA
FUNKCE 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
Ostrůvkový komínový odsavač

Ostrůvkový komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> PowerBoost funkce pro rychlé odsávání
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> PowerBoost funkce pro rychlé odsávání
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon při odtahu:
415 m3 / hod.
>> maximální výkon s PowerBoost funkcí:
680 m3 / hod.
>> LED osvětlení 4x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon při odtahu:
380 m3 / hod.
>> maximální výkon s PowerBoost funkcí:
653 m3 / hod.
>> LED osvětlení 4x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> energetická třída: B
>> roční spotřeba el. energie: 66 kWh
>> maximální hlučnost: 59 dB (A) re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

>> energetická třída: B
>> roční spotřeba el. energie: 69,5 kWh
>> maximální hlučnost: 57 dB (A) re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

>> 3 rychlosti výkonu
>> PowerBoost funkce pro rychlé odsávání
>> dotykové ovládání
>> štěrbinové odsávání
>> extra funkce 24 h - automatické čištění
vzduchu v místnosti
>> funkce časovač
>> maximální výkon při odtahu:
455 m3 / hod.
>> maximální výkon s PowerBoost funkcí:
608 m3 / hod.
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace
>> energetická třída: D
>> roční spotřeba el. energie: 97,5 kWh
>> maximální hlučnost: 54 dB (A) re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 nebo 80 cm

Praktické tlačítkové ovládání

Praktické tlačítkové ovládání

nerez

13 990 Kč

Kód: 459125, EAN 3838942373053

nerez
sklo

13 990 Kč

Kód: 459126, EAN 3838942377372

Elegantní dotykové ovládání
Direct Touch
nerez
sklo

nerez
sklo

76

9 990 Kč 60 cm

Kód: 579233, EAN 3838782015427

10 990 Kč 80 cm

Kód: 579236, EAN 3838782015458

EXTRA
FUNKCE 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 odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> PowerBoost funkce pro rychlé odsávání
>> dotykové ovládání
>> štěrbinové odsávání
>> extra funkce 24 h - automatické čištění
vzduchu v místnosti
>> funkce časovač
>> maximální výkon při odtahu:
455 m3 / hod.
>> maximální výkon s PowerBoost funkcí:
608 m3 / hod.
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace
>> energetická třída: D
>> roční spotřeba el. energie: 97,5 kWh
>> maximální hlučnost: 54 dB (A) re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 nebo 80 cm

>> 4 rychlosti výkonu
>> dotykové ovládání

>> 4 rychlosti výkonu
>> dotykové ovládání

>> maximální výkon při odtahu:
220 m3 / hod.
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 120 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon při odtahu:
220 m3 / hod.
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 120 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> energetická třída: D
>> roční spotřeba el. energie: 51,4 kWh
>> maximální hlučnost: 57 dB (A) re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída: D
>> roční spotřeba el. energie: 51,4 kWh
>> maximální hlučnost: 57 dB (A) re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Elegantní dotykové ovládání

Elegantní dotykové ovládání

60 cm

OV 880 G
80 cm

Elegantní dotykové ovládání
Direct Touch
černé
sklo

9 990 Kč 60 cm

černé
sklo

10 990 Kč 80 cm

Kód: 579232, EAN 3838782015410

nerez
sklo

7 990 Kč

Kód: 459120, EAN 3838942372995

bílá

7 990 Kč

Kód: 459119, EAN 3838942372988

Kód: 579235, EAN 3838782015441
77

Odsavače par

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 odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 287 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 287 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> možnost recirkulace

>> 3 rýchlosti výkonu
>> PowerBoost funkce pro rychlé
odsávání
>> dotykové ovládání
>> funkce časovač

>> energetická třída: D
>> roční spotřeba energie 64,5 kWh
>> maximální hlučnost: 61 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah:120 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída: D
>> roční spotřeba energie 64,5 kWh
>> maximální hlučnost: 61 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah:120 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> maximální výkon při odtahu:
610 m3/hod.
>> maximální výkon s PowerBoost funkcí:
695 m3/hod.
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace
>> energetická třída: C
>> roční spotřeba el. energie: 91,9 kWh
>> maximální hlučnost: 66 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez
sklo

78

5 490 Kč

Kód: 733552, EAN 3838782184079

Praktické tlačítkové ovládání
nerez
sklo

5 990 Kč

Kód: 733551, EAN 3838782184062

Praktické dotykové ovládání
nerez
sklo

7 990 Kč

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 odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rýchlosti výkonu
>> PowerBoost funkce pro rychlé
odsávání
>> dotykové ovládání
>> funkce časovač

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 581 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 372 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon při odtahu:
610 m3/hod.
>> maximální výkon s PowerBoost funkcí:
695 m3/hod.
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace
>> energetická třída: C
>> roční spotřeba el. energie: 91,9 kWh
>> maximální hlučnost: 69 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické dotykové ovládání
nerez
sklo

6 990 Kč

Kód: 624917, EAN 3838782042065

>> energetická třída C
>> roční spotřeba el. energie: 85,2 kWh
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

>> energetická třída: D
>> roční spotřeba el. energie: 65,5 kWh
>> maximální hlučnost: 64 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah:150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání

Praktické tlačítkové ovládání

nerez
sklo

5 990 Kč

Kód: 460103, EAN 3838942433474

nerez
sklo

4 990 Kč

Kód: 624918, EAN 3838782042072
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Odsavače par

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 odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 600 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 600 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> energetická třída: C
>> roční spotřeba el. energie: 78 kWh
>> maximální hlučnost: 66 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída: C
>> roční spotřeba el. energie: 78,1 kWh
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> maximální výkon odsavače 581 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

Praktické tlačítkové ovládání

Praktické tlačítkové ovládání

nerez
sklo

80

5 590 Kč

Kód: 624801, EAN 3838782041402

nerez
sklo

5 490 Kč

Kód: 624914, EAN 3838782042034

>> energetická třída D
>> roční spotřeba el. energie: 78 kWh
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez

4 990 Kč

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 odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 384 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 395 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 559 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> energetická třída C
>> roční spotřeba el. energie: 85,2 kWh
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez

4 590 Kč

Kód: 459113, EAN 3838942372506

>> energetická třída:D
>> roční spotřeba el. energie: 68,5 kWh
>> maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez

4 590 Kč

Kód: 624919, EAN 3838782042089

>> energetická třída D
>> roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez

3 990 Kč

Kód: 459112, EAN 3838942372285

81

Odsavače par

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 odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 395 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 395 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 395 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> možnost recirkulace

>> energetická třída: D
>> roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
>> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída: D
>> roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
>> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání

Praktické tlačítkové ovládání

>> energetická třída D
>> roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
>> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez

82

3 690 Kč

Kód: 733422, EAN 3838782180613

nerez

2 990 Kč

Kód: 733420, EAN 3838782180392

bílá

2 990 Kč

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 odsavač

Vestavný odsavač par
výsuvný model

Vestavný odsavač par
výsuvný model

>> 3 rychlosti výkonu
>> posuvné ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> posuvné ovládání

