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Kolikrát jste toužili po kuchyni plné života?

Á ZNAČ
SK

É

IO

LI

PR

TA

•
M

•

KA

ČE

Kvalitní a technologicky vyspělé spotřebiče MORA
vaši domácnost životem naplní.
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www.mora.cz

Žijte život
naplno
V kuchyni je stále živo.
Kolikrát jste si tam jen tak povídali?
A kolikrát jste tu řešili něco vážně důležitého
či vážně pěkného? MORA je od nepaměti součástí
vaší domácnosti, vše vidí i slyší, ale můžete se
na ni spolehnout. MORA nesoudí, nemoralizuje,
nehodnotí. MORA je součástí vašich příběhů.
Vždy plná života, vždy stylová, vždy trendy.
Seznamte se s novou generací kvalitních
spotřebičů v čistém designu a s řadou
praktických funkcí.

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

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.

POUŽITÉ SYMBOLY
126		

100% podpora. Naše zákaznická
linka a servis jsou tu pro vás
každý všední den.
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Vestavné
trouby
samostatné
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Kolikrát v životě
jste si řekli

„Tohle bych
chtěl jinak“?

Se mnou nikdy
Vestavné trouby MORA si můžete vybrat
s dotykovým nebo zamačkávacím
ovládáním i s klasickými knoflíky. Záleží jen
na tom, co vám nejvíce vyhovuje.
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Nosnost sklokeramických
Nosnost sklokeramických
desek
desek
ECO clean
Čištění trouby EcoClean
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.

JednofázovéJednofázové
připojení napřipojení
230 V na 230 V
Dvoudílná mřížka STABIL PLUS

Komfortní zavírání dvířek

Některé modely našich vestavných trub
jsou vybaveny závěsy dvířek Komfort.
Ty zaručují velmi tiché a šetrné zavírání dvířek
Litinové mřížky
Litinové
pro mřížky
větší
pohodlí
pro větší
pohodlí
trouby
a také její
dokonalé
utěsnění.

Velký objem trouby

Teleskopické výsuvy
Už máte dost ohýbání se a složité
Extra velký Extra
trojitý
velký
hořáktrojitý hořák
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. integrované
Automatické

zapalování hořáků v knoflíku.

EnergetickáEnergetická
třídaEnergetická
A
třída třída
A
A, A+
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
úspornému ECO
programu
dosahují
Novédíky
smaltované
MAXI
pekáče
energetické třídy A+.

Teleskopické
Teleskopické
výsuvy
výsuvy
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Vestavné trouby samostatné

Snadné ovládání trouby
pomocí dotykového displeje

Nový dotykový a snadný elektronický programátor
je pro uživatele velmi přehledný snadný na ovládání.
Programátor má 8 přednastavených programů, které
umožní velmi snadný a rychlý výběr různých druhů
pečení. Programátor umožňuje navíc uložení
3 vlastních oblíbených programů pečení. Velký
a přehledný dotykový displej s praktickými symboly
různých pokrmů vám usnadní nastavení vaší volby.
Nemusíte tak složitě nastavovat teplotu a režim

pečení.Jednoduchým dotykem vyberete požadovaný
způsob pečení, ke kterému se automaticky nastaví
správná teplota pečení. Tlačítkem „START“ pouze
potvrdíte zvolený program. Samozřejmě, že s
ohledem na vaše zkušenosti si můžete teplotu v
troubě libovolně měnit. Nedílnou součástí je také
bezpečný dětský zámek, který zabrání nechtěnému
použití vaší trouby.

Příklady použití funkcí trub
Kuře
Pečení na roštu ve střední poloze,
odkapávací plech je umístěn o jeden stupeň
níže. Nastavení teploty na 170 °C, délka
pečení 1 hodina na kuře o hmotnosti 1 kg.

Hrozinkový koláč
Pečení v tmavé formě na hrozinkový koláč
na roštu. Formu umístěte do 2. polohy
odspodu. Teplota trouby je 160 °C, doba
pečení 1 hod. pro 1 kg těsta.

Pizza
Troubu předehřívejte po dobu 8 min.
na teplotu 200 °C. Po předehřátí umístěte
pizzu na mělkém plechu nebo na pečicím
kameni do střední polohy. Doba pečení 10
min. u pizzy o hmotnosti 400 g.

Chléb
Pečení ve střední poloze. Nastavení teploty
na 200 °C, délka trvání 1 hod. a 15 min. pro
1,5 kg těsta.

Vepřové kotlety, ryba
Pečení na roštu v horní poloze (odkapávací
plech je umístěn o jeden stupeň níže) se
zavřenými dvířky. V průběhu pečení maso
otáčejte. Teplota trouby je 250 °C, doba
pečení 25 min. pro 4x 200 g masa.
Vepřové kotlety, pečeně
Pečení v malém pekáči na roštu ve střední
poloze. Teplota trouby je 195 °C, doba
pečení 1 hod. 50 min. pro 1 kg pečeně.
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Keksy, sušenky
Troubu předehřívejte po dobu pěti až šesti
minut na teplotu 160 °C. Pečení na mělkém
plechu ve dvou polohách najednou (2. a 4.
odspodu). Doba pečení 25 min. pro 2x 300 g.

Kynutí těsta
Předehřátí po dobu 3 min. na teplotu
40 °C. Těsto nechte kynout v míse umístěné
na roštu ve 2. poloze odspodu.
Rozmrazování
Zmrazené potraviny umístěte na rošt
ve střední poloze trouby. Odkapávací plech
je umístěn o jeden stupeň níže.
Funkce ECO Clean
Nalijte půl litru vody do hlubokého pečicího
plechu a umístěte jej do 2. polohy odspodu.
Teplotu trouby nastavte na 50 °C na půl
hodiny.

VT 779 BX

VT 778 AB

Elektrická trouba samostatná
Touch Control

Elektrická trouba samostatná
Touch Control

>> 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
>> komfort zavírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> dvojité osvětlení trouby
>> výsuvné teleskopické rošty (3 úrovně)
>> chladící systém dvířek trouby
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> spínač ventilátoru
>> objem trouby 65 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
>> komfort zavírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> spínač ventilátoru
>> objem trouby 65 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

VT 658 BX
Elektrická trouba samostatná
>> 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
>> komfort zavírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> spínač ventilátoru
>> objem trouby 65 l
>> 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 3838942070846

nerez
černá

10 490 Kč

Kód: 728962, EAN 3838782048296
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Vestavné trouby samostatné

VT 657 AB

VT 548 BX

VT 538 BX

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
>> komfort zavírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 65 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)
>> komfort zavírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 65 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)
>> komfort zavírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> objem trouby 65 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

>> 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
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9 990 Kč

Kód: 728963, EAN 3838782048302

nerez
černá

9 990 Kč

Kód: 728865, EAN 3838782044663

nerez

8 490 Kč

Kód: 728942, EAN 3838782048388

VT 537 AW

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)
>> komfort zavírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> ECO CLEAN - funkce na čištění trouby
>> objem trouby 65 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 65 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 65 l

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

bílá

8 990 Kč

Kód: 728954, EAN 3838782048609

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

bílá

7 990 Kč

Kód: 728953, EAN 3838782048593

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

nerez
černá

7 990 Kč

Kód: 728866, EAN 3838782044670
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Vestavné trouby samostatné

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 65 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 65 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 65 l

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

černá
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7 590 Kč

Kód: 728868, EAN 383878204

>> 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

6 990 Kč

Kód: 728948, EAN 3838782048548

VT 405 BX

VT 777 BX

VT 547 AB

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná
Touch Control

Elektrická trouba samostatná

>> multifukční trouba 8 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – drátěné rošty
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 65 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 65 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
>> výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
>> chladící systém dvířek trouby
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 65 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

6 590 Kč

Kód: 728926, EAN 3838782048234

nerez
černá

10 990 Kč

Kód: 728800, EAN 3838782044618

černá

8 990 Kč

Kód: 728864, EAN 3838782044656
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Vestavné trouby samostatné

VT 546 BX

VT 546 AB

VT 536 BX

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)
>> komfort zavírání dvířek
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – drátěné rošty
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 65 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 65 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 65 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
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7 990 Kč

Kód: 728863, EAN 3838782044649

černá

7 990 Kč

Kód: 728867, EAN 3838782044687

nerez

6 990 Kč

Kód: 728944, EAN 3838782048401

VT 436 AX

VT 433 BX

VT 433 BW

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 65 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
>> vedení v troubě – prolisy
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 61 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
>> vedení v troubě – prolisy
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 61 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

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

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

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

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

nerez

6 990 Kč

Kód: 728945, EAN 3838782048517

nerez

6 490 Kč

Kód: 728947, EAN 3838782048531

bílá

6 990 Kč

Kód: 728956, EAN 3838782048623
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Vestavné trouby samostatné

VT 426 BX

VT 422 AX

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> 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 65 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 – prolisy
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 61 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, 1x pečící
plech

>> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

nerez

14

6 590 Kč

Kód: 728952, EAN 3838782048586

nerez

5 690 Kč

Kód: 728950, EAN 3838782048562

VT 402 AB

VT 323 BX

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> multifukční trouba 8 funkcí
>> možnost regulace teploty max 275°C
>> vedení v troubě – prolisy
>> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
>> objem trouby 61 l

>> 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

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

černá

5 590 Kč

Kód: 728927, EAN 3838782048241

nerez

5 990 Kč

Kód: 728951, EAN 3838782048579
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Vestavné trouby samostatné

VT 303 AX

VT 201 BX

Elektrická trouba samostatná

Elektrická trouba samostatná

>> 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

nerez
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5 590 Kč

Kód: 728928, EAN 3838782048258

nerez

5 190 Kč

Kód: 728929, EAN 3838782048265

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

nerez

4 990 Kč

Kód: 728930, EAN 3838782048272

bílá

5 290 Kč

Kód: 728931, EAN 3838782048289
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Varné desky
samostatné

19

Kolikrát v životě
jste si řekli

„Tohle fakt
nestihnu“?

