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Kvalitní a technologicky vyspělé  
spotřebiče MORA naplní  
vaši domácnost životem.



Díky moderním funkcím našich spotřebičů snadno 
a rychle připravíte pokrmy, které jsou nejen chutné, 
ale i zdravé a plné živin. Naše ambasadorky 
Hanka Kynychová a Kateřina Neumannová pro vás 
připravily i několik oblíbených receptů. Sledujte 
web www.mora.cz, náš Facebook, 
Instagram a nic vám neuteče. Navíc v letošním 
roce jsme pro vás připravili novinky pro kategorie 
vestavných trub, vestavných mikrovlnek,
myček a sporáků. Máte se na co těšit!
MORA Plná života.

Jdeme na to chytře. Naše  
spotřebiče mají logické  

a intuitivní ovládání i funkce.

Vybere si každý. Nabízíme  
široký sortiment spotřebičů 

za dostupné ceny.

Myslíme na vaše požadavky.
 Produkty MORA mají moderní 

a funkční design.

Jsme spolu 
již od 
roku 1825
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Výjimečná spolehlivost,  
odolnost a dlouhá životnost 
jsou pro nás samozřejmostí.

Chráníme přírodu. Neustále 
zmírňujeme dopady naší  

výroby na životní prostředí.

100% podpora. Naše 
zákaznická linka a servis jsou 
tu pro vás každý všední den.



Nová
generace
trub

Lepší kontrola nad pečeným 
jídlem, úspora el. energie.

Upečete i velké porce jídla.

Extra velký objem s nízkou 
spotřebou el. energie.

Uvnitř propečené, na povrchu křupavé.

Přesně takové bude kuřátko upečené v nové troubě MORA. Díky pokročilé 
technologii rovnoměrného pečení a extra velkému objemu 77 litrů bude jídlo 
dokonale propečené a křupavé jídlo ze všech stran. Chytře rozmístěná topná 
tělesa se postarají o to, že horký vzduch proudí rovnoměrně a dostane se tam, 
kam má. Klenutý vnitřní tvar trouby je inspirovaný tradičním tvarem kamenné 
pece. Velká prosklená dvířka a perfektní osvětlení vám umožní kontrolovat 
průběh pečení, takže nemusíte troubu otevírat. Tím zamezíte zbytečnému poklesu 
teploty a úniku energie.

Dokonalý přehled o pečení

Velký objem trouby 77 litrů

Energetická nenáročnost

Technologie pečení

Vraťte vaření zpět do centra pozornosti
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• Pečení až na 5 plechách najednou
• Konzistentní cirkulace vzduchu 
• Jídlo je výborně propečené

BENEFITY

Klenutý tvar trouby 
Objem 77 l 

Rychlý předehřev 
Extra pára 

Pečení až na 5 plechách současně 
Pizza program 300° 

Program pro mražená a hotová jídla 
Horkovzdušné fritování bez tuku 

Dvojité grilovací těleso

Chladná dvířka
Spínač ventilátoru

Automatické programy pečení 
Funkce pečení v krocích 

Dokonalý přehled o pečení 
Termosonda 

Tlumené zavíraní/Tlumené otvírání 
Výsuvné teleskopické rošty

Pyrolytické samočištění
Katalytické čištění trouby

EcoClean hydrolytické čištění

Praktické vlastnosti

Bezpečnost

Snadné používání

Snadné čištění
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Hravě připravíte hostinu pro celou 
rodinu. Pečená krůta nebo 3 různé chody 
pečené najednou na několika plechách. 
V troubě s objemem 77 litrů se vždycky 
najde místo pro všechno, co máte rádi.

Extra velký objem
Moře prostoru

Uspořádejte doma oslavu nebo pozvěte 
přátele na nedělní brunch. Abyste 
uspokojili mlsné jazýčky všech, nemusíte 
už trávit hodiny v kuchyni a prohazovat 
jednotlivé plechy v troubě. Díky velké 
kapacitě upečete až 5 plechů najednou, 
čímž výrazně ušetříte čas i energii. Ať už to 
budou hranolky, koláč nebo pizza, můžete 
se spolehnout, že na všech úrovních bude 
jídlo upečené rovnoměrně a perfektně.

Víceúrovňové pečení
Pečte na několika úrovních 
najednou

I v domácí troubě můžete upéct dobrý 
chléb. Ovšem když si na pomoc přizvete 
ještě páru, upečete chléb, který bude 
jako z pohádky. Uvnitř nadýchaný, na 
povrchu křupavý. Prostě takový, jaký ho 
máme všichni nejraději. Program s extra 
párou se o vše postará, a vy už si jen 
budete užívat tu nebeskou vůni čerstvě 
upečeného chleba.

Extra pára
Využijte sílu páry

Občas vám to nedá a chtěli byste zjistit, jak 
se jídlu v troubě daří? Otevírat dvířka se ale 
nevyplácí, protože tak unikne mnoho tepla 
a nějaký čas trvá, než se trouba znovu 
vyhřeje na požadovanou teplotu. Proto 
jsou trouby MORA vybaveny skleněnými 
dvířky s maxi průzorem a kvalitním vnitřním 
osvětlením. Takže můžete nakouknout 
dovnitř, kdykoli se vám zlíbí.

Dokonalý přehled o pečení
Vidíte, co se děje uvnitř
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Zlatavého povrchu u zapečeného jídla nebo 
křupavé kůrky kuřete nejlépe dosáhnete tím, že 
na závěrečných několik minut zvýšíte teplotu 
v troubě. Co když na to ale zapomenete? 
S funkcí Pečení v krocích dáte troubě všechny 
instrukce na začátku přípravy, takže všechno 
pohlídá za vás. Vy tak můžete naopak úplně 
vypnout a věnovat čas třeba odpočinku.

Funkce pečení v krocích
Dopředu nastavte průběh pečení

Vyndávání rozžhavených pekáčů z trouby 
nikdy nebylo snazší. Speciální teleskopické 
rošty z bytelného kovu velmi snadno vysunete 
i s vaším připraveným pokrmem, který pak 
jednoduše vyjmete. Tuto mechaniku oceníte 
třeba i v případě, že potřebujete posypat 
pokrm v průběhu pečení třeba strouhaným 
sýrem. Některé modely trub jsou vybaveny 
teleskopickými rošty s klik systémem, které lze 
jednoduše zacvaknou na požadovanou úroveň.

Výsuvné teleskopické rošty
Snadno posuvná vodítka pro vaše 
pohodlí

Speciální mechanika dvířek vyžaduje pouze 
jemný tah a věci se dají do pohybu. Žádné 
vrzání ani těžký dopad při zavírání nečekejte.

Tlumené zavíraní/ 
Tlumené otvírání
Snadné a tiché otevírání a zavírání

Některé recepty vyžadují preciznost 
a přesnost na jednotky stupňů. Pomocí 
termosondy získáte přehled o teplotě uvnitř 
jídla bez toho, abyste museli otevírat dvířka.

Termosonda
Pro kontrolu teploty
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Vyválejte těsto na co nejtenčí placku, 
pořádně zatopte v troubě, a vychutnejte 
si parádní pizzu jako z vaší oblíbené 
restaurace! Kouzlo přípravy pizzy 
v domácích podmínkách tkví v první 
řadě v perfektně vyhřáté troubě. Se 
speciálním programem Pizza vyšplhá 
teplota až na 300 ˚C, takže se pizza 
připraví rychle, těsto zůstane měkké 
a náplň bude čerstvá.