>> maximální výkon odsavače 395 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 647 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání s digitálním
ukazatelem rychlosti
>> maximální výkon odsavače 372 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> možnost recirkulace

>> energetická třída: C
>> roční spotřeba el. energie: 66,4 kWh
>> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

>> energetická třída: D
>> roční spotřeba energie 65,6 kWh
>> maximální hlučnost: 64 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Elegantní tlačítkové ovládání

Tlačítkové ovládání rychlostí s elegantním podsvícením

>> energetická třída: D
>> roční spotřeba el. energie: 56,5 kWh
>> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Posuvné ovládání
nerez

2 290 Kč

Kód: 733419, EAN 3838782180385

nerez

5 990 Kč

Kód: 671712, EAN 3838782066603

nerez

4 990 Kč

Kód: 733554, EAN 3838782184093

83

Odsavače par

639 m

LED

60
cm

3

304 m

LED

60
cm

3

OT 611 X

OT 651 GX

Vestavný odsavač par
výsuvný model

Vestavný odsavač par
výsuvný model

>> 3 rychlosti výkonu
>> posuvné ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 639 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 304 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> možnost recirkulace

>> energetická třída: B
>> roční spotřeba el. energie: 61,2 kWh
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Elegantní tlačítkové ovládání
nerez

84

3 990 Kč

Kód: 671631, EAN 3838782066597

>> energetická třída: C
>> roční spotřeba el. energie: 115,5 kWh
>> maximální hlučnost: 62 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 120 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Elegantní tlačítkové ovládání
nerez
sklo

3 890 Kč

Kód: 733426, EAN 3838782180651

304 m

LED

60
cm

3

304 m

LED

60
cm

3

OT 652 MX

OT 651 X

Vestavný odsavač par
výsuvný model

Vestavný odsavač par
výsuvný model

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 304 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 304 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> možnost recirkulace

>> energetická třída: C
>> roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
>> maximální hlučnost: 62 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 120 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída: D
>> roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
>> maximální hlučnost: 62 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 120 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Elegantní tlačítkové ovládání

Elegantní tlačítkové ovládání

nerez
sklo

3 990 Kč

Kód: 733425, EAN 3838782180644

nerez

2 290 Kč

Kód: 733423, EAN 3838782180620

85

Odsavače par

304 m

LED

60
cm

3

OT 651 W
Vestavný odsavač par
výsuvný model
>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání
>> maximální výkon odsavače 304 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> možnost recirkulace
>> energetická třída: D
>> roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
>> maximální hlučnost: 62 dB(A)re 1 pW
>> horní odtah: 120 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

265 m

LED

60
cm

3

OP 642 W
OP 642 X
Odsavač par
>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání
>> maximální výkon odsavače 265 m³/h
>> LED osvětlení
>> přední skleněná lišta
>> kovový filtr proti mastnotám
>> odtah dozadu pr. 100 mm
>> horní odtah pr. 120 mm
>> možnost recirkulace
>> energetická třída: C
>> roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Dva motory zajišťují silný výkon 265 m3/h

Elegantní tlačítkové ovládání
bílá

86

2 290 Kč

Kód: 733424, EAN 3838782180637

Praktické tlačítkové ovládání

bílá

2 890 Kč 60 cm

nerez

3 490 Kč 60 cm

Kód: 733520, EAN 3838782184055

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

Odsavač par – vhodný i do panelových domů

>> 7 odtahů
>> 3 rychlosti výkonu

>> 7 odtahů
>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání
>> maximální výkon odsavače 175 – 178 m³/h
>> LED osvětlení
>> přední skleněná lišta
>> odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý
pr. 100 mm nebo recirkulace
>> horní odtah: 120 mm
>> kovový filtr proti mastnotám
>> energetická třída: C
>> roční spotřeba el. energie: 41,8 kWh
>> maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 50, 60 cm

Odsavač par – vhodný i do panelových domů

>> výkon odsavače 183 m3/h
>> LED osvětlení
>> přední skleněná lišta
>> odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý
pr. 100 mm nebo recirkulace
>> horní odtah: 120 mm
>> textilní tukový filtr
>> energetická třída: C
>> roční spotřeba el. energie: 40,6 kWh
>> maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 50, 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání
bílá

1 990 Kč, OP 540 W, Kód: 733543, EAN 3838782183874
1 990 Kč, OP 640 W, Kód: 733417, EAN 3838782180378

stříbrná

1 990 Kč, OP 640 S, Kód: 733545, EAN 3838782183898

hnědá

1 990 Kč, OP 540 BR, Kód: 733549, EAN 3838782183935
1 990 Kč, OP 640 BR, Kód: 733546, EAN 3838782183904

stříbrná

1 790 Kč, OP 530 X, Kód: 733515, EAN 3838782183201
1 790 Kč, OP 630 X, Kód: 733513, EAN 3838782183188

nerez

2 990 Kč, OP 540 X, Kód: 733547, EAN 3838782183911
2 990 Kč, OP 640 X, Kód: 733541, EAN 3838782183836

hnědá

1 790 Kč, OP 630 BR, Kód: 733516, EAN 3838782184017

Posuvné ovládání
bílá

1 790 Kč, OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195
1 790 Kč, OP 630 W, Kód: 733550 , EAN 3838782183966
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INDUKČNÍ,
ELEKTRICKÉ,
KOMBINOVANÉ
A PLYNOVÉ
SPORÁKY
Sporáky inspirované dlouholetou výrobní
tradicí od roku 1919 se pyšní řadou
technologicky vyspělých funkcí a největším
objemem na trhu - až 70 litrů v kategorii
sporáků do 50 cm. Na vás je si jen vybrat
jeden z mnoha designů.
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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

Velký objem trouby

Automatické integrované
zapalování hořáků v knoflíku.

Nový XXL pečicí plech
s objemem 8 l

MORA umožňuje pohodlné
a dokonalé pečení velkých porcí
Nový XXL pečicí plech s velkým
i ve více vrstvách najednou. Nová trouba
objemem 8 l umožňuje nejen pohodlné
s černým „BOOM“ smaltem má vysokou
pečení, ale díky nové praktické rukojeti
kyselinovzdornost a řadí se do skupiny
i bezpečnou manipulaci.
Nové smaltované MAXI pekáče
AA. Díky mnohem menší pórovitosti než
u běžných smaltů se mnohem snadněji
čistí.
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Silný výkon a ergonomie

Snadné čištění

TURBO

Extra tlačítko Turbo

Extra silné
šlehací a hnětací metly

Dvoudílná mřížka STABIL PLUS
Rovnoměrné
opečení
dle chuti
Zaručuje maximální stabilitu nádobí na mřížce.
Bezpečný
posun
nádobí po mřížce ve všech směrech. Silikonové stabilizační gumičky
zajišťují komfort při vaření. Možnost mytí i v myčce nádobí.

Praktická otočná základna

Energetická třída A+

Elektrické nepřímé suché ohřívače

Automatické integrované
zapalování hořáků
v knoflíku
Všechny kombinované sporáky mají
komfortní integrované zapalování
hořáků v knoflíku. Stačí pouze jednou
rukou otočit knoflíkem.