Kvůli mně nikdy!
Funkce Sprint
Rychlého zvýšení výkonu až o 40 %
dosáhnete aktivací funkce Sprint. Docílíte
tak mnohem rychlejšího uvedení do varu, což
oceníte především u větších nádob s velkým
objemem vody nebo když spěcháte.

20

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

Funkce Sprint
Naše sklokeramické desky umožňují rychlé
zvýšení výkonu až o 40 %, a tím i rychlejší vaření.

Výběr hran sklokeramických
desek
Kuchyň musí i hezky vypadat. Proto si u našich
varných desek můžete vybrat ze tří druhů
hran.

230 V /
400 V

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.

Mřížky ProfiPlus pro váš
komfort při vaření
Pokud si chcete dopřát pocit profi vaření,
vyberte si model s litinovými mřížkami.
Jsou robustní a velmi stabilní.

3,3 kW

Extra velký trojitý hořák
Při vaření ve velkých pánvích či hrncích určitě
oceníte extra rychlý hořák s výkonem 3 300 W.
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Vestavné 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/sklokeramických desek MORA
V nabídce jsou 3 možnosti hran sklokeramických desek. Každá z těchto možností nabízí
uživateli své výhody a přednosti. Záleží opravdu na každém zákazníkovi, kterou variantu
si vybere.

X
Přednosti kovového rámečku:
chrání desku při manipulaci s nádobím a zabraňuje přetečení .

C
Přednosti broušené hrany ve tvaru C:
základní varianta, snadné čištění celé plochy, možnost
vsazení (zafrézování) do pracovní desky.
22

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

VDI 670 UW

VDI 660 FF

VDI 660 C

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

>> dotykové ovládání
>> 4 Indukční varné zóny
1x 165mm 1,2/1,4 kW
1x 185mm 1,2/1,4 kW
1x 185mm 1,4/2,0 kW
1x 205mm 2,0/2,3 kW
>> Flexi zóny – levá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
1x 165mm 1,2/1,4 kW
1x 185mm 1,2/1,4 kW
1x 185mm 1,4/2,0 kW
1x 205mm 2,0/2,3 kW
>> Flexi zóny – levá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
1x 165mm 1,2/1,4 kW
1x 185mm 1,2/1,4 kW
1x 185mm 1,4/2,0 kW
1x 205mm 2,0/2,3 kW
>> Flexi zóny – levá strana
>> ukazatel zbytkového tepla

>> funkce Sprint u každé zóny
(rychlé zvýšení výkonu)
>> signalizace funkce
>> funkce Timer (časový spínač varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
(po odebrání nádoby z desky)

>> funkce Sprint u každé zóny
(rychlé zvýšení výkonu)
>> signalizace funkce
>> funkce Timer (časový spínač varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
(po odebrání nádoby z desky)

>> funkce Sprint u každé zóny
(rychlé zvýšení výkonu)
>> signalizace funkce
>> funkce Timer (časový spínač varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny (po
odebrání nádoby z desky)

>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 7,1 kW

>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 7,1 kW

>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 7,1 kW

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

bílá

11 990 Kč

Kód: 728923, EAN 3838782046827

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

černá

9 990 Kč

Kód: 728922, EAN 3838782046810

broušené hrany

černá

9 990 Kč

Kód: 728920, EAN 3838782045592
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Vestavné varné desky samostatné

INDUKCE

INDUKCE

INDUKCE

VDI 660 FFW

VDI 643 X

VDI 643 FF

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

>> posuvné dotykové ovládání SliderTouch
>> 4 indukční zóny
2x 165mm 1,2/1,4 kW
1x 185mm 1,4/2,0 kW
1x 205mm 2,0/2,3 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
2x 165mm 1,2/1,4 kW
1x 185mm 1,4/1,9 kW
1x 205mm 1,9/2,1 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
2x 165mm 1,2/1,4 kW
1x 185mm 1,4/1,9 kW
1x 205mm 1,9/2,1 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> funkce Sprint u každé zóny
(rychlé zvýšení výkonu)
>> signalizace funkce
>> funkce Timer (časový spínač varných zón)
>> funkce Stop & Go
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny (po
odebrání nádoby z desky)

>> funkce Sprint u každé zóny
(rychlé zvýšení výkonu)
>> signalizace funkce
>> funkce Timer (časový spínač varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
>> (po odebrání nádoby z desky)

>> funkce Sprint u každé zóny
(rychlé zvýšení výkonu)
>> signalizace funkce
>> funkce Timer (časový spínač varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny
(po odebrání nádoby z desky)

>> elektrické napětí: 230/ 400 V (32 A),
nebo 230 V (16 A)
>> jmenovitý příkon: 6,8 kW

>> elektrické napětí: 230/ 400 V (32 A),
nebo 230 V (16 A)
>> jmenovitý příkon: 6,8 kW

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 7,1 kW

nerezový rámeček

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Ovládání Slider

bílá
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12 990 Kč

Kód: 728921, EAN 3838782045608

černá

7 990 Kč

Kód: 728917, EAN 3838782045561

černá

7 990 Kč

Kód: 728918, EAN 3838782045578

INDUKCE

VDI 643 C

VDSS 647 FFW

VDST 647 FF

Indukční vestavná
sklokeramická deska

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska

>> dotykové ovládání
>> 4 indukční zóny
2x 165mm 1,2/1,4 kW
1x 185mm 1,4/1,9 kW
1x 205mm 1,9/2,1 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

>> 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 (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: 6,4 kW

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

broušené hrany

>> funkce Sprint u každé zóny
(rychlé zvýšení výkonu)
>> signalizace funkce
>> funkce Timer (časový spínač varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> automatické vypnutí indukční zóny (po
odebrání nádoby z desky)
>> elektrické napětí: 230/ 400 V (32 A),
nebo 230 V (16 A)
>> jmenovitý příkon: 6,8 kW

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Ovládání Slider

černá

6 990 Kč

Kód: 728919, EAN 3838782045585

bílá

7 990 Kč

Kód: 730801, EAN 3838782121043

černá

6 490 Kč

Kód: 730609, EAN 3838782108525
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Vestavné varné desky samostatné

VDST 642 FF

VDST 642 X

VDST 641 X

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
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

>> 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: 6,4 kW

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

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

černá
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5 990 Kč

Kód: 730612, EAN 3838782108556

nerezový rámeček

černá

5 990 Kč

Kód: 730613, EAN 3838782108563

nerezový rámeček

>> 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

černá

5 490 Kč

Kód: 730607, EAN 3838782108303

230 V

VDST 641 FF

VDST 640 FF

VDST 633 C

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska

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

>> 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

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

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

>> 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

černá

5 290 Kč

Kód: 730606, EAN 3838782108297

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

>> 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: 3,7 kW

černá

5 590 Kč

Kód: 730798, EAN 3838782121012

broušené hrany

>> 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

černá

4 490 Kč

Kód: 730614, EAN 3838782108525
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Vestavné varné desky samostatné

VDSK 641 C

VDE 630 X

Sklokeramická vestavná deska

Elektrická vestavná deska

>> ovládání pomocí knoflíků
>> 4 Hi-Light varné zóny
2x 180mm 1,7 kW
2x 145mm 1,2 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

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

broušené hrany

>> regulace výkonu 0–6
>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 5,8 kW