Program Pizza
Pizza jako od italských mistrů

Mlsejte bez výčitek a vychutnejte si 
oblíbené smažené dobroty v mnohem 
zdravější podobě. Při horkovzdušném 
fritování můžete použít mnohem menší 
množství tuku nebo dokonce vůbec 
žádný tuk. Překvapí vás, jak skvělé 
mohou být takto upečené hranolky nebo 
kuřecí křídla.

Horkovzdušné fritování  
bez tuku
Fritujte s minimem tuku

Hotovky většinou volíme tehdy, když 
nás tlačí čas. Se speciálním programem 
pro hotová a mražená jídla ho ušetříte 
ještě víc, protože si připravíte chutný 
oběd rychleji, bez nutnosti předehřívání 
trouby. Výsledek však bude dokonalý, 
a tak si v klidu vychutnáte třeba 
kuřecí nugety, lasagne, hranolky nebo 
croissanty.

Program pro mražená  
a hotová jídla
Jídlo bleskově na stole
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Zapomeňte na drhnutí drátěnkou 
nebo seškrabávání připečeného 
jídla. Čištění trouby je čas od času 
potřeba, ale ideální je, pokud se o něj 
vůbec nemusíte starat. Zapněte funkci 
pyrolytického čištění, kdy během teploty 
500 °C dojde k spálení všech nečistot. 
Na vás už bude jen setření drobný popel 
hadříkem po vychladnutí trouby.

Pyrolytické samočištění
Samočištění bez nutnosti drhnutí 

Trouba se čistí průběžně sama, aniž 
byste o tom vůbec věděli. To není sen, 
ale realita. Kryt ventilátoru je vyroben 
ze speciálního katalytického smaltu, na 
kterém ulpívá mastnota během pečení. 
Jakmile trouba dosáhne teploty 85 °C 
a více, katalytický smalt na sebe naváže 
mastnotu a ventilátor zůstane krásně 
čistý. Katalytický kryt ventilátoru je 
aktivní během celé životnosti trouby.

Katalytické čištění trouby
Speciální smalt krytu ventilátoru

Pokud po pečení zůstalo v troubě silnější 
znečištění, pára s ním rychle zatočí. 
Stačí, když do rozehřáté trouby vložíte 
hned po skončení pečení plech s vodou 
a zapnete čisticí program EcoClean. 
Po 30 minutách se nečistoty uvolní 
a jakmile trouba vychladne, snadno je 
setřete hadříkem.

EcoClean hydrolytické  
čištění
Parní čištění pro odstranění 
většího znečištění

Systémy čištění bez námahy
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Číslo programu     Typ jídla
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Pr01 STROJOVÉ CUKROVÍ

Pr02 KOLÁČKY

Pr03 PIŠKOTOVÉ TĚSTO

Pr04 PEČIVO Z KYNUTÉHO TĚSTA

Pr05 KOLÁČ Z LISTOVÉHO TĚSTA

Pr06 JABLEČNÝ KOLÁČ

Pr07 JABLEČNÝ ZÁVIN

Pr08 ČOKOLÁDOVÉ SUFLÉ

Pr09 KYNUTÍ TĚSTA

Pr10 CHLÉB

Pr11 VEPŘOVÁ PEČENĚ

Pr12 PEČENÉ HOVĚZÍ MASO

Pr13 DRŮBEŽ CELÁ

Pr14 DRŮBEŽ MENŠÍ KUSY

Pr15 MASOVÝ ZÁVITEK

Pr16 PEČENÝ HOVĚZÍ STEAK

Pr17 MASO – POMALU PEČENÉ

Pr18 PEČENÁ RYBA

Pr19 PEČENÉ BRAMBORY

Pr20 ZELENINOVÉ SUFLÉ

Pr21 LASAGNE

Pr22 PIZZA

Zapnout troubu, vybrat program a už si jen počkat na skvělé jídlo. Nové trouby MORA přesně 
ví, co dělají. Vy vyberte jenom typ jídla, jeho hmotnost a trouba zvolí správnou teplotu, topná 
tělesa a nastaví čas přípravy. Na výběr máte až 22 automatických programů.

Automatické programy pečení
Vy víte co, trouba ví jak

• Nastaví vhodnou teplotu a čas pečení 
• Ušetří práci se studováním přípravy pokrmů
• Zaručí vždy perfektní výsledky

VÝHODY
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Vestavné trouby samostatné

13 990 Kč
Kód: 738775, EAN 3838782518416nerez

černé
sklo

VTPS 787 BXB
Elektrická pyrolytická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
 > objem trouby 77 l
 > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
 > dotykové programovatelné hodiny se zobrazením teploty 
a způsobu ohřevu 
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, 
mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto 
předehřívání
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémem
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > PYRO CLEAN funkce samočištění trouby
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > dvojité osvětlení trouby
 > čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra 
CoolDoor Quadro)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech, termosonda

VTPS 777 BX 

Elektrická pyrolytická trouba 
samostatná s funkcí páry

 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
 > dotykové programovatelné hodiny se zobrazením teploty 
a způsobu ohřevu 
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, 
mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto 
předehřívání
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémem
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > PYRO CLEAN funkce samočištění trouby
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > dvojité osvětlení trouby
 > čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra 
CoolDoor Quadro)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech, termosonda

12 990 Kč
Kód: 738772, EAN 3838782518386

nerez
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Vestavné trouby samostatné

+

VTCS 777 BX 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
 > dotykové programovatelné hodiny se zobrazením teploty 
a způsobu ohřevu 
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, 
mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto 
předehřívání
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémem
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > katalytický kryt ventilátoru – funkce samočištění
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > dvojité osvětlení trouby
 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech, termosonda

10 990 Kč
Kód: 738771, EAN 3838782518379

nerez

+

VTCS 786 DXB 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
 > dotykové programovatelné hodiny se zobrazením teploty 
a způsobu ohřevu 
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, 
mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto 
předehřívání
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
 > teleskopické výsuvy (2 úrovně)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > katalytický kryt ventilátoru – funkce samočištění
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > dvojité osvětlení trouby
 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

10 990 Kč
Kód: 738770, EAN 3838782518362

černé
sklo
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VTCS 786 BXB 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
 > dotykové programovatelné hodiny se zobrazením teploty 
a způsobu ohřevu 
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, 
mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto 
předehřívání
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
 > teleskopické výsuvy (2 úrovně)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > katalytický kryt ventilátoru – funkce samočištění
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > dvojité osvětlení trouby
 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 
1x mělký plech

VTCS 776 BX 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
 > dotykové programovatelné hodiny se zobrazením teploty 
a způsobu ohřevu 
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, 
mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto 
předehřívání
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
 > teleskopické výsuvy (2 úrovně)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > katalytický kryt ventilátoru – funkce samočištění
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > dvojité osvětlení trouby
 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 
1x mělký plech

10 990 Kč
Kód: 738769, EAN 3838782518355

10 990 Kč
Kód: 738768, EAN 3838782518348nerez

černé
sklo nerez

11



Vestavné trouby samostatné

+

VTS 785 BW 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
 > dotykové programovatelné hodiny se zobrazením teploty 
a způsobu ohřevu 
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, 
mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto 
předehřívání
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > dvojité osvětlení trouby
 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