ECO CLEAN pro snadné
čištění
ECO clean
Speciální
funkce na čištění trouby
vám usnadní pracné odstraňování
nečistot a ušetří spoustu času. Stačí
do plechu nalít 0,5 l vody, dát ho na dno
trouby a nastavit teplotu na 60–70 °C
na 30 minut nebo jen zvolit funkci
Dvoudílná mřížka STABIL PLUS
ECO CLEAN. Vnitřek trouby se hezky
„odmočí“ a vy ho můžete snadno vytřít.
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Sporáky indukční, elektrické

5 důvodů, proč si

INDUKCE

INDUKCE

koupit indukční
sporák MORA!

1. Až o 100 % rychlejší ohřev
než při klasickém ohřevu
na plynu nebo sklokeramice!
2. Indukční zóna zahřívá pouze dno
nádoby a samotná deska
se nezahřívá!
3. Nízká teplota na povrchu
desky = nic se na desce
nepřipálí a deska se snadno čistí!
4. Vysoká účinnost:
90 % energie je přeměněno na
ohřev dna nádoby!
5. Nízká spotřeba energie!

Jak snadno a rychle rozpoznat
vhodné nádobí?
Pomocí malého magnetu – pokud
magnet ke dnu nádoby přilne, je
nádoba vhodná pro indukční ohřev.

VHODNÉ nádobí na indukční
desku:
- nerezové s magnetickým dnem
- teflonové s magnetickým dnem
- smaltované
NEVHODNÉ nádobí:
- keramické a skleněné
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflonové nemagnetické
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I 878 AI

I 878 AW

Indukční sporák

Indukční sporák

>> sklokeramická indukční deska
>> dotykové ovládání desky
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> sklokeramická indukční deska
>> dotykové ovládání desky
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech

>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 10,4 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 10,4 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

nerez

14 990 Kč

Kód 466040, EAN 8590371064692

bílá

12 990 Kč

Kód 466039, EAN 8590371064685

60

60

cm

cm

C 818 AI

C 818 AW

C 848 AS

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 71 l
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 71 l
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech

>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 60 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 9,7 kW
>> elektrické napětí: 230V

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 60 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 9,7 kW
>> elektrické napětí: 230V

nerez

14 990 Kč

Kód 729912, EAN 3838782084119

bílá

13 990 Kč

Kód 728128, EAN 3838782027246

>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 9,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

inox
look

11 490 Kč

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 deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 9,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 9,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 68 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství:
>> 1 x rošt, 1 x XXL hluboký pekáč, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 9,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

bílá
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10 990 Kč

Kód 466037. EAN 8590371064869

hnědá

9 990 Kč

Kód 344361, EAN 8590371064852

bílá

8 590 Kč

Kód 466030, EAN 8590371064845

230 V

C 625 BS

C 501 AW

C 625 AW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> sklokeramická deska
>> 3 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 8,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

inox
look

9 990 Kč

Kód 466029, EAN 8590371064814

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> 2 provozní režimy - vaření/pečení
1. TROUBA + 1 zóna 180 mm
2. VARNÉ zóny
>> objem trouby 62 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,4 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

9 590 Kč

Kód 466012, EAN 8590371064784

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 8,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

bílá

8 990 Kč

Kód 466028, EAN 8590371064807

95

Sporáky elektrické

C 525 BS

C 611 AW

C 611 BW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 62 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 62 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt , 1 x plech

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství:1 x rošt, 1 x plech

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 8,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 8,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 8,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

inox
look
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8 990 Kč

Kód 591330, EAN 8590371064883

bílá

7 990 Kč

Kód 466022, EAN 8590371064821

bílá

7 990 Kč

Kód 466023, EAN 8590371064838

C 516 AW

C 512 BW

C 511 AW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 62 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 62 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 8,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

bílá

8 590 Kč

Kód 466019, EAN 8590371064791

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 8,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

bílá

7 590 Kč

Kód 466018, EAN 8590371064777

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 8,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

bílá

7 990 Kč

Kód 466015, EAN 8590371064746
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Sporáky elektrické

C 110 AW

C 110 BW

E 733 AW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón

>> sklokeramická deska
>> 4 varné zóny
>> ukazatel zbytkového tepla varných zón

>> klasická trouba
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 68 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> klasická trouba
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 68 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> 4 litinové plotýnky
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 prostor
>> příslušenství: 1 x rošt
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 8,0 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 8,0 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 62 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 9,2 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

bílá

98

6 990 Kč

Kód 466013, EAN 8590371064708

bílá

6 590 Kč

Kód 466014, EAN 8590371064715

bílá

7 990 Kč

Kód 466011, EAN 8590371064678

230 V

E 101 AW

E 120 AW

E 110 AW

Elektrický sporák

Elektrický sporák

Elektrický sporák

>> 3 litinové plotýnky
1 x Ø 180 mm/1500 W
1 x Ø 180 mm/1500 W
1 x Ø 145 mm/1000 W

>> 4 litinové plotýnky
1 x Ø 180 mm/2000 W RAPID
1 x Ø 180 mm/1500 W
2 x Ø 145 mm/1000 W

>> 4 litinové plotýnky
2 x Ø 180 mm/1500 W
2 x Ø 145 mm/1000 W

>> klasická trouba
>> 2 provozní režimy - vaření/pečení
1. trouba + 1 plotýnka ø 180 mm
2. plotýnky
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 68 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> klasická trouba
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 68 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství:1 x rošt, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,65 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

5 990 Kč

Kód 466010 , EAN 8590371064661

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 7,7 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

bílá

5 290 Kč

Kód 466009, EAN 8590371064654

>> klasická trouba
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 68 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 7,7 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

bílá

4 690 Kč

Kód 466008, EAN 8590371064647

99

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 hořáky s pojistkami STOP GAS
>> smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač
s hodinami
>> programování doby pečení

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 71 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 60 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

nerez

100

13 990 Kč

Kód 729914, EAN 3838782084133

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 71 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 60 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

12 990 Kč

Kód 728127, EAN 3838782027239

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 71 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 60 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

10 990 Kč

Kód 729913, EAN 3838782084126

K 878 AW

K 868 AW

K 868 AS

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> litinová dvoudílná mřížka PROFI PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> multifunkční trouba - MF11
>> extra funkce rychlý předehřev trouby
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> multifunkční trouba - MF11
>> extra funkce rychlý předehřev trouby
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech

>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

11 490 Kč

Kód 466083, EAN 8590371054983

bílá

9 990 Kč

Kód 466073, EAN 8590371054976

inox
look

9 990 Kč

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 hořáky s pojistkami STOP GAS
>> smaltovaná dvoudílná mřížka STABIL
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> LITINOVÁ dvoudílná mřížka PROFI
PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> kovový příklop
>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> multifunkční trouba - MF11
>> extra funkce rychlý předehřev trouby
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 62 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

102

7 990 Kč

Kód 466071, EAN 8590371054952

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

9 490 Kč

Kód 466070, EAN 8590371054945

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství:1 x rošt , 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

hnědá

9 990 Kč

Kód 466069, EAN 8590371054938

K 766 AW

K 667 AW

K 563 BS

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků
>> DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač s
hodinami
>> programování doby pečení