černá

28

4 990 Kč

Kód: 730793, EAN 3838782120961

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

nerez

2 990 Kč

Kód: 390131, EAN 3838942807244

Kolikrát jste si nebyli jisti
s výběrem?
Správný výběr varné desky do značné míry ovlivňuje
kvalitu a rychlost i energetickou náročnost vaření.
Značka MORA vám nabízí velké množství typů a designů
samostatných či vestavných varných desek od plynových,
indukčních či sklokeramických. Záleží jen na vás, jakou
desku a ohřev si vyberete. Ať už máte menší nebo větší
kuchyň, šířky desek 30 cm, 60 cm nebo systém Domino
umožňující kombinaci tří různých varných desek ze
sortimentu kvalitní české značky MORA budou vždy
optimální volbou.
29
cm

VDE 310 X
VDE 310 W
Elektrická vestavná deska
>> ovládání pomocí knoflíků
>> 1x el. plotýnka rychlovarná ø 145 mm
>> 1x el. plotýnka ø 180 mm
>> ukazatel funkce každé plotýnky

Rostoucí oblibě se těší elektrické varné desky – u značky
MORA máte na výběr mezi indukční, sklokeramickou
varnou deskou nebo deskou s litinovými varnými zónami.
Z hlediska rychlosti a bezpečnosti vaření je nejlepší
volbou indukční varná deska – 90% účinnost ohřevu na
indukční zóně s minimálními tepelnými ztrátami! Indukční
zóna zahřívá pouze kovové dno nádoby, po jejím odebrání
se indukční ohřev automaticky vypne. Na povrchu desky
se nic nepřipálí, takže i čištění je velmi snadné. Nádobí
vhodné na indukční desku musí být magnetické, poznáte
je jednoduše, stačí přiložit magnet na dno nádoby.
Ať už si vyberete jakkoliv, značka MORA vám nabídne
vždy maximálně kvalitní a spolehlivé produkty.

>> regulace výkonu 0–6
>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 3,0 kW

nerez

2 590 Kč

bílá

2 590 Kč

Kód: 390129, EAN 3838942807220

Kód: 390130, EAN 3838942807237

29

Se mnou můžete!
Kolikrát
jste si to chtěli udělat

po svém?

Nosnost sklokeramických
desek

Jednofázové připojení na 230 V

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.

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

Funkce Sprint

Litinové mřížky ProfiPlus
pro větší pohodlí

Naše sklokeramické desky umožnují rychlé
zvýšení výkonu až o 40 % a tím i rychlejší
vaření.

30

Díky systému MORA Domino si
můžete poskládat svou varnou
desku jak vám váš prostor
v kuchyni dovolí.

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

30

30

cm

30

cm

cm

VDSK 321 FF

VDST 321 FF

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická 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

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

>> dotykové ovládání
>> 2 Hi-Light varné zóny
1x duozóna 120/180mm 0,7/1,7 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: 3,0 kW

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

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

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

černá

3 790 Kč

Kód: 730797, EAN 3838782121005

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

černá

3 990 Kč

Kód: 730800, EAN 3838782121036

VDST 322 FF

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

černá

4 590 Kč

Kód: 730803, EAN 3838782121067
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Vestavné varné desky DOMINO

INDUKCE
30

29

cm

cm

VDI 301 FF

VDP 325 X

Indukční vestavná
sklokeramická deska

>> 2 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
>> elektrické zapalování hořáků v knoflících
>> jednodílná vařidlová mřížka

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

>> dotykové ovládání
>> 2 indukční varné zóny
1x 200 mm 2,3/3,0 kW,
1x 160 mm 1,4 kW
>> ukazatel zbytkového tepla

Plynová vestavná deska

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

>> plynulá regulace výkonu 0 - 9
>> signalizace funkce
>> funkce Sprint u zóny 200 mm
>> (rychlé zvýšení výkonu na 3 kW)
>> funkce Timer (časový spínač varných zón)
>> dětská bezpečnostní pojistka
>> funkce rozpoznání nádoby (správná
velikost)
>> automatické vypnutí indukční zóny po 1
min. (po odebrání nádoby z desky)
>> automatické vypnutí indukční zóny po
určitém čase (bez obsluhy)
>> elektrické napětí: 230/400 V
>> jmenovitý příkon: 3,7 kW

černá

32

5 990 Kč

Kód: 729691, EAN 3838782076022

nerez

2 990 Kč

Kód: 390110, EAN 3838942807190

Vestavné 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

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
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Vestavné varné desky samostatné

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

34

5 990 Kč

Kód: 577223, EAN 3838782011566

nerez

5 590 Kč

Kód: 390095, EAN 3838942807107

černá

4 990 Kč

Kód: 624071, EAN 3838782041341

60

60

cm

58

cm

cm

VDP 645 X5

VDP 645 X2

VDP 645 X1

Plynová vestavná deska

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

>> 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“

>> 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

nerez

4 990 Kč

Kód: 390099, EAN 3838942807145

nerez

3 490 Kč

Kód: 390064, EAN 3838942806919
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Vestavné varné desky samostatné

60

58

cm

58

cm

cm

VDP 645 X

VDP 645 W

VDP 644 X

Plynová vestavná deska

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
>> 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”

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

nerez

3 490 Kč

Kód: 390097, EAN 3838942807121

bílá

3 690 Kč

Kód: 390098, EAN 3838942807138

nerez

2 990 Kč

Kód: 731324 , EAN 3838782137532

V prodeji od 7/2018
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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

V prodeji od 7/2018

nerez

2 690 Kč

Kód: 731326 , EAN 3838782137556

V prodeji od 7/2018
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38

Mikrovlnné
trouby
vestavné
a volně stojící

39

Kolikrát v životě
jste si řekli

„Jak dlouho
to vydrží?“

Se mnou nikdy
Všechny mikrovlnné trouby
MORA jsou zpracovány
z kvalitní nerezové oceli, a to
včetně rámečku a vnitřního
prostoru trouby.

NEREZ

40

Nerezový interiér trouby
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.

NEREZ

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.

NEREZ

P

P •
S T O
Q U A

P •

je rovná, bez rukojeti.

Klasický ohřev
mikrovlnným zářením

⅟₂

45 dB
NEREZ

P •

Mikrovlnný
ohřev s grilem
N Ý
Takto vybavené mikrovlnné trouby dokážou
pokrm nejen ohřívat, ale pomocí
grilovacího
45 dB
tělesa i křupavě zapékat. S kombinací těchto
dvou ohřevů můžete grilovat menší porce masa,
zapékat nebo rozpékat pečivo.

S T O
Q U A

S T O

P

P •

N Ý
A

L

Q U A

NEREZ

S T O

N Ý

L

A

⅟₂

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

P

P

Q U A

Otevírání dveří pomocí zamačkávacího zámku

NEREZ
je45
velmi
pohodlné a praktické. Čelní plocha trouby
dB

N Ý
A

L

Otevírání pouze dotykem

N Ý
A

L

Mikrovlnný ohřev
s horkým vzduchem

⅟₂

45 dBmodely mají kromě funkce grilu
Některé
i možnost horkovzdušného ohřevu. Tento způsob
vám umožní připravovat různé kulinářské
speciality včetně pečení masa, opékání nebo
grilování.
41

Mikrovlnné trouby vestavné

32 l

28 l

23 l

VMT 561 X

VMT 452 X

VMT 431 B

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

>> možnost kombinovaného ohřevu 3 v 1
(mikrovlnný ohřev + gril + horký vzduch)
>> 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)
>> elektronické ovládání trouby
>> 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)
>> elektronické ovládání trouby
>> výkon 900 W
>> výkon grilu 1 100 W
>> nerezový vnitřek trouby
>> rámeček s příslušenstvím pro vestavbu
>> objem trouby 23 l
>> otočný talíř 270 mm
>> elektronický časovač
>> grilovací rošt
>> otevírání trouby stiskem přes tlačítko
>> elektrické napětí: 230 V
>> jmenovitý příkon: 1 400 W

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

>> elektrické napětí: 230 V

Systém ohřevu
nerez
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7 490 Kč

Kód: 475421, EAN 3838942012907,
včetně rámečku

Systém ohřevu
nerez

6 990 Kč

Kód: 655260, EAN 3838782054655,
včetně rámečku

Systém ohřevu
černá

6 490 Kč

Kód: 661869, EAN 3838782054662,
včetně rámečku

25 l

17 l

20 l

VMT 442 X

VMT 312 X

VMT 122 X

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

Vestavná mikrovlnná trouba

>> možnost kombinovaného ohřevu
>> (mikrovlnný ohřev + gril)
>> elektronické ovládání trouby
>> 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
>> elektronické ovládání
>> 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

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

>> 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

Systém ohřevu
nerez

3 990 Kč

Kód: 655257, EAN 3838782054624,
včetně rámečku
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Mikrovlnné trouby volně stojící

20 l

20 l

20 l

MT 322 B

MT 321 S

MT 320 W

Volně stojící mikrovlnná trouba

Volně stojící mikrovlnná trouba

Volně stojící mikrovlnná trouba

>> elektronické ovládání

>> 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

>> 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
>> barva: černá

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

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

Systém ohřevu

Systém ohřevu

Systém ohřevu

černá
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1 990 Kč

Kód: 427879, EAN 3838942932298

stříb.
černá

1 990 Kč

Kód: 427878, EAN 3838942932281

bílá

1 890 Kč

Kód: 427877, EAN 3838942932274

20 l

20 l

MT 121 S

MT 120 W

Volně stojící mikrovlnná trouba

Volně stojící mikrovlnná trouba

>> mechanické ovládání

>> mechanické ovládání

>> 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
>> barva: stříbrná/černá

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

Systém ohřevu

Systém ohřevu

stříb.
černá

1 890 Kč

Kód: 427876, EAN 3838942932267

bílá

1 590 Kč

Kód: 427875, EAN 3838942932243
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46

Myčky

vestavné
a volně stojící

47

Kolikrát v životě
jste se báli,

že vám
něco uteče?
NEREZ

Se mnou nikdy
Důmyslný systém AquaStop hlídá
jakýkoliv únik vody v průběhu mytí.
V případě poruchy zastaví další
napouštění a odčerpá vodu z myčky.