9 990 Kč
Kód: 738767, EAN 3838782518331

bílé
sklo

+

VTCS 785 DB 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
 > dotykové programovatelné hodiny se zobrazením teploty 
a způsobu ohřevu 
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, 
mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto 
předehřívání
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
 > teleskopické výsuvy (2 úrovně)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > katalytický kryt ventilátoru – funkce samočištění
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > dvojité osvětlení trouby
 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

10 990 Kč
Kód: 739416, EAN 3838782550263

černé
sklo

12



+

VTS 775 DX 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
 > dotykové programovatelné hodiny se zobrazením teploty 
a způsobu ohřevu 
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, 
mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto 
předehřívání
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > dvojité osvětlení trouby
 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 
1x mělký plech

9 990 Kč
Kód: 739415, EAN 3838782550256

nerez

+

VTS 785 BXB 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení
 > dotykové programovatelné hodiny se zobrazením teploty 
a způsobu ohřevu 
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, 
mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto 
předehřívání
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > dvojité osvětlení trouby
 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

9 990 Kč
Kód: 738766, EAN 3838782518324nerez

černé
sklo

13



Vestavné trouby samostatné

 A

VTS 556 BXB 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > program pro horkovzdušné fritování bez tuku
 > funkce automatické gratinování
 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby
 > teleskopické výsuvy (2 úrovně)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

8 990 Kč
Kód: 738763, EAN 3838782518195nerez

černé
sklo

+

VTPS 543 BX 

Elektrická pyrolytická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > program pro horkovzdušné fritování bez tuku
 > funkce automatické gratinování
 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby
 > vedení v troubě – drátěné závěsy
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > PYRO CLEAN funkce samočištění trouby
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > osvětlení trouby
 > čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra 
CoolDoor Quadro)
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A+
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

9 990 Kč
Kód: 738764, EAN 3838782518201

nerez

14



 A

VTS 545 BW 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > program pro horkovzdušné fritování bez tuku
 > funkce automatické gratinování
 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

8 990 Kč
Kód: 738762, EAN 3838782518188

bílé
sklo

 A

VTS 546 DX 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > program pro horkovzdušné fritování bez tuku
 > funkce automatické gratinování
 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby
 > teleskopické výsuvy (2 úrovně)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

8 990 Kč
Kód: 738761, EAN 3838782518171

nerez

15



Vestavné trouby samostatné

 A

VTS 546 BX 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > program pro horkovzdušné fritování bez tuku
 > funkce automatické gratinování
 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby
 > teleskopické výsuvy (2 úrovně)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

8 990 Kč
Kód: 738720, EAN 3838782518164

nerez

 A

VTS 555 DXB
Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > program pro horkovzdušné fritování bez tuku
 > funkce automatické gratinování
 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

7 990 Kč
Kód: 738718, EAN 3838782518140

černé
sklo

16



 A  A

VTS 543 BW 

Elektrická trouba samostatná s funkcí páry
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > program pro horkovzdušné fritování bez tuku
 > funkce automatické gratinování
 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby
 > vedení v troubě – drátěné závěsy
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

VTS 545 BX
Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > program pro horkovzdušné fritování bez tuku
 > funkce automatické gratinování
 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů 
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x mělký plech

7 990 Kč
Kód: 738717, EAN 3838782518133

7 990 Kč
Kód: 738752, EAN 3838782518270

bílé
sklo

nerez

17



Vestavné trouby samostatné

 A

VT 354 BXB 

Elektrická trouba samostatná
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 10 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > funkce automatické gratinování
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 2,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

6 990 Kč
Kód: 738751, EAN 3838782518263nerez

černé
sklo

 A

VT 344 BX
Elektrická trouba samostatná

 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 10 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > funkce automatické gratinování
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání dvířek
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 2,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

6 990 Kč
Kód: 738750, EAN 3838782518256

nerez
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 A

VT 111 CX 

Elektrická trouba samostatná
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech strany 
 > objem trouby 84 l
 > ergonomické knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > klasická trouba s grilem 6 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení 

 > vedení v troubě – drátěné závěsy
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 2,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x mělký plech, 1x rošt

5 290 Kč
Kód: 738773, EAN 3838782518393

nerez

 A

VT 332 CX 

Elektrická trouba samostatná
 > klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran 
 > objem trouby 77 l
 > ergonomické knoflíky pro nastavení teploty a způsobu 
ohřevu
 > programování doby pečení/odložení startu s automatickým 
vypnutím
 > kuchyňská minutka
 > multifunkční trouba 10 funkcí
 > možnost regulace teploty 50-300 °C
 > program Pizza 300 °C
 > program pro pomalé pečení
 > program pro mražená a hotová jídla
 > funkce automatické gratinování
 > rychlý předehřev trouby, rozmrazování 

 > vedení v troubě – drátěné závěsy
 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou
 > nerez s úpravou proti otiskům prstů
 > osvětlení trouby
 > dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
 > dynamické chlazení trouby 3D 

 > energetická třida A
 > jmenovitý příkon: 2,5 kW
 > elektrické napětí: 230 V
 > příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt

5 990 Kč
Kód: 738747, EAN 3838782518225

nerez
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BUBLANINA
Ingredience  
(průměr pečicí formy cca 28 cm):

 >  2 vejce
 > 1 hrnek moučkového cukru
 >  1 vanilkový cukr
 >  200 g bílého jogurtu
 >  2 hrnky polohrubé mouky 
Babiččina volba + na vysypání 
formy
 >  1 prášek do pečiva
 >  2 lžíce oleje (slunečnicový, 
řepkový) + na vymazání formy
 >  jahody, ostružiny a borůvky 
 
Postup:
1.  V míse utřete vejce s cukry, 

přidejte jogurt, mouku a nakonec 
zlehka vmíchejte prášek do 
pečiva a olej.

2.  Formu na pečení vymažte olejem 
a vysypte moukou. Nalijte do ní 
těsto a navrch rozložte a pak 
zlehka prsty zatlačte ovoce, 
v tomto případě jahody, ostružiny 
a borůvky.

3.  Pečte v předehřáté troubě při 
180 °C dozlatova, asi 45 minut.

21



Indukční
a sklokeramické
varné desky
Vybírat můžete z mnoha provedení, různých šířek, barev desek  
i typů hran. Designově zpracované indukční a sklokeramické
varné desky jsou vybaveny řadou vyspělých praktických funkcí, 
které zvýší komfort vašeho vaření.

22
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Funkce KeepWarm udržuje jídlo na 
konstantní teplotě 70 °C, takže si 
zachová původní chuť a teplotu až 
do okamžiku podávání.

Funkce KeepWarm
Systém automatických programů 
vaření SmartCooking lze použít na 
všech varných zónách, pro které 
můžete vybrat různé programy 
vaření s dokonalým nastavením 
časů a teplot. Od tohoto okamžiku 
je vaření, mírné dušení, grilování, 
ohřívání, rozpouštění a rozmrazování 
bez potíží.