>> skleněný příklop
>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> multifunkční trouba - MF11
>> funkce rychlý předehřev trouby
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> velký gril 2700 W
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství:1 x rošt , 1 x XXL hluboký
pekáč, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 3,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

8 490 Kč

Kód 466068, EAN 8590371054921

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

8 990 Kč

Kód 466066, EAN 8590371054907

>> MULTIFUNKČNÍ TROUBA – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> Objem trouby 62 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství:1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

inox
look

7 990 Kč

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 hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 70 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 62 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> multifunkční trouba – MF8
>> funkce rozmrazování
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> funkce na ohřev talířů
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 62 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A

>> praktický úložný prostor - zásuvka
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

104

7 690 Kč

Kód 466062, EAN 8590371054860

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

6 990 Kč

Kód 466059, EAN 8590371054839

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

6 490 Kč

Kód 731266, EAN 8590371055140

K 162 AW

K 140 AW

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka

>> klasická trouba
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 68 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> tlumené dovírání dvířek
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

5 990 Kč

Kód 466049, EAN 8590371054761

>> klasická trouba
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> regulace teploty v troubě 50 – 275°C
>> osvětlení trouby
>> objem trouby 68 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> 85 x 50 x 60 cm
>> jmenovitý příkon: 2,2 kW
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

4 990 Kč

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

>> skleněný příklop
>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS
>> INTEGROVANÉ zapalování hořáků

>> kovový příklop
>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
STABIL PLUS

>> plynová trouba s pojistkou STOP GAS
>> regulace teploty v troubě 150 – 300°C
>> ovládání trouby TERMOSTATEM
>> objem trouby 70 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A+

>> plynová trouba s pojistkou STOP GAS
>> regulace teploty v troubě 150 – 300°C
>> ovládání trouby kohoutem
>> objem trouby 70 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída – A+

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč

>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč

>> plynová trouba s pojistkou STOP GAS
>> regulace teploty v troubě 150 – 300°C
>> ovládání trouby kohoutem
>> objem trouby 70 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída – A+
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x XXL hluboký
pekáč
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> elektrické napětí: 230 V

inox
look
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7 490 Kč

Kód 466107, EAN 8590371044021

>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
>> elektrické napětí: 230 V

bílá

7 290 Kč

Kód 466106, EAN 8590371044014

hnědá

6 990 Kč

Kód 466105, EAN 8590371044007

P 151 BW

P 161 AW

Plynový sporák

Plynový sporák

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka STABIL
PLUS

>> plynová trouba s pojistkou STOP GAS
>> regulace teploty v troubě 150 – 300°C
>> ovládání trouby kohoutem
>> objem trouby 70 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A+
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt , 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm

bílá

5 490 Kč

Kód 466104, EAN 8590371043994

>> plynová trouba s pojistkou STOP GAS
>> regulace teploty v troubě 150 – 300°C
>> ovládání trouby kohoutem
>> objem trouby 70 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A+
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm

bílá

5 490 Kč

Kód 466102, EAN 8590371043970
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MALÉ DOMÁCÍ
SPOTŘEBIČE
S našimi malými domácími spotřebiči
snadno a rychle připravíte chutnou
snídani či svačinu během celého dne.
Potěší vás jednoduchým a intuitivním
ovládáním a nadčasovým designem,
díky kterému k sobě všechny kousky
skvěle ladí.
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TURBO
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Extra tlačítko Turbo

Extra silné šlehací metly

Tlačítko, které slouží k rychlému
dosažení maximáního výkonu šlehače.
S jeho pomocí si dokáže šlehač MORA
velmi snadno poradit nejen s tradičními
recepty, ale je připraven vyřešit
i veškeré vaše další požadavky.

Metly jsou vyrobeny z odolné
nerezové oceli. Díky většímu
průměru si snadno dokážou poradit
i s objemnými porcemi těsta.

Silný výkon a ergonomie

Snadné čištění

Silný výkon motoru u tyčových mixérů
MORA s ergonomickou rukojetí vám
zaručuje dokonalý výsledek. Rukojeť se
perfektně drží a díky silnému motoru
zpracuje mixér všechny potraviny
snadno a rychle.

Dvoubřitý nůž je vyroben z nerezové
oceli a ukryt v odnímatelné nerezové
noze mixéru. Speciálně tvarovaná
odnímatelná nerezová noha mixéru se
velmi pohodlně čistí a díky nerezové
oceli je naprosto hygienická.

Rovnoměrné opečení
dle chuti

Praktická otočná
základna

Možnost rovnoměrného nastavení
výkonu úrovně opečení v rozsahu 1–7
vám umožní připravovat váš toast podle
chuti. Míra opečení je kontrolována
elektronicky podle nastaveného stupně
opečení.

Tato praktická základna se středovým
kulatým kontaktem umožňuje snadné
nasazení konvice ve všech pozicích
v rozsahu 360°. To velmi oceníte
především při manipulaci kdekoliv
v kuchyni.
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Malé domácí spotřebiče

600
W

600
W

350
W

MSP 603 X

MRP 350 X

MTP 600 X

Tyčový mixér

Ruční šlehač

Tyčový mixér

>> nerezový plášť mixéru
>> plynulá regulace výkonu
>> nerezová čepel nože
>> tichý provoz
>> nerezová šlehací metla
>> sekací nástavec s nádobou 600 ml
>> odnímatelná nerezová mixovací noha
>> plastová nádoba 500 ml
>> výkon: 600 W
>> elektrické napětí: 230 V
>> provedení/barva: nerezová ocel a černý
plast

>> nerezový plášť mixéru
>> 5 rychlostních stupňů
>> tlačítko Turbo
>> tlačítko pro vysunutí šlehacích a hnětacích
metel
>> extra silné šlehací metly
>> ergonomická rukojeť
>> 2 šlehací metly, 2 hnětací háky
>> výkon: 350 W
>> elektrické napětí: 230 V
>> provedení/barva: nerezová ocel a černý
plast

>> nerezový plášť mixéru
>> plynulá regulace výkonu
>> nerezová čepel nože
>> tichý provoz
>> odnímatelná nerezová mixovací noha
>> výkon: 600 W
>> elektrické napětí: 230 V
>> provedení/barva: nerezová ocel a černý
plast

nerez
černá
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1 290 Kč

Kód: 465121, EAN: 3838942678530

nerez
černá

790 Kč

Kód: 465080, EAN: 3838942678073

nerez
černá

790 Kč

Kód: 465123, EAN: 3838942678820

900
W

900
W

TP 903 X

TP 900 B

Toustovač

Toustovač

>> funkce opékání
>> funkce rozmrazování
>> nastavitelná úroveň opečení 1-7
>> tepelně izolovaný plášť
>> tlačítko Stop pro okamžité vysunutí
>> vyjímatelná přihrádka na drobky
>> výsuvný rošt pro ohřev pečiva
>> prostor pro uložení připojovací šňůry
>> modré podsvícení tlačítek
>> výkon: 900 W
>> elektrické napětí: 230 V
>> provedení/barva: nerezová ocel a černý plast