P

S T O
48
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45 dB

Plný AquaStop

N Ý
A

P •

P

NEREZ

Tento důmyslný systém hlídá jakýkoliv únik vody
dB mytí. V případě poruchy zastaví další
v45
průběhu
napouštění vody a postará se o odčerpání vody
z myčky.

Q U A

NEREZ

L

S T O

Maximální účinnost
Nově 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.

⅟₂
P

P •

N Ý

45 dB

Q U A

S T O

Q U A

P •

L

A

Extra tichý chod
NEREZ
45 dB

Některé nové myčky mají extra tichý chod, což
zaručuje příjemné prostředí ve vaší kuchyni.

S T O

Program ½ náplň

⅟₂

N Ý

Odložený start
A

L

P

45 dB

Q U A

P •

⅟₂

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.

45 dB

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

S T O

P

N Ý
A

L

EcoProgram

⅟₂

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

60

60

cm

16

SAD

60

cm

3

14

SAD

KOŠE

cm

3

13

SAD

KOŠE

IM 690

IM 651

IM 680

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
>> ½ program
>> automatický program
>> úsporný ECO program
>> tablety 3v1
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> funkce TotalDry – 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 13 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> digitální ukazatel zbytkového času
>> odložený start (0-24 hod)
>> rychlý 20 min program
>> ½ program
>> tablety 3v1
>> automatický program
>> úsporný ECO program
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> funkce TotalDry – automatické
pootevření dveří na konci programu
>> funkce SpeedWash

>> energetická třída A+++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> spotřeba energie: 0,86 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

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 45 dB
>> spotřeba energie: 0,93 kWh
>> spotřeba vody 10 l
>> elektrické napětí: 230 V

Integrovaná myčka, dokonale
splyne s interiérem Vaší kuchyně

bílá

10 990 Kč

Kód: 664715, EAN 3838782061059

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> spotřeba energie: 0,92 kWh
>> spotřeba vody: 9,5 l
>> elektrické napětí: 230 V

Integrovaná myčka, dokonale
splyne s interiérem Vaší kuchyně

bílá

9 990 Kč

Kód: 729180, EAN 3838782075292

Dekorační kryt je pouze
ilustrativní
60

60

cm

60

cm

cm

14

SAD

IM 650

IM 632

VM 640 X

Vestavná integrovaná myčka

Vestavná integrovaná myčka

Vestavná myčka s panelem

>> 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

>> 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
>> ½ program
>> digitální ukazatel zbytkového času mytí
>> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
>> zvuková signalizace konce mytí

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> spotřeba energie: 0,93 kWh
>> spotřeba vody 11 l
>> elektrické napětí: 230 V

Integrovaná myčka, dokonale
splyne s interiérem Vaší kuchyně

bílá

9 990 Kč

Kód: 664714, EAN 3838782061042

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> spotřeba energie: 0,91 kWh
>> spotřeba vody 11 l
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> spotřeba energie: 0,90 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
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Vestavné a volně stojící myčky

Dekorační kryt je pouze
ilustrativní
60

45

cm

45

cm

cm

VM 633 X

IM 533

IM 532

Vestavná myčka s panelem

Vestavná integrovaná myčka

Vestavná integrovaná myčka

>> kapacita myčky 12 sad nádobí
>> 2 úložné koše
>> odložený start (3/6/9 hod)
>> samočistící filtr
>> tablety 3v1
>> úsporný ECO program
>> ½ 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

>> 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
>> spotřeba energie: 0,69 kWh
>> spotřeba vody 9 l
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 49 dB
>> spotřeba energie: 0,69 kWh
>> spotřeba vody 9 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 mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> spotřeba energie: 0,91 kWh
>> spotřeba vody 11 l
>> elektrické napětí: 230 V

nerez
panel
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8 990 Kč

Kód: 664820, EAN 3838782062247

bílá

8 990 Kč

Kód: 664710, EAN 3838782061837

bílá

7 490 Kč

Kód: 664708, EAN 3838782061820

Dekorační kryt je pouze
ilustrativní

Dekorační kryt je pouze
ilustrativní
45

45

cm

60

cm

cm

VM 540 X

VM 533 X

SM 632 W

Vestavná myčka s panelem

Vestavná myčka s panelem

Volně stojící myčka

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

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

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> spotřeba energie: 0,69 kWh
>> spotřeba vody 9 l
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 49 dB
>> spotřeba energie: 0,91 kWh
>> spotřeba vody 11 l
>> elektrické napětí: 230 V

>> energetická třída A++
>> účinnost mytí A
>> účinnost sušení A
>> hlučnost: 47 dB
>> spotřeba energie: 0,69 kWh
>> spotřeba vody 9 l
>> elektrické napětí: 230 V

nerez
panel

9 590 Kč

Kód: 664718, EAN 3838782061073

nerez
panel

7 990 Kč

Kód: 664716, EAN 3838782061066

bílá

7 490 Kč

Kód: 664882, EAN 3838782062261
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54

Chladničky
vestavné

55

Kolikrát v životě
jste si řekli

„Pravá,
nebo levá?“

Se mnou nikdy
Chladničky MORA umožňují snadnou
oboustrannou záměnu závěsů
dveří. Tak se otevírání přizpůsobí
požadavkům vaší kuchyně.
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45dB

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

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

Energetická třída A+, A++
45dB

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

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

16 990 Kč

Kód: 730970, EAN 3838782128790
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>> 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

122,5 cm

177,2 cm

260 l
Celkový
objem

189 l

71 l

202 l

Objem
Objem
chladničky mrazáku

Celkový
objem

185 l

17 l

Objem
Objem
chladničky mrazáku

VC 1811

VC 122

Vestavná kombinovaná chladnička

Vestavná 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

>> mechanické ovládání
>> automatické odmrazování chladícího prostoru
>> způsob zabudování – pojezdy
>> 4 skleněné výsuvné police
>> police s víkem ve dveřích na mléčné výrobky
>> 4 police ve dveřích
>> miska na zeleninu
>> miska na led
>> miska na vajíčka (pro 12 vajec)
>> praktické police ve dveřích na láhve
>> netto objem chl. / mraz.: 185 l / 17 l

>> 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

>> skladovací doba při výpadku energie: 12 h
>> zmrazovací výkon: 2 kg / 24 h
>> hlučnost: 41 dB
>> rozměry spotřebiče (v x š x h): 1225 x 540 x 545 mm
>> spotřeba energie: 0,607 kWh / 24h
>> 1 kompresor

>> Energetická třída: A+
>> Elektrické napětí: 230 V

10 990 Kč

Kód: 730969, EAN 3838782128806

8 990 Kč

Kód: 534519, EAN 3838942101069
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60

Odsavače par

61

Kolikrát
jste si chtěli

na něco
posvítit?

Se mnou můžete
Moje LED osvětlení totiž
perfektně osvítí celou varnou
plochu.

62

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.

7
x

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

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

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.