SmartCooking

FlexiZone
Funkce FlexiZone umožňuje 
propojit dvě varné zóny nad 

sebou do jedné velké zóny. Díky 
osmiúhelníkovým induktorům 

můžete na propojené zóně vařit 
v několika nádobách různých 
rozměrů najednou. Pohodlně 

a efektivně tak využijete 
celou plochu varné zóny dle 

vašeho uvážení a potřeb, pro 
maximální pohodlí i flexibilitu.
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Naše nové indukční desky 
snadno nastavíte na jednu fázi 
230V(32A/16A)/400V. Po aktivaci 
funkce nastavíte maximální výkon
varné desky podle možnosti vašeho 
zásuvkového okruhu.

PowerConnection  
připojení 230 V 
(32/16A) Rychlého zvýšení výkonu až o 40 %  

dosáhnete aktivací funkce 
SuperBoost. Docílíte tak mnohem 
rychlejšího uvedení do varu, což 
oceníte především u větších nádob 
s velkým objemem vody nebo když 
spěcháte.

Funkce SuperBoost

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

Nosnost 
sklokeramických  
desek Funkce EasyMelt šetrně rozpustí 

čokoládu nebo máslo při konstantní 
teplotě 42 °C, díky čemuž se vytvoří 
dokonalé podmínky pro rozpouštění 
bez připálení. 

Funkce EasyMelt
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Indukční varná deska 
se dvěma navazujícími 
zónami  zjednodušuje vaření 
v rozměrných nádobách na 
vaření. Dvě oddělené varné 
zóny se jedním dotykem 
přemostí a tím se vytvoří 
jedna větší. Perfektní pro 
současnou přípravu větších 
kusů jídla a příloh.

ConnectZone

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

Funkce TimeService

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

Funkce Memory

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

Funkce Pause
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BABIČČINA  
BRAMBORAČKA  
(4 PORCE)

 > 4 ks brambor
 > 1 ks malé cibule 
 > 2 ks mrkve 
 > 1 ks malého celeru
 > 2 hrsti sušených hub 
 > 2 stroužky česneku 
 > 2 lžíce hladké mouky 
 > 2 lžíce másla
 > špetka kmínu
 > 4 ks bobkového listu 
 > ½ hrsti čerstvé majoránky 
 > sůl 
 > čerstvě namletý pepř 
 > čerstvý chléb  

Postup:
1.  Nejprve namočte sušené 

houby do litru horké vody.
2.  V hrnci rozehřejte máslo 

a orestujte na něm najemno 
nakrájenou cibulku, zaprašte 
ji moukou a krátce orestujte. 
Podlejte trochou vody 
a rozmíchejte dohladka.

3.  Přidejte namočené houby 
i s výluhem – myšleno 
s vodou, ve které jsou 
namočené, bobkový list, 
kmín, brambory pokrájené 
na kostky, prolisovaný 
česnek a na kostičky 
pokrájenou kořenovou 
zeleninu. Osolte a opepřete.

4.  Polévku občas zamíchejte 
a vařte, až bude zelenina 
měkká.

5.  Hotovou polévku dejte na 
talíř a provoňte čerstvě 
nasekanou majoránkou.

„Při sbírání hub  
si můžete krásně 

protáhnout  
celé tělo.“
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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!

5 důvodů,  
proč si koupit  

indukční desku MORA!

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

Indukční deska zahřívá pouze dno nádoby.
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V nabídce jsou tři možnosti hran sklokeramických desek. Každá z těchto možností 
nabízí uživateli své výhody a přednosti. Záleží opravdu jen na vás, kterou variantu si 
vyberete.

Možnosti hran indukčních  
a sklokeramických desek MORA

Chrání desku při manipulaci 
s nádobím a zabraňuje 
přetečení.

Základní varianta, snadné 
čištění celé plochy, možnost 
vsazení (zafrézování) do 
pracovní desky.

Umožňuje vedle sebe 
kombinovat různé typy desek 
(plyn, elektrika), možnost si 
postupně rozšiřovat svoji 
varnou desku o další typ.

Přednosti  
nerezového  
rámečku:

Přednosti broušené 
hrany ve tvaru C:

Přednosti přední 
zkosené hrany:

X

C

FF
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Vestavné indukční varné desky samostatné

VDIS 658 FF 

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná sklokeramická deska

 > posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch
 > 4 indukční zóny 
4x okta–zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
 > FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
 > MoveZone (samostatná regulace teplot u propojených zón)
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech varných zón současně)
 > PotDetect (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
 > SmartCooking (automatické programy vaření): AutoBoil, 
AutoGrill, SlowSimmer, KeepWarm, EasyMelt
 > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty 
nastavených parametrů)
 > Memory (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > TimeService (automatický časovač vaření)
 > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > možnost personalizace nastavení – délka a hlasitost 
zvukového signálu
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,36 kW

12 990 Kč
Kód: 737379, EAN 3838782455469

černá

INDUKCE

VDIT 658 FF 

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
4x okta–zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
 > FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech varných zón současně)
 > PotDetect (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty 
nastavených parametrů)
 > Memory (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost jednofázoveho připojeni 
na 230V(32A/16A)/400V)
 > možnost personalizace nastavení – délka a hlasitost 
zvukového signálu
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,36 kW

10 990 Kč
Kód: 737378, EAN 3838782455452

černá

INDUKCE

Ovládání SliderTouch

FlexiZone
&

Smart 
Cooking

FlexiZone
&

Smart 
Cooking

FlexiZone FlexiZone
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černá černá

VDIT 657 FF 

přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
2x okta–zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW,  
1x 210 mm, 2,3/3 kW, 1x 160 mm 1,4/ 
1,85 kW, 1x FlexiZone (propojení var-
ných zón nad sebou)
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > PotDetect (rozpoznání nádobí materi-
ál, velikost)
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení va-
ření bez ztráty nastavených parametrů)
 > Memory (paměťová funkce pro obno-
vení nastavení)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovlá-
dání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > možnost personalizace nastavení – 
délka a hlasitost zvukového signálu
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,36 kW

9 990 Kč
Kód: 737377, EAN 3838782455445

INDUKCE INDUKCE INDUKCE

VDIT 654 X  
VDIT 654 X7
nerezový rámeček 

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm  
1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW 
1x ConnectZone (spojení dvou  
180 mm zón nad sebou – levá strana)
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Memory (paměťová funkce pro obno-
vení nastavení)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovlá-
dání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > možnost personalizace nastavení – 
délka a hlasitost zvukového signálu
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,2 kW

VDIT 654 FF  
VDIT 654 FF7
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 
kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW 
1x ConnectZone (spojení dvou  
180 mm zón nad sebou – levá strana)
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Memory (paměťová funkce pro obno-
vení nastavení)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovlá-
dání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > možnost personalizace nastavení – 
délka a hlasitost zvukového signálu
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,2 kW

nerez
černá

FlexiZone ConnectZone ConnectZone

8 990 Kč
Kód: 737375, EAN 3838782455421 
V prodeji do 04/2022
Novinka VDIT 654 FF7  
Kód: 740481, EAN 8590371077289

8 990 Kč
Kód: 737376, EAN 3838782455438 
V prodeji do 04/2022
Novinka VDIT 654 X7  
Kód: 740480, EAN 8590371077272
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Vestavné indukční varné desky samostatné

INDUKCEINDUKCE

VDIT 651 CW 

zbroušené hrany – možnost 
zabudování do pracovní 
desky

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
2x 210 1,5/2 kW, 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,2 kW