>> funkce opékání
>> funkce rozmrazování
>> nastavitelná úroveň opečení 1-7
>> tepelně izolovaný plášť
>> tlačítko Stop pro okamžité vysunutí
>> vyjímatelná přihrádka na drobky
>> výsuvný rošt pro ohřev pečiva
>> prostor pro uložení připojovací šňůry
>> červené podsvícení tlačítek
>> výkon: 900 W
>> elektrické napětí: 230 V
>> provedení/barva: černý plast a nerezová ocel

nerez
černá

1 290 Kč

Kód: 465051, EAN: 3838942676321

nerez
černá

790 Kč

Kód: 464870, EAN: 3838942675089
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Malé domácí spotřebiče

900
W

4,5 l

MEP 1400 BK

ISG 2000 SP

MS 903 BK

Elektrická pánev

Indukční vařič

Sendvičovač 3v1

>> speciální nepřilnavý povrch
>> objem pánve: 4,5l
>> ergonomické držadlo
>> chladné rukojeti
>> použití: pečení, smažení, dušení,
zapékání, vaření apod.
>> snadné čištění
>> termostat pro regulaci teploty
>> příkon 1350 W
>> elektrické napětí 230V
>> provedení/barva: černá/sklo

>> vysoká účinnost ohřevu
>> dotykové ovládání
>> teplotní rozsah 60° - 240°
>> 10 volitelných stupňů ohřevu
>> provedení slim
>> časovač
>> dětský zámek
>> příkon 2000W
>> elektrické napětí 230V
>> provedení/barva: černá

>> funkce: sendvičovač, vaflovač, gril
>> chladné rukojeti
>> prostor pro uložení připojovacího kabelu
>> příkon 900W
>> bezpečnostní pant
>> 3 páry odnímatelných hliníkových
desek
>> nepřilnavý povrch
>> světelná signalizace provozu a dosažení teploty
>> elektrické napětí 230V
>> provedení/barva: nerezová ocel a černý
plast

Termostat pro regulaci teploty

Dětský zámek, dotykové ovládání

černá
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1 290 Kč

Kód: 731172, EAN: 3838782131813

černá

1 390 Kč

Kód: 730888, EAN: 3838782124747

Odnímatelné hliníkové desky - 3 páry
nerez
černá

1 590 Kč

Kód: 731084, EAN: 3838782129957

KP 173 X

KP 170 B

Rychlovarná konvice

Rychlovarná konvice

>> objem konvice 1,7 litru
>> vyjímatelný filtr vodního kamene
>> ukazatel hladiny vody
>> ochrana před přehřátím
>> automatické vypnutí při dosažení varu
>> otočná základna 360°
>> otevření víka tlačítkem
>> prostor pro uložení připojovacího kabelu
>> modré podsvícení spínače
>> příkon 2200 W
>> elektrické napětí: 230 V
>> provedení/barva: nerezová ocel a černý plast

>> objem konvice 1,7 litru
>> vyjímatelný a omyvatelný filtr vodního kamene
>> ukazatel hladiny vody
>> ochrana před přehřátím
>> automatické vypnutí při dosažení varu
>> otočná základna 360°
>> otevírání víka tlačítkem
>> prostor pro uložení připojovací šňůry
>> červené podsvícení spínače
>> výkon: 2200 W
>> elektrické napětí: 230 V
>> provedení/barva: černý plast a nerezová ocel

nerez
černá

1 290 Kč

Kód: 464869, EAN: 3838942674204

nerez
černá

790 Kč

Kód: 464868, EAN: 3838942673689
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PLYNOVÁ
TOPIDLA
V našem sortimentu naleznete plynová
topidla vhodná pro většinu umístění.
Vyznačují se sníženou výškou – snadno
je tak umístíte i pod nižší okenní
parapety. Navíc je lze přestavět na
propan-butan a výrazně snížit náklady.
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Automatická regulace
Topidla jsou vybavena automatickou
regulací teploty. Termostat je možné
nastavit v rozsahu 10–32 °C. Regulace
je integrována v dekoračním plášti
s ochranným panelem, který
Venkovní sací koš
Venkovní sací
koš
znesnadní
manipulaci
dětem.

Plynová topidla MORA
Plynová topidla MORA

Tato topidla jsou určena pro vytápění
Plynová topidla MORA
jak obytných místností, tak i nebytových
prostor, skladů, dílen a dalších. Jejich
hlavní předností je rychlá instalace bez
Automatická
regulace
rozvodů vody
a podstatně nižší náklady
(není potřeba centrální kotel na vytápění
regulace
aAutomatická
rozvody vody).
U plynových topidel
není nutné připojení na 230 V.
2,5 kW
4,2 kW

2,5 kW
4,2 kW

Výkon a provedení topidel

Výkon a provedení topidel
Výkon a provedení topidel

Plynová topidla MORA jsou nabízena

Kvalitní smaltovaný
ve dvoutepla
výkonech. Topidlo s výkonem
výměník

2,5 kW dostatečně vytopí prostor až 50 m³
a s výkonem 4,2 kW až 95 m³. Topidla
mohou
odtah spalin přes zeď nebo
Kvalitnímít
smaltovaný
přímo
do tepla
komína. Součástí každého topidla
výměník
Ovládání
Direct Touch
je i odtahové
potrubí přes zeď.

Kvalitní smaltovaný
výměník
tepla
Ovládání
Direct
Touch
Snadné
ovládání
trouby
Topidla mají kvalitní černý smaltovaný
výměník tepla, který zaručuje rychlé
předávání tepla do místnosti.

Otevírání pouze dotekem

Snadné ovládání trouby

Venkovní sací koš
NEREZ

Nerezový
interiér
trouby
Je vyroben
z nekorodující
slitiny odolné

vůči veškerým povětrnostním vlivům.
Otevírání pouze dotekem

Snadné ovládání

NEREZ

Nerezový interiér trouby
Klasický ohřev mikrovlnným zářením
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Plynová topidla a ohřívače vody

AŽ
95 m3
>> snížená výška topidla – vhodné i pro nižší okenní parapety
>> automatická regulace teploty 10–32 °C
>> kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas
>> možnost přestavby na PB

6140
6143
Plynové topidlo
>> výkon 4,2 kW
>> regulace teploty termostat 10–32 °C
>> odvod spalin přes zeď nebo do komína
>> připojení na zemní plyn G 1/2”
>> možnost přestavby na PB
>> vytopí prostor až 95 m3

bílá

6 990 Kč

6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

6 990 Kč

6143, Kód 241684
EAN 8590371076084
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Typ
Výkon
Regulace teploty
Palivo spotřeba
zemní plyn
propan-butan
Odvod spalin
Rozměry
A šířka
B výška
C hloubka
D
E
F
G
H odvodu spalin
I
J
K
L komína
Hmotnost 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
přes zeď

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

AŽ
50 m3
>> snížená výška topidla – vhodné i pro nižší
okenní parapety
>> automatická regulace teploty 10–32 °C
>> kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas
>> možnost přestavby na PB

6150
6153
Plynové topidlo
>> výkon 2,5 kW
>> regulace teploty termostat 10–32 °C
>> odvod spalin přes zeď nebo do komína
>> připojení na zemní plyn G 1/2”
>> možnost přestavby na PB
>> vytopí prostor až 50 m3

bílá

Typ
Výkon
Regulace teploty
Palivo spotřeba
zemní plyn
propan-butan
Odvod spalin
Rozměry
A šířka
B výška
C hloubka
D
E
F
G
H odvodu spalin
I
J
K
L komína
Hmotnost 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
přes zeď

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

12,3 kg

do komína

49 mm
44 mm
92 mm
10,7 kg

5 990 Kč

6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

5 990 Kč

6153, Kód 241686
EAN 8590371076107
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Dvoudílná mřížka STABIL PLUS

Dvoudílná mřížka STABIL PLUS

MORA představuje
nové ohřívače vody

Velký objem trouby

Velký objem trouby

Automatické integrované
zapalování hořáků v knoflíku.