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

565 m

LED

3

635 m

LED

3

694 m

LED

90
cm

3

OO 463 X

OO 467 X

OO 963 X

Ostrůvkový komínový odsavač

Ostrůvkový komínový odsavač

Ostrůvkový komínový odsavač

>> 4 rychlosti výkonu
>> extra funkce pro rychlé odsávání
>> tlačítkové ovládání

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

>> 4 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 565 m3/h
>> LED osvětlení 4x
>> maximální hlučnost: 66 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 635 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> funkce Timer
>> kovové filtry proti mastnotám

>> energetická třída D
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 40 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez

64

14 990 Kč

Kód: 459127, EAN 3838942377389

>> energetická třída: C
>> maximální hlučnost: 68 dB
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 32 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez

14 990 Kč

Kód: 624800, EAN 3838782041396

>> maximální výkon odsavače 694 m3/h
>> LED osvětlení 4x
>> maximální hlučnost: 62 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace
>> energetická třída C
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez

13 990 Kč

Kód: 459125, EAN 3838942373053

EXTRA
FUNKCE 24 h

EXTRA
FUNKCE 24 h

90

670 m

cm

3

OO 963 G
Ostrůvkový komínový odsavač
>> 4 rychlosti výkonu
>> extra funkce pro rychlé odsávání
>> tlačítkové ovládání
>> maximální výkon odsavače 670 m3/h
>> led osvětlení 4x
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace
>> energetická třída D
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez
sklo

13 990 Kč

Kód: 459126, EAN 3838942377372

607 m3

607 m3

OV 680 GX

OV 680 G

OV 880 GX

OV 880 G

60 cm

80 cm

60 cm

80 cm

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 4 rychlosti výkonu
>> dotykové ovládání
>> štěrbinové odsávání

>> 4 rychlosti výkonu
>> dotykové ovládání
>> štěrbinové odsávání

>> extra funkce 24 h (automatické čištění
vzduchu v místnosti, po dobu 5 minut
každou hodinu)
>> signalizace provozu odsavače
>> ukazatel znečištění filtru
>> možnost programování odsávání

>> extra funkce 24 h (automatické čištění
vzduchu v místnosti, po dobu 5 minut
každou hodinu)
>> signalizace provozu odsavače
>> ukazatel znečištění filtru
>> možnost programování odsávání

>> výkon odsavače 607 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 20 W
>> hlučnost 53 dB(A)
>> kovový filtr proti mastnotám
>> možnost recirkulace
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka

>> výkon odsavače 607 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 20 W
>> hlučnost 53 dB(A)
>> kovový filtr proti mastnotám
>> možnost recirkulace
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka

>> energetická třída D
>> šířka: 60 cm nebo 80 cm

>> energetická třída D
>> šířka: 60 cm nebo 80 cm

Elegantní dotykové ovládání
Direct Touch

Elegantní dotykové ovládání
Direct Touch

nerez
sklo

nerez
sklo

9 990 Kč 60 cm

černé
sklo

9 990 Kč 60 cm

10 990 Kč 80 cm

černé
sklo

10 990 Kč 80 cm

Kód: 579233, EAN 3838782015427

Kód: 579236, EAN 3838782015458

Kód: 579232, EAN 3838782015410

Kód: 579235, EAN 3838782015441
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Odsavače par

313 m3

313 m3

249 m3

LED

OV 685 GB

OV 685 GW

OV 637 GX

Komínový odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 4 rychlosti výkonu
>> dotykové ovládání

>> 4 rychlosti výkonu
>> dotykové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 313 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 20 W
>> maximální hlučnost: 62 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 313 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 20 W
>> maximální hlučnost: 62 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 249 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Elegantní dotykové ovládání

Elegantní dotykové ovládání

nerez
sklo

66

7 990 Kč

Kód: 459120, EAN 3838942372995

bílá

7 990 Kč

Kód: 459119, EAN 3838942372988

>> energetická třída: D
>> maximální hlučnost: 62 dB
>> horní odtah:120 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez
sklo

5 490 Kč

Kód: 624913, EAN 3838782042027

LED

90
cm

695 m

OV 633 GX

OK 997 GX

OK 697 GX

Komínový odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> dotykové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> dotykové ovládání

>> maximální výkon odsavače 236 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 20 W
>> maximální hlučnost: 59 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 120 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 695 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 695 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída: C
>> maximální hlučnost: 66 dB
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

>> energetická třída: C
>> maximální hlučnost: 69 dB
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání

Praktické dotykové ovládání

Praktické dotykové ovládání

nerez
sklo

5 990 Kč

Kód: 459118, EAN 3838942372971

3

nerez
sklo

7 990 Kč

Kód: 624916, EAN 3838782042041

695 m3

LED

236 m

3

nerez
sklo

6 990 Kč

Kód: 624917, EAN 3838782042065
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Odsavače par

90

581 m

cm

3

372 m3

LED

395 m3

OK 935 GX

OK 648 G

OK 638 G

Komínový odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 581 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 20 W
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)
>> 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

>> maximální výkon odsavače 395 m³/h
>> halogenové osvětlení 2x 40 W
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> energetická třída D
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez
sklo

68

5 990 Kč

Kód: 460103, EAN 3838942433474

>> energetická třída: D
>> maximální hlučnost: 64 dB
>> horní odtah:150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez
sklo

4 990 Kč

Kód: 624918, EAN 3838782042072

>> energetická třída: D
>> maximální hlučnost: 63 dB
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez
sklo

4 990 Kč

Kód: 624915, EAN 3838782042041

600 m

LED

3

90

585 m

cm

3

600 m3

LED

OK 637 G

OK 935 G

OK 647 G

Komínový odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 4 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 585 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 20 W
>> maximální hlučnost: 68 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

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

>> energetická třída: C
>> maximální hlučnost: 66 dB
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez
sklo

5 590 Kč

Kód: 624801, EAN 3838782041402

>> energetická třída D
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

>> energetická třída: C
>> maximální hlučnost: 67 dB
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání

Praktické tlačítkové ovládání

nerez
sklo

5 990 Kč

Kód: 459116, EAN 3838942372957

nerez
sklo

5 490 Kč

Kód: 624914, EAN 3838782042034
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Odsavače par

90

581 m

cm

384 m3

395 m3

OK 935 X

OK 635 X

OK 637 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 581 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 20 W
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 384 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 20 W
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 395 m³/h
>> halogenové osvětlení 2x 40 W
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka

>> energetická třída D
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání

Praktické tlačítkové ovládání

3

nerez

70

4 990 Kč

Kód: 459114, EAN 3838942372681

nerez

4 590 Kč

Kód: 459113, EAN 3838942372506

>> energetická třída:D
>> maximální hlučnost: 63 dB
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání
nerez

4 590 Kč

Kód: 624919, EAN 3838782042072

90
cm

559 m

384 m

OK 634 X

OK 933 X

OK 633 OX

Komínový odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> maximální výkon odsavače 559 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 28 W
>> maximální hlučnost: 67 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 384 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 28 W
>> maximální hlučnost: 66 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 324 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 20 W
>> maximální hlučnost: 64 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> energetická třída D
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída F
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání

Praktické tlačítkové ovládání

Praktické tlačítkové ovládání

3

nerez

3 990 Kč

Kód: 459112, EAN 3838942372285

3

nerez

3 690 Kč

Kód: 458990, EAN 3838942372261

324 m3

nerez

3 490 Kč

Kód: 459111, EAN 3838942372278
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Odsavače par

368 m3

368 m3

368 m3

OK 633 X

OK 633 W

OK 613 X

Komínový odsavač

Komínový odsavač

Komínový odsavač

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> posuvné ovládání

>> maximální výkon odsavače 368 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 28 W
>> maximální hlučnost: 61 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 368 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 28 W
>> maximální hlučnost: 61 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> maximální výkon odsavače 368 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 28 W
>> maximální hlučnost: 61 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Praktické tlačítkové ovládání

Praktické tlačítkové ovládání

Posuvné ovládání

nerez

72

2 990 Kč

Kód: 458988, EAN 3838942370922

bílá

2 990 Kč

Kód: 458989, EAN 3838942372131

nerez

2 290 Kč

Kód: 458987, EAN 3838942358050

647 m3

LED

LED

390 m3

639 m3

OT 911 X

OT 650 X

OT 611 X

Vestavný odsavač par
výsuvný model

Vestavný odsavač par
výsuvný model

Vestavný odsavač par
výsuvný model

>> 3 rychlosti výkonu
>> posuvné ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání rychlostí
s elegantním podsvícením
>> možnost programování vypnutí
odsávání

>> 3 rychlosti výkonu
>> posuvné ovládání

>> maximální výkon odsavače 647 m3/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace
>> energetická třída: C
>> maximální hlučnost: 68 dB
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 90 cm

Elegantní tlačítkové ovládání
nerez

5 990 Kč

Kód: 671712, EAN 838942763038

>> maximální výkon odsavače 390 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 50 W
>> hlučnost: 63 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 150 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace
>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Tlačítkové ovládání rychlostí s elegantním podsvícením
nerez

4 990 Kč

Kód: 359982, EAN 3838942763496

>> maximální výkon odsavače 639 m³/h
>> LED osvětlení 2x
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace
>> energetická třída: C
>> maximální hlučnost: 68 dB
>> horní odtah: 150 mm
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Elegantní tlačítkové ovládání
nerez

3 990 Kč

Kód: 671631, EAN 3838942763052
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Odsavače par

336 m3

336 m3

OT 631 GX

OT 632 MX

Vestavný odsavač par
výsuvný model

Vestavný odsavač par
výsuvný model

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> výkon odsavače 336 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 40 W
>> hlučnost: 65 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 120 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> výkon odsavače 336 m3/h
>> halogenové osvětlení 2x 40 W
>> hlučnost: 65 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 120 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Elegantní tlačítkové ovládání