9 990 Kč
Kód: 737372, EAN 3838782455292 

7 490 Kč
Kód: 737373, EAN 3838782455308 
V prodeji do 04/2022
Novinka VDIT 652 FF7  
Kód: 740466, EAN 8590371077265

VDIT 652 FF / 
VDIT 652 FF7
přední hrana zkosená,
ostatní broušené 

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 
kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Memory (paměťová funkce pro obno-
vení nastavení)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > možnost personalizace nastavení – 
délka a hlasitost zvukového signálu
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,2 kW

černáčerná bílá

INDUKCE

7 990 Kč
Kód: 737374, EAN 3838782455414 
V prodeji do 04/2022
Novinka VDIT 654 C7  
Kód: 740482, EAN 8590371077296

VDIT 654 C / 
VDIT 654 C7
zbroušené hrany – možnost 
zabudování do pracovní 
desky

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 
kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW 
1x ConnectZone (spojení dvou 180 mm 
zón nad sebou – levá strana)
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení va-
ření bez ztráty nastavených parametrů)
 > Memory (paměťová funkce pro obno-
vení nastavení)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovlá-
dání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > možnost personalizace nastavení – 
délka a hlasitost zvukového signálu
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,2 kW

ConnectZone
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INDUKCE

VDIT 651 X 

nerezový rámeček 
 

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
2x 210 1,5/2 kW, 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,2 kW

6 990 Kč
Kód: 737371, EAN 3838782455285 nerez

černá
černá černá6 990 Kč

Kód: 737340, EAN 3838782455278 

VDIT 661 C 
 
zbroušené hrany – možnost 
zabudování do pracovní 
desky

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 
kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Memory (paměťová funkce pro obno-
vení nastavení)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > možnost personalizace nastavení – 
délka a hlasitost zvukového signálu
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.
 > elektrické napětí: 230  V
 > jmenovitý příkon: 3,68 kW

INDUKCE

7 490 Kč
Kód: 737338, EAN 3838782455254

VDIT 651 FF 

přední hrana zkosená,
ostatní broušené 

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
2x 210 1,5/2 kW, 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,2 kW

INDUKCE
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Vestavné indukční varné desky samostatné

černáčerná

VDIT 630 C 
zbroušené hrany – možnost 
zabudování do pracovní 
desky

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
2x 180 mm 1,2/1,5 kW, 2x 180 
mm1,5/1,8 kW
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny  
po 1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7 kW

INDUKCE

5 790 Kč
Kód: 736064, EAN 3838782412912

5 990 Kč
Kód: 737339, EAN 3838782455261

INDUKCE

5 990 Kč
Kód: 737337, EAN 3838782455247

VDIT 332 FF 
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 2 indukční zóny 
1x 210 mm 2,3/3 kW, 1x 160 mm 
1,4/1,85 kW
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Memory (paměťová funkce pro obno-
vení nastavení)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchyňská minutka)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > možnost personalizace nastavení – 
délka a hlasitost zvukového signálu
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny  
po 1 min.
 > elektrické napětí: 230 V
 > jmenovitý příkon: 3,68 kW

černá

30

VDIT 65 FF
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny 
2x 210 1,5/2 kW, 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
 > plynulá regulace výkonu 0–9
 > signalizace funkce
 > SuperBoost (extra výkon u všech 
varných zón současně)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230V(32A/16A)/400V)
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 
1 min.
 > elektrické napětí: 230/400 V
 > jmenovitý příkon: 7,2 kW

INDUKCE
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Vestavné sklokeramické varné desky samostatné

VDSS 654 FFW
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná 
deska 

 > posuvné dotykové ovládání výkonu 
SliderTouch
 > 4 Hi-Light varné zóny 
1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,  
2x 145 mm 1,2 kW,  
1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
 > ukazatel zbytkového tepla
 > plynulá regulace výkonu
 > signalizace funkce
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > elektrické napětí: 400 V
 > jmenovitý příkon: 6,3 kW

7 990 Kč
Kód: 737306, EAN 3838782454233

5 990 Kč
Kód: 737305, EAN 3838782454226

černá

VDSS 654 FF 
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná 
deska 

 > posuvné dotykové ovládání výkonu 
SliderTouch
 > 4 Hi-Light varné zóny 
1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,  
2x 145 mm 1,2 kW,  
1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
 > ukazatel zbytkového tepla
 > plynulá regulace výkonu
 > signalizace funkce
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > elektrické napětí: 400 V
 > jmenovitý příkon: 6,3 kW

VDST 652 FF
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná 
deska 

 > dotykové ovládání
 > 4 Hi-Light varné zóny 
1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,  
2x 145 mm 1,2 kW,  
1x 180 mm 1,8 kW
 > ukazatel zbytkového tepla
 > plynulá regulace výkonu
 > signalizace funkce
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > elektrické napětí: 400 V
 > jmenovitý příkon: 6,4 kW

5 590 Kč
Kód: 737304, EAN 3838782454219

černábílá

Ovládání SliderTouch Ovládání SliderTouch
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Vestavné sklokeramické varné desky samostatné

VDST 651 FF
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná 
deska

 > dotykové ovládání výkonu
 > 4 Hi–Light varné zóny 
2x 180 mm 1,8 kW 
2x 145 mm 1,2 kW 
 > ukazatel zbytkového tepla
 > plynulá regulace výkonu
 > signalizace funkce
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených pa-
rametrů)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > elektrické napětí: 400 V
 > jmenovitý příkon: 6 kW

4 690 Kč
Kód: 737301, EAN 3838782453489

černá
nerez
černá 4 590 Kč

Kód: 737298, EAN 3838782453458
černá

VDSK 651 C
zbroušené hrany – možnost 
zabudování do pracovní 
desky

Sklokeramická vestavná 
deska

 > ovládaní pomocí knoflíků
 > 4 Hi–Light varné zóny 
2x 180 mm 1,7 kW 
2x 145 mm 1,2 kW 
 > ukazatel zbytkového tepla
 > signalizace funkce
 > elektrické napětí: 400 V
 > jmenovitý příkon: 5,8 kW

5 590 Kč
Kód: 737303, EAN 3838782453502

VDST 652 X 
nerezový rámeček 

Sklokeramická vestavná 
deska

 > dotykové ovládání
 > 4 Hi-Light varné zóny 
1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,  
2x 145 mm 1,2 kW,  
1x 180 mm 1,8 kW
 > ukazatel zbytkového tepla
 > plynulá regulace výkonu
 > signalizace funkce
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení va-
ření bez ztráty nastavených parametrů)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení ovlá-
dání varné desky)
 > elektrické napětí: 400 V
 > jmenovitý příkon: 6,4 kW
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VDST 651 C
zbroušené hrany – možnost 
zabudování do pracovné 
desky

Sklokeramická vestavná 
deska

 > dotykové ovládání
 > 4 Hi–Light varné zóny 
2x 180 mm 1,8 kW 
2x 145 mm 1,2 kW 
 > ukazatel zbytkového tepla
 > plynulá regulace výkonu
 > signalizace funkce
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > elektrické napětí: 400 V
 > jmenovitý příkon: 6 kW