Automatické integrované
zapalování hořáků v knoflíku.

Široký sortiment nabízí více jak 60 modelů ohřívačů MORA.
Naše nové výrobky jsou vybavené nejmodernějšími
Nové smaltované MAXI pekáče
Nové smaltované MAXI pekáče
technologiemi, inovativním řešením a vynikající
energetickou hospodárností.
Chytrá funkce EcoSmart
upravuje provoz ohřívače podle vašich
potřeb a pomáhá ušetřit až 25% energie.

6 let

ZÁRUKA

řada Standard

řada Komfort

řada Excelent

Více informací najdete v novém katalogu Elektrické ohřívače vody
a na www.mora.cz.
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ZÁRUKA

Ohřívače
vody

Nepřímý, suchý ohřev
zaručuje velmi dlouhou
provozní životnost.

řada Mini

4 roky

Filtry k odsavačům par
Uhlíkový filtr
(pro recirkulaci)

Model

Tukový kovový filtr
(proti mastnotám)

Nový model

Původní model

Kód výrobku

MOC s DPH

Kód výrobku

MOC s DPH

OP 530 X

OP 510 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841862 (FPM 5701.5)

180 Kč / ks

OP 630 X

OP 610 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OP 530 W

OP 510 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841862 (FPM 5701.5)

180 Kč / ks

OP 630 W

OP 610 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OP 510 BR

5701.6151

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841862 (FPM 5701.5)

180 Kč / ks

OP 630 BR

OP 610 BR

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OP 540 X

OP 520 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841870 (FPM 5710.5)

690 Kč / 2 ks

OP 640 X

OP 620 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

OP 531 W

OP 520 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841862 (FPM 5701.5)

180 Kč / ks

OP 631 W

OP 620 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OP 540 W

OP 521 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841870 (FPM 5710.5)

690 Kč / 2 ks

OP 640 W

OP 621 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

OP 540 BR

OP 520 BR

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841870 (FPM 5710.5)

690 Kč / 2 ks

OP 640 BR

OP 620 BR

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

OP 520 S

5710.9350

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841870 (FPM 5710.5)

690 Kč / 2 ks

OP 640 S

OP 620 S

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

/

5710.0250

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

/

5710.0270

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

OP 642 X

OP 622 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

OP 642 W

OP 622 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

OP 611 X

6801.0070

841901 (UF 6801)

290 Kč / ks

/

/

OP 511 W

6801.1050

841901 (UF 6801)

290 Kč / ks

/

/

OP 611 W

6801.1070

841901 (UF 6801)

290 Kč / ks

/

/

OP 512 X

5711.0050

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841862 (FPM 5701.5)

180 Kč / ks

OP 632 X

OP 612 X

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OP 532 W

OP 512 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841862 (FPM 5701.5)

180 Kč / ks

OP 632 W

OP 612 W

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OT 611 W

5708.1060

841887 nebo 646780 (UF 5708)

290 Kč / ks

841868 (FPM 5708)

390 Kč / ks

OT 611 BR

5708.6060

841887 nebo 646780 (UF 5708)

290 Kč / ks

841868 (FPM 5708)

390 Kč / ks

/

5703.x071

851650 (UF 225 x 200)

290 Kč / ks

851664 (FPM 5703.2)

340 Kč / ks

/

5705

851652 (UF 230 x 280)

290 Kč / ks

841866 (FPM 5704.9)

340 Kč / ks

OK 612 X

5717.0060

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841865 (FPM 5704.6)

650 Kč / ks

OO 930 X

5713.0090

851652 (UF 230 x 280)

290 Kč / ks

841873 (FPM 5714.6)

650 Kč / ks
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Filtry k odsavačům par
Uhlíkový filtr
(pro recirkulaci)

Model

Tukový kovový filtr
(proti mastnotám)

Nový model

Původní model

Kód výrobku

MOC s DPH

Kód výrobku

MOC s DPH

OO 930 GX

5712.0090

851650 (UF 225 x 200)

290 Kč / ks

841872 (FPM 5712)

890 Kč / 2 ks

OK 930 GX

5733.0090

182192 (UF 5733)

390 Kč / 2 ks

841869 (FPM 5733)

340 Kč / ks

OK 630 GX

5733.0060

182192 (UF 5733)

390 Kč / 2 ks

841869 (FPM 5733)

340 Kč / ks

OV 680 GX

5735.0080 FX

322147 (UF 5734)

490 Kč / ks

314145 (FPM 5734)

490 Kč / ks

OV 880 GX

5735.0080 FX

322147 (UF 5734)

490 Kč / ks

314145 (FPM 5734)

490 Kč / ks

OV 680 G

5734.0060

322147 (UF 5734)

490 Kč / ks

314145 (FPM 5734)

490 Kč / ks

OV 880 G

5734.0080

322147 (UF 5734)

490 Kč / ks

314145 (FPM 5734)

490 Kč / ks

OK 981 X

5707.0190

851652 (UF 230 x 280)

290 Kč / ks

841866 (FPM 5704.9)

340 Kč / ks

OT 670 X

OT 650 X

851655 (UF 485 x 170)

290 Kč / ks

841875 (FPM 5718)

650 Kč / ks

OK 980 X

5720.0090

851652 (UF 230 x 280)

290 Kč / ks

841866 (FPM 5704.9)

340 Kč / ks

OK 680 GX

5721.0060

851652 (UF 230 x 280)

290 Kč / ks

841866 (FPM 5704.9)

340 Kč / ks

/

5709

841888 (UF 5709)

290 Kč / ks

841869 (FPM 5709)

340 Kč / ks

/

5714

851652 (UF 230 x 280)

290 Kč / ks

841873 (FPM 5714.6)

650 Kč / ks

OK 610 X

5723.0060

851650 (UF 225 x 200)

290 Kč / ks

240818 (FPM 5723)

550 Kč / ks

OK 610 W

5723.1060

851650 (UF 225 x 200)

290 Kč / ks

240818 (FPM 5723)

550 Kč / ks

/

5724

851653 (UF 300 x 280)

340 Kč / ks

184756 (FPM 5724)

340 Kč / ks

OK 931 GX

5726.0090

273828 (UF 225x210)

490 Kč / ks

193902 (FPM 5726)