Elegantní tlačítkové ovládání

nerez
sklo
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3 890 Kč

Kód: 406597, EAN 3838942856631

nerez
sklo

3 990 Kč

Kód: 406600, EAN 3838942856648

240 m3

240 m3

OT 631 X

OT 631 W

Vestavný odsavač par
výsuvný model

Vestavný odsavač par
výsuvný model

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání

>> výkon odsavače 240 m3/h
>> osvětlení 2x 28 W
>> hlučnost: 57 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 120 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> výkon odsavače 240 m3/h
>> osvětlení 2x 28 W
>> hlučnost: 57 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> horní odtah 120 mm
>> zpětná klapka
>> možnost recirkulace

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 60 cm

Elegantní tlačítkové ovládání

Elegantní tlačítkové ovládání

nerez

2 290 Kč

Kód: 406593, EAN 3838942856617

bílá

2 290 Kč

Kód: 406596, EAN 3838942856624
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Odsavače par

205 m

3

OP 622 W
OP 622 X
Odsavač par
>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání
>> výkon 205 m3/h
>> osvětlení žárovkou 28 W
>> hlučnost: 69 dB(A)
>> možnost recirkulace
>> kovové filtry proti mastnotám
>> odtah dozadu 100 mm
>> horní odtah ø 120 mm
>> zpětná klapka
>> energetická třída E
>> šířka: 60 cm

181 m

3

7
x

OP 521 W, OP 621 W,
OP 620 S
OP 520 W, OP 620 W,
OP 520 BR, OP 620 BR,
OP 520 X, OP 620 X
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
>> 7 odtahů
>> 3 rychlosti výkonu
>> tlačítkové ovládání
>> světelná signalizace provozu odsavače
>> přední skleněná náběhová lišta
>> odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý ø
100 mm nebo recirkulace
>> horní odtah ø 120 mm
>> výkon odsavače 148–181 m3/h
>> osvětlení 1x 28 W
>> hlučnost: 64 dB(A)
>> kovové filtry proti mastnotám
>> zpětná klapka
>> energetická třída E
>> šířka: 50 cm, 60 cm

Dva motory zajišťují silný výkon 205 m3/h

Praktické tlačítkové ovládání
bílá

1 690 Kč, OP 520 W, Kód: 359967, EAN 3838942763649
1 690 Kč, OP 620 W, Kód: 359968, EAN 3838942763632

bílá

1 990 Kč, OP 521 W, Kód: 359969, EAN 3838942763625
1 990 Kč, OP 621 W, Kód: 359970, EAN 3838942763618

stříbrná

1 990 Kč, OP 620 S, Kód: 359974, EAN 3838942763571

hnědá

1 990 Kč, OP 520 BR, Kód: 359971, EAN 3838942763601
1 990 Kč, OP 620 BR, Kód: 359972, EAN 3838942763595

nerez

2 990 Kč, OP 520 X, Kód: 359965, EAN 3838942763663
2 990 Kč, OP 620 X, Kód: 359966, EAN 3838942763656

Praktické tlačítkové ovládání

bílá

nerez

76

2 890 Kč 60 cm

Kód: 359993, EAN 3838942763427

3 490 Kč 60 cm

Kód: 359992, EAN 3838942763434

181 m

3

7
x

155 m3

OP 510 W, OP 610 W,
OP 510 X, OP 610 X,
OP 610 BR

OP 511 W
OP 611 W
OP 611 X

Odsavač par – vhodný i do panelových domů

Odsavač par

>> 7 odtahů
>> 3 rychlosti výkonu

>> 3 rychlosti výkonu

>> výkon odsavače 146–181 m3/h
>> osvětlení 1x 28 W
>> přední skleněná lišta
>> odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý ø
100 mm nebo recirkulace
>> horní odtah ø 120 mm
>> hlučnost: 66 dB(A)
zpětná klapka

>> výkon odsavače 95–155 m3/h
>> osvětlení 1x 28 W
>> horní odtah ø 120 mm nebo recirkulace
>> hlučnost: 64 dB(A)
>> elektrické napětí: 230 V
>> energetická třída E
>> šířka: 50 cm bílá
>> šířka: 60 cm bílá, nerez

>> energetická třída E
>> elektrické napětí: 230 V
>> šířka: 50 cm, 60 cm

Posuvné ovládání
bílá

1 690 Kč, OP 510 W, Kód: 359957, EAN 3838942763748
1 690 Kč, OP 610 W, Kód: 359958, EAN 3838942763731

stříbrná

1 690 Kč, OP 510 X, Kód: 359955, EAN 3838942763762
1 690 Kč, OP 610 X, Kód: 359956, EAN 3838942763755

hnědá

1 690 Kč, OP 610 BR, Kód: 359960, EAN 3838942763717

Posuvné ovládání

bílá

1 690 Kč, OP 511 W, Kód: 359984, EAN 3838942763472
1 690 Kč, OP 611 W, Kód: 359985, EAN 3838942763465

nerez

2 490 Kč, OP 611 X, Kód: 359983, EAN 3838942763489
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Sporáky

indukční, elektrické,
kombinované
a plynové
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Energetická třída A+

Kolikrát v životěElektrické nepřímé suché ohřívače
jste si řekli

„Už je toho
moc“?

ECO clean

Se mnou nikdy
Velký objem trouby MORA
Dvoudílná mřížka STABIL PLUS
umožňuje pohodlné a dokonalé
pečení velkých porcí i ve více
vrstvách najednou.

Velký objem trouby

Automatické integrované
zapalování hořáků v knoflíku.
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Dvoudílná
mřížka
Rovnoměrné
opečení
dleStabilPlus
chuti
Dvoudílná
mřížka
STABIL
PLUS
Dvoudílná
PLUS
Dvoudílná
mřížka
STABIL
PLUS
Zaručujemřížka
maximálníSTABIL
stabilitu nádobí
na mřížce.
Dvoudílná
STABIL
PLUS
Bezpečnýmřížka
posun nádobí
po mřížce
ve všech

směrech. Silikonové stabilizační gumičky zajišťují
komfort při vaření. Možnost mytí i v myčce nádobí.

Velký objem trouby
MORA umožňuje
a dokonalé
Praktická
otočnápohodlné
základna
Velkýpečení
objem
trouby
velkých
porcí i ve více vrstvách najednou.
Velký
objem
trouby
VelkýNová
objem
troubatrouby
s černým „BOOM“ smaltem má
Velkývysokou
objem
trouby
kyselinovzdornost a řadí se do skupiny
AA. Díky mnohem menší pórovitosti než
u běžných smaltů se mnohem snadněji čistí.

Automatické integrované
zapalování
v knoflíku
Energetická
třídahořáků
A+

Automatické
integrované
Automatické
integrované
Automatické
integrované
Všechny sporáky
majívkomfortní
integrované
zapalování
hořáků
knoflíku.
Automatické
integrované
zapalování
hořáků
v
zapalování
v knoflíku.
knoflíku.
zapalováníhořáků
hořáků v knoflíku.
Stačí pouze jednou
zapalování
hořáků
v knoflíku.
rukou otočit
knoflíkem.

Nový XXL pečicí plech
s objemem 8 l
Nový XXLnepřímé
pečicí plechsuché
s velkýmohřívače
objemem 8 l
Elektrické
Nové
smaltované
MAXI
pekáče
umožňuje
nejen pohodlné
pečení,
ale díky nové
Nové
smaltované
MAXI
pekáče
Novépraktické
smaltované
MAXI pekáče
rukojeti i bezpečnou manipulaci.
Nové smaltované MAXI pekáče

EcoClean pro snadné čištění
Speciální funkce na čištění trouby vám usnadní

ECO pracné
cleanodstraňování 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 EcoClean. Vnitřek trouby se
hezky „odmočí“ a vy ho můžete snadno vytřít.

Dvoudílná mřížka STABIL PLUS
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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.