4 490 Kč
Kód: 737299, EAN 3838782453465

černá 4 990 Kč
Kód: 737302, EAN 3838782453496

černá

VDST 650 FF 
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná 
deska

 > dotykové ovládání výkonu
 > 3 Hi–Light varné zóny 
1x 180 mm 1,8 kW 
2x 145 mm 1,2 kW 
 > ukazatel zbytkového tepla
 > plynulá regulace výkonu
 > signalizace funkce
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > elektrické napětí: 230 V
 > jmenovitý příkon: 3,5 kW

VDST 332 FF
přední hrana zkosená,
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná 
deska

 > dotykové ovládání výkonu
 > 2 Hi–Light varné zóny 
1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW,  
1x 145 mm 1,2 kW 
 > ukazatel zbytkového tepla
 > plynulá regulace výkonu
 > signalizace funkce
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených para-
metrů)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > elektrické napětí: 230 V
 > jmenovitý příkon: 2,9 kW

3 990 Kč
Kód: 737297, EAN 3838782453441

černá
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Vestavné sklokeramické/elektrické desky samostatné

30 30

3 590 Kč
Kód: 737296, EAN 3838782453434

černá

VDST 331 FF
přední hrana zkosená, 
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná 
deska

 > dotykové ovládání výkonu
 > 2 Hi–Light varné zóny 
1x 180 mm 1,8 kW,  
1x 145 mm 1,2 kW 
 > ukazatel zbytkového tepla
 > plynulá regulace výkonu
 > signalizace funkce
 > KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavení 
vaření bez ztráty nastavených pa-
rametrů)
 > Timer (časový spínač varných zón 
s auto vypnutím)
 > KeyLock (bezpečnostní zamčení 
ovládání varné desky)
 > elektrické napětí: 230 V
 > jmenovitý příkon: 3 kW

3 290 Kč
Kód: 737295, EAN 3838782453427

černá

VDSK 331 FF   
přední hrana zkosená, 
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná 
deska

 > ovládaní pomocí knoflíků
 > 2 Hi–Light varné zóny 
1x 180 mm 1,7 kW,  
1x 145 mm 1,2 kW 
 > ukazatel zbytkového tepla
 > signalizace funkce
 > elektrické napětí: 230 V
 > jmenovitý příkon: 2,9 kW
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VDE 310 X 

Elektrická vestavná deska

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

 > regulace výkonu 0–6

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

nerez 2 990 Kč
Kód: 390129, EAN 3838942807220
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Plynové
varné desky

Ať sáhnete po designovém skvostu z elegantního tvrzeného  
skla, nebo jiných variantách, budete mile překvapeni.  
Plynové varné desky MORA vás okouzlí spoustou
technologicky pojatých funkcí pro vaše maximální bezpečí,
komfort i úsporu. 
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Profesionální litinové 
mřížky pro váš komfort  

při vaření
Pokud si chcete dopřát pocit profi vaření, 

vyberte si model s litinovými mřížkami. 
Jsou robustní a velmi stabilní.

42



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

Tvrzené sklo

Při vaření ve velkých pánvích či 
hrncích určitě oceníte extra rychlý 
hořák s výkonem 3 300 W.  

Extra velký trojitý 
hořák

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

Elektrické
zapalování hořáků

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

Pojistky k hořákům
StopGas
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Vestavné plynové varné desky samostatné

Extra dvojitý hořák 3,8 kW Extra dvojitý hořák 3,8 kW Extra trojitý hořák 3,3 kW

VDP 645 GX1
Plynová vestavná  
skleněná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x WOK ø 10,3 cm, 3,3 kW 
1x ø 4,3 cm, 1 kW 
2x ø 6,7 cm, 1,75 kW
 > Trojitý WOK hořák
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
 > skleněný povrch – tvrzené sklo 

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

nerez
černá 6 990 Kč

Kód: 390090, EAN 3838942806957

VDP 645 GB9
Plynová vestavná  
skleněná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x WOK ø 12,3 cm, 3,8 kW 
1x ø 5,45 cm, 1 kW 
2x ø 7,57 cm, 2 kW
 > Dvojitý WOK hořák
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
 > skleněný povrch – tvrzené sklo

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

VDP 645 GB8
Plynová vestavná  
skleněná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x WOK ø 12,3 cm, 3,8 kW 
1x ø 5,45 cm, 1 kW 
2x ø 7,57 cm, 2 kW
 > Dvojitý WOK hořák
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
 > skleněný povrch – tvrzené sklo

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

černá černá7 490 Kč
Kód: 739645, EAN 3838782560880

6 990 Kč
Kód: 739644, EAN 3838782560873
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Praktická litinová mřížka

bílá 5 990 Kč
Kód: 737911, EAN 3838782473166

VDP 645 GW7
Plynová vestavná  
skleněná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x ø 9,85 cm, 3 kW 
1x ø 5,37 cm, 1,05 kW 
2x ø 7,35 cm, 1,8 kW
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
 > skleněný povrch – tvrzené sklo

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

5 990 Kč
Kód: 737912, EAN 3838782473173

VDP 645 GB7  
Plynová vestavná  
skleněná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x ø 9,85 cm, 3 kW 
1x ø 5,37 cm, 1,05 kW 
2x ø 7,35 cm, 1,8 kW
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
 > skleněný povrch – tvrzené sklo

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

černá

Praktická litinová mřížka Extra trojitý hořák 3,3 kW

VDP 665 X
Plynová vestavná deska 

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x WOK ø 10,3 cm, 3,3 kW 
1x ø 4,3 cm, 1 kW 
2x ø 6,7 cm, 1,75 kW
 > Trojitý WOK hořák
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná litinová vařidlová mřížka

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

nerez 5 590 Kč
Kód: 390095, EAN 3838942807107
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Vestavné plynové varné desky samostatné

4 490 Kč
Kód: 624071, EAN 3838782041341

4 990 Kč
Kód: 739643, EAN 3838782560866

černáčerná

VDP 645 GB3   
Plynová vestavná  
skleněná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x ø 9 cm, 3 kW 
1x ø 4,5 cm, 1 kW 
2x ø 6,5 cm, 1,75 kW
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > čtyřdílná litinová vařidlová mřížka
 > skleněný povrch – tvrzené sklo

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

VDP 645 GB6   
Plynová vestavná  
skleněná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x ø 10,05 cm, 2,9 kW  
1x ø 5,45 cm, 1 kW  
2x ø 7,57 cm, 2 kW
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná litinová vařidlová mřížka
 > skleněný povrch – tvrzené sklo

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

5858
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VDP 646 X5
Plynová vestavná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW 
1x ø 5,48 cm, 1 kW,  
1x ø 7,36 cm, 1,6 kW 
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná litinová vařidlová mřížka 

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

nerez 3 990 Kč
Kód: 738392, EAN 3838782501449

58

VDP 647 X
Plynová vestavná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
 > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW 
1x ø 5,48 cm, 1 kW,  
1x ø 7,36 cm, 1,6 kW 
 > elektrické zapalování hořáků v knoflících
 > dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka 

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

nerez 3 490 Kč
Kód: 737284, EAN 3838782453144
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Vestavné plynové varné desky samostatné

nerez

VDP 646 X
Plynová vestavná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW 
1x ø 5,48 cm, 1 kW,  
1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná smaltovaná vařidlová 
mřížka 

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

2 990 Kč
Kód: 736231, EAN 3838782420160

58

VDP 647 W
Plynová vestavná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW 
1x ø 5,48 cm, 1 kW,  
1x ø 7,36 cm, 1,6 kW 
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka 