590 Kč / ks

OK 631 GX

5726.0060

273828 (UF 225x210)

490 Kč / ks

193902 (FPM 5726)

590 Kč / ks

OK 932 X

5727.0090

273828 (UF 225x210)

490 Kč / ks

507602 (FPM 5727)

590 Kč / ks

OK 632 X

5727.0060

273828 (UF 225x210)

490 Kč / ks

507602 (FPM 5727)

590 Kč / ks

OK 920 X

5728.0090

273829 (UF 5728)

690 Kč / 2 ks

507602 (FPM5728)

590 Kč / ks

OK 620 X

5728.0060

273829 (UF 5728)

690 Kč / 2 ks

507602 (FPM5728)

590 Kč / ks

OT 610 X

5729.0060

258691 (UF 5729)

290 Kč / 2 ks

291291 (FPM 5729)

650 Kč / ks

OK 611 W

5704.1071

851651 (UF 250 x 230)

290 Kč / ks

851665 (FPM 5704.2)

340 Kč / ks

/

5704.0090

851652 (UF 230 x 280)

290 Kč / ks

841866 (FPM 5704.9)

340 Kč / ks

OT 630 GX

5730.0060 GX

110575 (UF)

290 Kč / ks

194499 (FPM)

590 Kč / ks

VO 263

/

646780 (UF)

390 Kč / ks

320884 (FPM)

590 Kč / ks

OT 652 MX

OT 632 MX

416912 (UF 632)

780 Kč/ 2 ks

415600 (FPM 632)

690 Kč / ks

OT 651 X, W

OT 631 X, W

416912 (UF 632)

780 Kč / 2 ks

415600 (FPM 632)

690 Kč / ks

OT 651 GX

OT 631 GX

416912 (UF 632)

780 Kč / 2 ks

415600 (FPM 632)

690 Kč / ks

124

Univerzální tukový filtr FPM-UNI 5701, 5702, 5711, 6801*, 6805*, 6811*, 6800*

Kód výrobku: 841876

99 Kč / ks (*2ks)

Recirkulační sada 5735 FX, 5734

Kód výrobku: 330276

990 Kč

Zpětná klapka ZK 5701.100 (průměr klapky 100 mm)

Kód výrobku: 841904

99 Kč

Zpětná klapka ZK 5702.120 (průměr klapky 120 mm)

Kód výrobku: 841905

109 Kč

Zpětná klapka ZK 6801.100 (průměr klapky 100 mm)

Kód výrobku: 841906

299 Kč

Zpětná klapka ZK 6801.120 (průměr klapky 120 mm)

Kód výrobku: 841907

349 Kč

Uhlíkový filtr
(pro recirkulaci)

Model

Tukový kovový filtr
(proti mastnotám)

Nový model

Původní model

Kód výrobku

MOC s DPH

Kód výrobku

MOC s DPH

OK 623 X

OK 613 X

273829 (UF Ø150 x 55)

690 Kč / 2 ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 643 X

OK 633 X

273829 (UF Ø150 x 55)

690 Kč / 2 ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 643 W

OK 633 W

273829 (UF Ø150 x 55)

690 Kč / 2 ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 943 X

OK 933 X

273829 (UF Ø150 x 55)

690 Kč / 2 ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 633 OX

180178 (UF 220 x 225)

490 Kč / ks

434083 (FPM 222,5 x 250)

490 Kč / ks

OK 634 X

273829 (UF Ø150 x 55)

690 Kč / 2 ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 635 X

273828 (UF 225 x 210)

490 Kč / ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 935 X

273828 (UF 225 x 210)

490 Kč / ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 635 G

315275 (UF 240 x 220)

490 Kč / ks

469181 (FPM 270 x 250)

490 Kč / ks

OK 935 G

315275 (UF 240 x 220)

490 Kč / ks

469181 (FPM 270 x 250)

490 Kč / ks

OK 636 G

851653 (UF 300 x 280)

490 Kč / ks

331263 (FPM 320 x 300)

490 Kč / ks

OK 635 GX

273828 (UF 225 x 210)

490 Kč / ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 935 GX

273828 (UF 225 x 210)

490 Kč / ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 673 GX

315275 (UF 240 x 220)

490 Kč / ks

469181 (FPM 270 x 250)

490 Kč / ks

OK 973 GX

315275 (UF 240 x 220)

490 Kč / ks

469181 (FPM 270 x 250)

490 Kč / ks

OK 673 GB

315275 (UF 240 x 220)

490 Kč / ks

469181 (FPM 270 x 250)

490 Kč / ks

OK 673 GW

315275 (UF 240 x 220)

490 Kč / ks

469181 (FPM 270 x 250)

490 Kč / ks

180178 (UF 220 x 225)

490 Kč / ks

434083 (FPM 222,5 x 250)

490 Kč / ks

OV 685 GB

315275 (UF 240 x 220)

490 Kč / ks

469181 (FPM 270 x 250)

490 Kč / ks

OV 685 GW

315275 (UF 240 x 220)

490 Kč / ks

469181 (FPM 270 x 250)

490 Kč / ks

OO 963 G

180178 (UF 220 x 228)

490 Kč / ks

434083 (FPM 222,5 x 250)

490 Kč / ks

OO 963 X

182183 (UF 230 x 281)

490 Kč / ks

408445 (FPM 250 x 300)

490 Kč / ks

OO 463 X

269140 (UF 180 x 310)

490 Kč / ks

469182 (FPM 200 x 330)

490 Kč / ks

OV 643 GX

OV 633GX

Uhlíkový filtr
(pro recirkulaci)

Model
Nový model

Kód výrobku

MOC s DPH

Kód výrobku

MOC s DPH

OT 911 X

530121

780 Kč / 2ks

685939

490 Kč / ks

OT 611 X

530121

780 Kč / 2ks

471918

490 Kč / ks

OK 637 X

665732

490 Kč / ks

665076

490 Kč / ks

OK 648 G

315275

490 Kč / ks

469181

490 Kč / ks

OK 697 GX

665732

490 Kč / ks

665076

490 Kč / ks

OK 997 GX

665732

490 Kč / ks

665076

490 Kč / ks

OK 638 G

665732

490 Kč / ks

442905

490 Kč / ks

OK 647 G

665732

490 Kč / ks

442905

490 Kč / ks

180178

490 Kč / ks

434083

490 Kč / ks

OK 637 G

665732

490 Kč / ks

442905

490 Kč / ks

OO 467 X

665730

490 Kč / ks

665077

490 Kč / ks

OV 647 GX

Původní model

Tukový kovový filtr
(proti mastnotám)

OV 637 GX
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Originální příslušenství MORA

Příslušenství ke sporákům a troubám
Pro modely vestavných trub (MBO,
MBC, VT, VTZ) a sporáků šíře 60 cm