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
>> komfort zavírání 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
>> komfort zavírání 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

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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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 65 l
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> komfort zavírání 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 65 l
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> komfort zavírání 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
>> komfort zavírání 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: 10,4 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
>> komfort zavírání 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: 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

>> 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
>> komfort zavírání 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: 10,4 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 8590371062896

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
>> komfort zavírání 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
>> komfort zavírání 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
>> komfort zavírání 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

85

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
>> komfort zavírání 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

86

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
>> komfort zavírání 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
>> komfort zavírání 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

87

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
>> komfort zavírání 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: 10,4 kW
>> elektrické napětí: 230/400 V

bílá

88

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
1 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

89

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 65 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

90

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 65 l
>> drátěné závěsy v troubě
>> Výsuvné teleskopické rošty / 1 úroveň
>> komfort zavírání 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 65 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
>> komfort zavírání 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
>> komfort zavírání 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
>> komfort zavírání 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 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

91

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

92

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
>> komfort zavírání 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
>> komfort zavírání 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
>> komfort zavírání 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
>> komfort zavírání 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
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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
>> komfort zavírání 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
>> elektrické zapalování hořáků na panelu

>> 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

>> 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+
>> 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

bílá

7 290 Kč

Kód 466106, EAN 8590371044014

>> 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

hnědá

6 990 Kč

Kód 466105, EAN 8590371044007

P 151 BW

P 161 AW

P 140 BW

Plynový sporák

Plynový sporák

Plynový sporák

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

>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> 4 plynové hořáky s pojistkami STOP GAS
>> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka STABIL >> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
PLUS
>> plynová trouba s pojistkou STOP GAS
>> plynová trouba s pojistkou STOP GAS
>> regulace teploty v troubě 150 – 300°C
>> regulace teploty v troubě 150 – 300°C
>> ovládání trouby kohoutem
>> ovládání trouby kohoutem
>> objem trouby 70 l
>> objem trouby 70 l
>> vedení v troubě - prolisy
>> vedení v troubě - prolisy
>> chladná dvířka trouby
>> chladná dvířka trouby
>> energetická třída - A+
>> energetická třída - A+
>> praktický úložný prostor
>> praktický úložný prostor
>> příslušenství: 1 x rošt
>> příslušenství: 1 x rošt, 1 x plech
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
>> rozměry spotřebiče (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
85 x 50 x 60 cm

>> 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

bílá

5 490 Kč

Kód 466102, EAN 8590371043970

bílá

5 290 Kč

Kód 731272, EAN 8590371044120

97

98

Malé domácí
spotřebiče

99

Kolikrát v životě
jste si přáli,

ať je to snazší?

Se mnou nikdy
Všechny malé domácí spotřebiče
MORA mají dokonale jednoduché
a intuitivní ovládání.

NEREZ

100

Silný výkon a ergonomie
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.

Snadné čištění
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.

TURBO

Extra tlačítko Turbo
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.

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

Rovnoměrné opečení dle chuti
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.

Praktická otočná základna
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

1 290 Kč

Kód: 465121, EAN: 3838942678530

nerez
černá

790 Kč

Kód: 465080, EAN: 3838942678073

nerez
černá

790 Kč

Kód: 465123, EAN: 3838942678820

V prodeji od června 2018
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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

V prodeji od června 2018
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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

1 290 Kč

Kód: 731172, EAN: 3838782131813

V prodeji od července 2018
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černá

1 390 Kč

Kód: 730888, EAN: 3838782124747

V prodeji od června 2018

Odnímatelné hliníkové desky - 3 páry
nerez
černá

1 590 Kč

Kód: 731084, EAN: 3838782129957

V prodeji od července 2018

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

V prodeji od června 2018

nerez
černá

790 Kč

Kód: 464868, EAN: 3838942673689

V prodeji od června 2018
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Plynová
topidla

107

Kolikrát v životě
jste si řekli

„Samo se to
neudělá“?
Venkovní sací koš

Se mnou nikdy
Plynová topidla MORA jsou totiž
opatřena systémem automatické
Plynová topidla MORA
regulace.

Automatická regulace

2,5 kW
4,2 kW

108

Výkon a provedení topidel

Venkovní
sací koš
Venkovní
Venkovní sací
sací koš
koš

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

Automatická
regulace
Automatická
regulace
Automatická
regulace
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 znesnadní
manipulaci dětem.

2,5
kW
2,5
2,5 kW
kW
4,2
kW
4,2
4,2 kW
kW

Výkon
a provedení
topidel
Výkon
a
provedení
topidel
Výkon
a
topidel
VýkonPlynová
a provedení
provedení
topidel
topidla MORA jsou nabízena ve dvou

výkonech. Topidlo s výkonem 2,5 kW dostatečně
vytopí prostor až 50 m³ a s výkonem 4,2 kW
až 95 m³. Topidla mohou mít odtah spalin přes zeď
nebo přímo do komína. Součástí každého topidla
je i odtahové potrubí přes zeď.

Kvalitní
smaltovaný
Kvalitní
smaltovaný
Kvalitní
smaltovaný
výměník
teplasmaltovaný
Kvalitní
výměník
výměník tepla
tepla

výměník tepla

Topidla mají kvalitní černý smaltovaný
výměník tepla, který zaručuje rychlé
předávání tepla do místnosti.

Ovládání
Direct
Touch
Venkovní
koš
Ovládání
Direct
Touch
Ovládání
Directsací
Touch

Je vyroben z nekorodující slitiny odolné vůči
veškerým povětrnostním vlivům.

Snadné
ovládání trouby
Snadné
Snadné ovládání
ovládání trouby
trouby
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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

6 590 Kč

6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

6 590 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

5 590 Kč

6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

5 590 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 510 X

5701.0151

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841862 (FPM 5701.5)

180 Kč / ks

OP 610 X

5701.0171

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OP 510 W

5701.1151

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841862 (FPM 5701.5)

180 Kč / ks

OP 610 W

5701.1171

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 610 BR

5701.6171

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OP 520 X

5710.0350

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841870 (FPM 5710.5)

690 Kč / 2 ks

OP 620 X

5710.0370

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

OP 520 W

5710.1250

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841862 (FPM 5701.5)

180 Kč / ks

OP 620 W

5710.1270

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OP 521 W

5710.1350

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841870 (FPM 5710.5)

690 Kč / 2 ks

OP 621 W

5710.1370

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

OP 520 BR

5710.6350

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841870 (FPM 5710.5)

690 Kč / 2 ks

OP 620 BR

5710.6370

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 620 S

5710.9370

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 622 X

5722.0060

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

851659 (FPM 5710)

690 Kč / 2 ks

OP 622 W

5722.1060

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 612 X

5711.0060

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OP 512 W

5711.1050

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841862 (FPM 5701.5)

180 Kč / ks

OP 612 W

5711.1060

851656 (UF UNI 300 x 520)

196 Kč / ks

841863 (FPM 5701.6)

190 Kč / ks

OT 611 X

5708.0060

841887 nebo 646780 (UF 5708)

290 Kč / ks

841868 (FPM 5708)

390 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 650 X

5718.0060

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 632 MX

/

416912 (UF 632)

780 Kč/ 2 ks

415600 (FPM 632)

690 Kč / ks

OT 631 X, W

/

416912 (UF 632)

780 Kč / 2 ks

415600 (FPM 632)

690 Kč / ks

OT 631 GX

/

416912 (UF 632)

780 Kč / 2 ks

415600 (FPM 632)

690 Kč / ks
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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

Kód výrobku

MOC s DPH

Kód výrobku

MOC s DPH

OK 613 X

273829 (UF Ø150 x 55)

690 Kč / 2 ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 633 X

273829 (UF Ø150 x 55)

690 Kč / 2 ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

OK 633 W

273829 (UF Ø150 x 55)

690 Kč / 2 ks

507602 (FPM 265 x 305)

490 Kč / ks

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

OV 633 GX

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

Uhlíkový filtr
(pro recirkulaci)

Model

Tukový kovový filtr
(proti mastnotám)

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

OV 637 GX

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
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Originální příslušenství MORA

Příslušenství ke sporákům a troubám
Pro modely
KS 641 ..., CS 681 ..., 2603, 2604,
3603, 2651, 3651, 4809, VT05, VT06,
VT16, VT17, VT15, VT02, VT14,
VT20, 4670, ZT06, ZT02, ZT14, ZT16,
VT21, VT25

Litinová mřížka
na kombinované sporáky šíře KS – MW, GW
50 cm mimo nerez modelů
851011
9445.1000
890 Kč / ks
Mělký plech
(rozměry 407 x 360 mm)
691338 / 334774

Kuchyňská minutka MORA
Praktický magnet na uchycení
851316
TIMER MORA 	
290 Kč

Magnetická podložka Mora
pod horký hrnec
463609

390 Kč

Mělký plech
(rozměry 395 x 395 mm)
254537 

390 Kč

Rošt do trouby
254538

350 Kč

Výsuvný pojezd
254539

990 Kč

390 Kč

Mřížka doplňková Wok smalt
138785
690 Kč
Rošt do trouby
593511

Hluboký pekáč Maxi
(rozměry 395 x 395 mm)
254536

390 Kč

Pro plynové spotřebiče
s hořákem Wok

Hluboký pekáč
(rozměry 407 x 360 mm x 50)
691334 / 334773 

Pro modely sporaků š. 50cm - IS,
CS, ES, KS, PS - MW, GW
Mimo Nerez

350 Kč

350 Kč

Zmenšovací drátěná mřížka
851320
MORA MRI	
Originální rukavice MORA
proti popálení, speciální teflonový
povrch
851321
MORA RUK	
290 Kč
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29 Kč