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

bílá 3 490 Kč
Kód: 737285, EAN 3838782453151
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29

nerez 2 990 Kč
Kód: 739313, EAN 3838782544750

VDP 326 X 
Plynová vestavná deska

 > 2 plynové hořáky s pojistkami Stop  
Gas
 > 1x ø 4,3 cm, 1 kW  
1x ø 9,7 cm, 3 kW 
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > jednodílná smaltovaná vařidlová 
mřížka

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

VDP 646 W
Plynová vestavná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami Stop 
Gas
 > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW 
1x ø 5,48 cm, 1 kW,  
1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
 > elektrické zapalování hořáků v kno-
flících
 > dvoudílná smaltovaná vařidlová 
mřížka 

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

bílá 2 990 Kč
Kód: 736222, EAN 3838782420214

58
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Mikrovlnné
trouby

Ze široké nabídky vestavných mikrovlnných trub MORA 
v krásném designu si vybere opravdu každý. Trouby jsou 
zpracovány z kvalitního nerezu, a to včetně rámečku a vnitřního 
prostoru trouby pro maximální hygienu a snadné čištění.
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Snadné ovládání
Mikrovlnné trouby nabízí
různé způsoby ovládání,

a to od základního 
mechanického až po 

elektronické nebo dotykové.
U některých modelů si můžete 
přednastavit vybrané a vámi 

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

Otevírání pouze  
dotykem

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

Klasický ohřev
mikrovlnným zářením

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.

Nerezový 
interiér trouby

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

Mikrovlnný 
ohřev s grilem
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Mikrovlnné trouby vestavné

7 990 Kč
Kód: 738671, EAN 8590371076695, 
včetně rámečku

7 990 Kč
Kód: 738329, EAN 8590371076671, 
včetně rámečku

7 990 Kč
Kód: 738330, EAN 8590371076688, 
včetně rámečku

Systém ohřevu Systém ohřevu Systém ohřevu

VMT 745 B
Vestavná mikrovlnná trouba

 > možnost kombinovaného ohřevu 
(Mikrovlnný ohřev + gril)
 > LED displej s možností vypnutí 
 > dotykové ovládání 
 > nerezový interiér trouby
 > výkon 900 W
 > výkon grilu Quartz 1200 W
 > objem 25 l
 > AUTO menu - 9 přednastavených 
programů
 > funkce vícefázový ohřev
 > automatické rozmrazování podle času 
a hmotnosti
 > 5 výkonových stupňů
 > otočný talíř 315 mm
 > grilovací rošt
 > elektronický časovač, hodiny
 > dětský zámek
 > ECO CLEAN funkce na čištění trouby
 > jednoduchá montáž – rámeček již 
namontovaný na troubu 

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

VMT 445 B
Vestavná mikrovlnná trouba

 > možnost kombinovaného ohřevu 
(Mikrovlnný ohřev + gril)
 > LED displej s možností vypnutí 
 > elektronické ovládání 
 > nerezový interiér trouby
 > výkon 900 W
 > výkon grilu Quartz 1200 W
 > objem 25 l
 > AUTO menu - 12 přednastavených 
programů
 > automatické rozmrazování podle času 
a hmotnosti
 > 5 výkonových stupňů
 > otočný talíř 315 mm
 > grilovací rošt
 > elektronický časovač, hodiny
 > dětský zámek
 > ECO CLEAN funkce na čištění trouby
 > jednoduchá montáž – rámeček již 
namontovaný na troubu 

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

VMT 445 W 
Vestavná mikrovlnná trouba

 > možnost kombinovaného ohřevu 
(Mikrovlnný ohřev + gril)
 > LED displej s možností vypnutí 
 > elektronické ovládání 
 > nerezový interiér trouby
 > výkon 900 W
 > výkon grilu Quartz 1200 W
 > objem 25 l
 > AUTO menu - 12 přednastavených 
programů
 > automatické rozmrazování podle času 
a hmotnosti
 > 5 výkonových stupňů
 > otočný talíř 315 mm
 > grilovací rošt
 > elektronický časovač, hodiny
 > dětský zámek
 > ECO CLEAN funkce na čištění trouby
 > jednoduchá montáž – rámeček již 
namontovaný na troubu 

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

černé
sklo

černé
sklo

bílá/
sklo

25 l 25 l 25 l
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5 490 Kč
Kód: 738860, EAN 8590371076763, 
včetně rámečku

Systém ohřevu

VMT 445 X 
Vestavná mikrovlnná trouba

 > možnost kombinovaného ohřevu 
(Mikrovlnný ohřev + gril)
 > LED displej 
 > elektronické ovládání 
 > nerezový interiér trouby
 > výkon 900 W
 > výkon grilu Quartz 1000 W
 > objem 25 l
 > AUTO menu - 8 přednastavených 
programů
 > funkce vícefázový ohřev
 > automatické rozmrazování podle času 
a hmotnosti
 > 5 výkonových stupňů
 > otočný talíř 315 mm
 > grilovací rošt
 > elektronický časovač, hodiny
 > dětský zámek
 > ECO CLEAN funkce na čištění trouby
 > jednoduchá montáž – rámeček již 
namontovaný na troubu 

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

nerez

25 l

5 490 Kč
Kód: 738328, EAN 8590371076664, 
včetně rámečku

Systém ohřevu

VMT 325 X
Vestavná mikrovlnná trouba

 > vhodná pro instalaci do horní skříň-
ky s hloubkou min. 32 cm 
 > LED displej 
 > elektronické ovládání 
 > nerezový interiér trouby
 > výkon 800 W
 > objem 20 l
 > AUTO menu - 8 přednastavených 
programů
 > funkce vícefázový ohřev
 > automatické rozmrazování podle času 
a hmotnosti
 > 5 výkonových stupňů
 > otočný talíř 245 mm
 > elektronický časovač, hodiny
 > dětský zámek
 > ECO CLEAN funkce na čištění trouby
 > jednoduchá montáž – rámeček již 
namontovaný na troubu
 > elektrické napětí: 230 V
 > jmenovitý příkon: 1 450 W

nerez

20 l

nerez

Systém ohřevu

4 490 Kč
Kód: 738327, EAN 8590371076657, 
včetně rámečku

VMT 125 X
Vestavná mikrovlnná trouba

 > vhodná pro instalaci do horní skříň-
ky s hloubkou min. 34 cm
 > mechanické ovládání 
 > nerezový interiér trouby
 > výkon 800 W
 > objem 20 l
 > automatické rozmrazování podle času 
 > 5 výkonových stupňů
 > otočný talíř 245 mm
 > mechanický časovač
 > jednoduchá montáž – rámeček již 
namontovaný na troubu 

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

20 l
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MT 321 S
Volně stojící mikrovlnná 
trouba

 > 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

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

MT 320 W
Volně stojící mikrovlnná 
trouba

 > 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

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

Systém ohřevu Systém ohřevu

1 990 Kč
Kód: 427878, EAN 3838942932281

stříb.
černá

1 990 Kč
Kód: 427877, EAN 3838942932274

bílá

20 l 20 l

MT 322 B
Volně stojící mikrovlnná 
trouba

 > 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

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

Systém ohřevu

černá 1 990 Kč
Kód: 427879, EAN 3838942932298

20 l

Mikrovlnné trouby volně stojící
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MT 121 S
Volně stojící mikrovlnná trouba