Pro modely sporaků š. 50 cm nové
generace - I, C, E, K, P - AI, AS, BS,
AW, BW

Hluboký pekáč
(rozměry 424 x 360 mm)
685996

Mělký plech
(rozměry 424 x 360 mm)
685997	

Rošt do trouby
685998	

390 Kč

390 Kč

Mělký plech
(rozměry 455 x 360 mm)
222709 / 242132	

390 Kč

350 Kč

Rošt do trouby
227599	

350 Kč

Výsuvný pojezd
242140 – pro modely: VT…BC/GC/
GX/MX/MW/WC/XC	 2 890 Kč

Sada teleskopických roštů – dvě
úrovně
685995	
1990 Kč

Výsuvný pojezd
242140 – pro modely: VT…AB/AW/
AX/BW/BX	
2 890 Kč

29 Kč

Škrabka na sklokeramiku
124830
PR SK123	

Spojovací lišta Domino
9452.0000 – lišta spojovací
286696	

Sada teleskopických roštů – jedna
úroveň
685993	
1490 Kč

Zmenšovací drátěná mřížka
592722	
126

390 Kč

Hluboký pekáč
(rozměry 455 x 360 mm)
222886 / 242135	

Univerzalní držák na plechy a pekáče
532470
Pr Držák 		
199 Kč

110 Kč

490 Kč

TR 6140/6143

TR 6150/6153
Univerzálni trysky na PB pro sporáky
š.50 cm - K, P - AS, BS, AW, BW
685992
TR 2017 UNI	
149 Kč

Univerzální sada trysek na PB
k plynovým topidlům Mora
851352/851357	
164 Kč

Pro modely sporáků š. 50 cm nové generace - E, K, P - AS, BS, AW, BW

Kovový příklop (pro sporáky 50cm) – bílý včetně
závěsů a fixačních pouzder
685974	
490 Kč

Skleněný příklop (pro sporáky 50cm) – čirý
včetně závěsů a fixačních pouzder
685981
790 Kč

MORA doporučuje pro připojení svých spotřebičů originální příslušenství
Ohebné připojovací hadice
409452
PR HAB 100 (100 cm)	
409453
PR HAB 150 (150 cm)	

Ochranné lišty
k vestavným troubám

Ochranné boční lišty Mora
548947 - černé lišty	 615 Kč

399 Kč
599 Kč

Plynové spotřebiče MORA
a připojovací hadice MORA tvoří
kombinaci pro bezpečnost a komfort vaší kuchyně.
Připojením sporáku k rozvodu
plynu pomocí plynové hadice
MORA dosáhnete vysoké míry
bezpečnosti.

Příslušenství k odsavačům

Ohebné FLEXO potrubí
841877
MV 100/1, ø 100 mm	
841879
MV 125/1, ø 125 mm	
841881
MV 150/1, ø 150 mm 	

149 Kč
179 Kč
219 Kč

Upínací kovové pásky se sponou
841878
MV 110 spona, ø 110 mm
49 Kč
841880
MV 135 spona ø 135 mm
54 Kč
841882
MV 165 spona ø 165 mm
59 Kč
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Rozměry pro zabudování

Rozměry pro zabudování varných desek
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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Rozměry pro zabudování

Rozměry pro zabudování varných desek
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

Rozměry pro zabudování chladniček

VCN 1821

VC 1811

VC 1821
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Rozměry pro zabudování

Rozměry pro zabudování vestavných myček

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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Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub

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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Rozměry pro zabudování

Rozměry odsavačů (kompletní instalační rozměry naleznete v návodu u spotřebiče)
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(*)

134

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(*)

Základní umístění komínového
odsavače nad pracovní varnou deskou
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Použité symboly
Parametry – malé domácí spotřebiče

600
W

4,5 l

Parametry – všechny výrobky

nerezový plášť mixéru

energetická třída A

grilovací těleso

plynulá regulace výkonu

energetická třída A+

Sušení Plus

nerezová čepel nože

energetická třída A++

připojení výrobku
na 230 nebo 400 voltů

tichý provoz

energetická třída A+++

výkon W

Eco program

5 rychlostních stupňů

dotykové ovládání
výrobku

17 l

tlačítko Turbo

oddělené ovládání
varných zón

800 m3

extra silné šlehací metly

Slider dotykové ovládání
výrobku

60

funkce opékání a rozmrazování

Push-Pull zamačkávací
knoflíky

80

nastavitelná úroveň opečení
1–7

funkce Bridge

záměna závěsu dveří

tepelně izolovaný plášť

AreaFlex - obě strany

tlumené dovírání dvířek

vyjímatelná přihrádka na
drobky

AreaFlex - levá strana

1/2 náplň

objem konvice 1,7 litru

dětský bezpečnostní zámek

úprava povrchů proti otiskům

vyjímatelný a omyvatelný
filtr vodního kamene

3 výsuvné teleskopické rošty

duozóna

ukazatel hladiny vody

2 výsuvné teleskopické rošty

ochrana před přehřátím

1 výsuvný teleskopický rošt

otočná základna 360°

3D chlazení, trouba se rovnoměrně ochlazuje pomocí radiálního
ventilátoru ze tří stran

objem el. pánve

indukce

zatížení 20 kg

indukce

3 tvrzená skla

odložený start

dotykové ovládání
výrobku

4 tvrzená skla

dětský bezpečnostní zámek

pyrolytické čištění

nepřilnavý povrch

elektrické zapalování hořáků

regulace teploty

plynový termostat
pojistka Stop Gas
extra tichý chod
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7
x

exkluzivně 7 odtahů
skladovací doba

cm

cm

LED

litry/velikost trouby
výkon
šířka 60 cm
šířka 80 cm

LED osvětlení
výrobky Mora Premium

230 V

připojení výrobku
na 230 voltů

Použité symboly
Funkce – elektrické truby
osvětlení trouby
horní a dolní topné těleso
horní topné těleso
dolní topné těleso
elektrický gril - malý
elektrický gril
elektrický gril
Automatické pečení masa
elektrický gril
s ventilátorem

Zvláštní funkce
Funkce vhodné pro zavařování

Funkce vhodné
pro rozmrazování a sušení

=
=
=

Funkce plynových trub
plynový hořák

kruhové topné těleso
s ventilátorem
dolní těleso s kruhovým
tělesem a ventilátorem
ventilátor
zvláště šetrné
rozmrazování
silné grilování Power
elektrický gril Power
s ventilátorem
dolní topné těleso
s ventilátorem
horní a dolní topné těleso
s ventilátorem
horní topné těleso
s ventilátorem
čištění trouby
EcoClean
ohřev talířů
rychlý předehřev
udržování teploty v troubě
program ECO pečení
pyrolytické čištění
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Olomouc
8. května 35, 772 00 Olomouc
T 585 551 143
E prodejna.olomouc@mora.cz
Brno
Dominikánské nám. 4, 602 00 Brno
T 542 215 155
E prodejna.brno@mora.cz

Zákaznická

Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje výrobků.
Ceny uvedené v katalogu jsou s DPH a jsou informativní, aktuální ceny zjistíte
na www.mora.cz. Ceny se mohou u jednotlivých prodejců lišit. Uvedené ceny
neobsahují zákonný příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení.
Bližší informace obdržíte u prodejců značky MORA a na www.mora.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.

www.mora.cz

Na zákaznické lince vám naši odborní
pracovníci pomohou v pracovních dnech
v době od 8.00 do 16.00 hod. rychle
a profesionálně vyřešit záruční i pozáruční
opravy.