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

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

390 Kč

390 Kč

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

390 Kč

Rošt do trouby
227599	

350 Kč

Výsuvný pojezd
242140	

2 890 Kč

350 Kč

Sada teleskopických roštů – jedna
úroveň
685993	
1490 Kč

Škrabka na sklokeramiku
124830
PR SK123	

110 Kč

Univerzální mřížka Mora
• rozpékání pečiva
• opékání
• odkládání hrnců
• rozměr 180x 180 mm
851472
Mora ROST	

149 Kč

Spojovací lišta Domino
9452.0000 – lišta spojovací
286696	
Sada teleskopických roštů – dvě
úrovně
685995	
1990 Kč

Zmenšovací drátěná mřížka
592722	

490 Kč

Univerzalní držák na plechy a pekáče
532470
Pr Držák 		
199 Kč

29 Kč
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Originální příslušenství MORA

TR 6140/6143

TR 6150/6153

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

Univerzální trysky na PB pro sporáky 2009
š.50 cm KS, PS – MW, GW mimo nerez
240761
TR 2009 UN	
149 Kč

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

Pro modely sporáků š. 50 cm - ES, KS, PS - MW, GW

Kovový příklop – kompletní
Pro sporáky š.50 cm MIMO NEREZ a MODELY CLASSIC
nebržděný bílý
254190	
450 Kč

Skleněný příklop – kompletní
Pro sporáky š.50 cm MIMO NEREZ
a MODELY CLASSIC
nebržděný bílý
254207	
770 Kč

Skleněný příklop – kompletní
Pro sporáky š.50 cm MIMO NEREZ
a MODELY CLASSIC
nebržděný černý
254222
770 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)	
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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.

Originální příslušenství MORA / Rozměry pro zabudování

Ochranné lišty
k vestavným troubám

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 	

Ochranné boční lišty Mora
548947 - černé lišty
548942 - bílé lišty	615 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

149 Kč
179 Kč
219 Kč

Rozměry pro zabudování varných desek

VDE 6..., 4233, 4234, 4232, 4203,
VDP 642 W, VDP 645 W, VDP 645 GX,
VDP 642 GX, VDP 645 GB1
510-515

520-525

595-600

61-65

VDP 645 GX1, VDP 665 X,
VDP 645 X2, VDP 642 X1,
VDP 642 GX1

VDP 645 X, VDP 645 X1, VDP 645 W,
VDP 644 X, VDP 644 W, VDP 643 X

595-600

54-57

520-525

595-600

54-57
81-86

558-560 488-490

560-562 490-492

min.
40

min. 50

min. 50

VDI 670 UW, VDI 660 FF, VDI 660 C,
VDI 660 FFW, VDI 643 X, VDI 643 FF,
VDI 643 C

500
44

VDST 633 C, VDST 640 FF, VDST 641 C,
VDST 641 FF, VDST 641 X, VDST 642 FF,
VDST 642 X, VDST 647 FF,
VDSS 647 FFW

558-560

VDP 645 X5

520

283-285

558-560

488-490

min.
40

min. 50

min. 50

VDP 645 GB3

51-54

600

78
min.
40

488-490

VDSK 641 C

522

600

76

min.
40

477

min.
40

min. 50

520

580

557

560-562 490-492

min.
40

300
490-492

VDST 321 FF, VDST 322 FF

51-54
88

VDP 645 GB5, VDP 645 GW5

520

283-285
VDSK 321 FF

300
490-492
VDP 325 X, VDP 325 W
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Rozměry pro zabudování

Pokyny k instalaci indukčních desek
Při instalaci indukčních
desek je nutné zachovat
větrací mezeru pod
kuchyňskou deskou min.
7 mm. Zajistěte přívod
vzduchu přes zadní stěnu
skříňky.

Rozměry pro zabudování
samostatných vestavných trub

VT...
120

Připojovací rozměry
pro vestavné spotřebiče

pracovní plocha kuch. linky
kohout
přívod plynu

Model VT...
Přívod 230 V (zásuvka) nebo 230/400 V (vypínač – tzv. sporáková kombinace) musí
být umístěn vedle spotřebiče, přístupný z vedlejší skříňky. Spotřebič může být připojen na plyn hadicí od kohoutu, který musí být přístupný přes skříňku vedle spotřebiče.

POKYNY PRO INSTALACI PLYNOVÝCH A ELEKTRICKÝCH DESEK ZABUDOVANÝCH
NAD TROUBOU
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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

Rozměry pro zabudování
chladniček

50

1190
1225

22

VC 122
122

Rozměry pro zabudování
chladniček

VCN 1821

VC 1811

VC 1821

Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub

VMT 561 X

VMT 442 X, VMT 452 X

VMT 312 X

VMT 431 B

VMT 122 X
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Rozměry pro zabudování

508-1005

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

OO 463 X

OO 963 X

OO 963 G

OV 680 GX, OV 880 GX, OV 680 G,
OV 880 G, (*60 cm)

OV 685 GB, OV 685 GW

OV 633 GX

OK 637 X

OK 638 G

OK 635 GX, OK 935 GX

OK 637 G

OK 647 G

OK 635 X, OK 935 X, (*60 cm)
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OK 633 OX

OK 613 X, OK 633 X, OK 633 W, OK
933X, OK 634 X

OT 910 X

OT 650 X

OT 610 X

OT 631 X, OT 631 W, OT 631 GX,
OT 632 MX

100 (5x)

100 (5x)

OP 521 W, OP 621 W,
OP 520 S, OP 620 S,
OP 520 BR, OP 620 BR,
OP 520 X, OP 620x (*60 cm)

OP 622 W, OP 622 X

OP 510 W, OP 610 W,
OP 510 X, OP 610 X,
OP 510 BR, OP 610 BR

120

Základní umístění
komínového
odsavače nad pracovní
varnou deskou

OP 511 W, OP 611 W, OP 611 X
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Rozměry pro zabudování

Použité symboly

Rozměry odsavačů

Parametry – malé domácí spotřebiče

(kompletní instalační rozměry naleznete v návodu u spotřebiče)

nerezový plášť mixéru
plynulá regulace výkonu
nerezová čepel nože
tichý provoz
600
W

výkon W
5 rychlostních stupňů

OK 648 G

tlačítko Turbo

OT 911 X

extra silné šlehací metly
funkce opékání a rozmrazování
nastavitelná úroveň opečení
1–7
tepelně izolovaný plášť
vyjímatelná přihrádka na
drobky

OT 611 X

objem konvice 1,7 litru

OK 697 GX

vyjímatelný a omyvatelný
filtr vodního kamene
ukazatel hladiny vody
ochrana před přehřátím
otočná základna 360°
4,5 l

objem el. pánve
indukce

OK 997 GX

OV 637 GX

dotykové ovládání
výrobku
dětský bezpečnostní zámek
nepřilnavý povrch
regulace teploty
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Použité symboly
Parametry – všechny výrobky

Funkce – elektrické truby

energetická třída A

Total Dry

osvětlení trouby

energetická třída A+

připojení výrobku
na 230 nebo 400 voltů

horní a dolní topné těleso

exkluzivně 7 odtahů

horní topné těleso

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

dolní topné těleso

litry/velikost trouby

elektrický gril - malý

výkon

elektrický gril

šířka

elektrický gril
Automatické pečení masa

Push-Pull zamačkávací
knoflíky

záměna závěsu dveří

elektrický gril
s ventilátorem

dětský bezpečnostní zámek

komfort zavírání dvířek

kruhové topné těleso
s ventilátorem

3 výsuvné teleskopické rošty

1/2 náplň

dolní těleso s kruhovým
tělesem a ventilátorem

2 výsuvné teleskopické rošty

úprava povrchů proti otiskům

ventilátor

1 výsuvný teleskopický rošt

duozóna

zvláště šetrné
rozmrazování

LED osvětlení

silné grilování Power

výrobky Mora Premium

elektrický gril Power
s ventilátorem

energetická třída A++

7
x

energetická třída A+++
Eco program
dotykové ovládání
výrobku
Slider dotykové ovládání
výrobku

indukce

17 l
800 m3

60
cm

LED

3 tvrzená skla
elektrické zapalování hořáků

dolní topné těleso
s ventilátorem

plynový termostat

horní a dolní topné těleso
s ventilátorem

pojistka Stop Gas

horní topné těleso
s ventilátorem

extra tichý chod

Zvláštní funkce
Funkce vhodné pro zavařování

grilovací těleso
skladovací doba
odložený start
zatížení 20 kg
230 V

připojení výrobku
na 230 voltů

čištění trouby
EcoClean
ohřev talířů

Funkce vhodné
pro rozmrazování a sušení

=
=
=

rychlý předehřev
udržování teploty v troubě
program ECO pečení
Funkce plynových trub
plynový hořák
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Poznámky

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

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.
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Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje výrobků.
Uvedené ceny 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.
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