 > mechanické ovládání

 > 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

MT 120 W
Volně stojící mikrovlnná trouba

 > mechanické ovládání

 > 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

Systém ohřevu Systém ohřevu

stříb.
černá

1 890 Kč
Kód: 427876, EAN 3838942932267

1 690 Kč
Kód: 427875, EAN 3838942932243

bílá

20 l 20 l
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Myčky
Prohlédněte si naše dokonalé vestavné myčky, které se 
vzhledem k mnoha vyspělým funkcím řadí mezi nejlepší na trhu. 
Zaručí vám dokonalé sušení i mytí a vysoká energetická třída 
navíc zajistí maximálně hospodárný provoz.
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16 jídelních souprav 
Vybrané myčky MORA s kapacitou až 16 jídelních souprav
disponují 3 koši se zvýrazněnými pohyblivými prvky, díky
kterým můžete jednoduše přizpůsobit interiér koše podle

aktuálních potřeb. Horní koš můžete zvednout i při plném naložení,
takže získáte prostor pro vložení i objemných hrnců, pekáčů nebo servírovacích

podnosů. Příbory lze perfektně uspořádat v příborové zásuvce, kde
se vzájemně nepoškrábou a mohou se dokonale vysušit.
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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.

Program ½ náplň
Tato funkce vám umožní 
naprogramovat zapnutí myčky 
předem. Můžete tak využít 
výhodných tarifů za elektřinu 
nebo umýt nádobí, kdykoliv vám 
to vyhovuje.

Odložený start

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

Funkce Total AquaStop
Po ukončení mycího cyklu se dvířka 
myčky automaticky mírně otevřou, 
aby se vypustila přebytečná pára.
To umožňuje, aby se na nádobí 
dostal čerstvý vzduch, takže umyté 
předměty, jako například plastové 
nádobí, zcela vyschnou. Vynikající 
rychlé sušení s nízkou spotřebou 
energie.

SušeníPlus
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Vestavné myčky

16
sad

16
sad

3
koše

3
koše

IM 687
Vestavná integrovaná myčka

 > maximální teplota vstupní vody 70 °C
 > invertorový motor
 > kapacita myčky 16 sad nádobí
 > 3 úložné koše (příborová zásuvka)
 > digitální ukazatel času do konce 
programu na ovládacím panelu
 > 5 programů mytí: AUTO; intenzivní; 
ECO; křišťálové poháre; 1h mytí
 > teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 > funkce SušeníPlus – automatické 
pootevření dveří na konci programu
 > funkce RychléMytí – možnost zkrácení 
programů
 > funkce ExtraHygiene pro hygienicky 
čisté nádobí
 > samočistící program
 > odložení startu (0–24 h)
 > MultiClack systém nastavení výšky 
horního koše
 > funkce tablety 3v1
 > skládací držáky talířů ve spodním koši
 > funkce Total Aqua Stop proti 
přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: C
 > úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: B
 > spotřeba energie: 76 kWh/100 cyklů  
 > spotřeba vody: 9,6 l/cyklus
 > elektrické napětí: 230 V

IM 685
Vestavná integrovaná 
myčka

 > maximální teplota vstupní vody 
70 °C
 > kapacita myčky 16 sad nádobí
 > 3 úložné koše (příborová zásuvka)
 > digitální ukazatel času do konce 
programu na ovládacím panelu
 > 5 programů mytí: AUTO; intenzivní; 
ECO; křišťálové poháre; 1h mytí
 > teploty mytí: 70, 65, 55, 50, 45 °C
 > funkce SušeníPlus – automatické 
pootevření dveří na konci programu
 > funkce RychléMytí – možnost 
zkrácení 
programů
 > funkce ExtraHygiene pro hygienic-
ky čisté nádobí
 > samočistící program
 > odložení startu (0–24 h)
 > MultiClack systém nastavení 
výšky horního koše
 > funkce tablety 3v1
 > skládací držáky talířů ve spodním koši
 > funkce Total Aqua Stop proti 
přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: D
 > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 11 l/cyklus 
 > elektrické napětí: 230 V

13 990 Kč  
Kód: 737712, EAN 8590371076558

bílá 11 990 Kč
Kód: 737573, EAN 8590371076350

bílá

13
sad

IM 656
Vestavná integrovaná myčka

 > maximální teplota vstupní vody 70 °C
 > kapacita myčky 13 sad nádobí
 > 2 úložné koše (příborový košík)
 > digitální ukazatel času do konce 
programu na ovládacím panelu
 > 5 programů mytí: AUTO; intenzivní; 
ECO; křišťálové poháre; 1h mytí
 > teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 > funkce SušeníPlus – automatické 
pootevření dveří na konci programu
 > funkce RychléMytí – možnost zkrácení 
programů
 > funkce ExtraHygiene pro hygienicky 
čisté nádobí
 > samočistící program
 > odložení startu (0–24 h)
 > funkce tablety 3v1
 > MultiClack systém nastavení výšky 
horního koše
 > skládací držáky talířů ve spodním koši
 > funkce Total Aqua Stop proti 
přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: D
 > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 77 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 9,9 l/cyklus
 > elektrické napětí: 230 V

9 990 Kč  
Kód: 737713, EAN 8590371076459

bílá

TIP: 
Pro kuchyně IKEA METHOD zakupte myčku 
s  mechanizmem posuvných dvířek: IM 685 
S, kód 739247, EAN 8590371076855, cena: 
11.990 Kč

62



14
sad

13
sad

IM 655
Vestavná integrovaná myčka

 > maximální teplota vstupní vody 70 °C
 > kapacita myčky 13 sad nádobí
 > 2 úložné koše (příborový košík)
 > digitální ukazatel času do konce 
programu na ovládacím panelu
 > 5 programů mytí: intenzivní; ECO; sklo; 
samočištění; 1h mytí
 > teploty mytí: 70, 60, 55, 45 °C
 > funkce ExtraSušení – vyšší teplota 
posledního oplachu pro bezchybné 
vysušení nádobí
 > funkce RychléMytí – možnost zkrácení 
programů
 > funkce ExtraHygiene pro hygienicky 
čisté nádobí
 > samočistící program
 > odložení startu (0–24 h)
 > MultiClack systém nastavení výšky 
horního koše
 > funkce tablety 3v1
 > funkce Total Aqua Stop proti 
přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: E
 > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 93 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 9,9 l/cyklus
 > elektrické napětí: 230 V

8 990 Kč  
Kód: 737711, EAN 8590371076565

bílá

VM 665 X
Vestavná myčka s panelem

 > maximální teplota vstupní vody 60 °C
 > kapacita myčky 14 sad nádobí
 > 2 úložné koše (příborový košík)
 > 7 programů mytí: AUTO, intenzivní, 
ECO, oplachování, samočištění, lehké 
mytí; 1h mytí
 > teploty mytí: 65, 60, 45, 40 °C
 > funkce SušeníPlus – automatické 
pootevření dveří na konci programu
 > funkce poloviční plnění
 > funkce tablety 3v1
 > odložení startu (0–24 h)
 > funkce Total Aqua Stop proti 
přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: D
 > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 11 l/cyklus
 > elektrické napětí: 230 V

11 990 Kč  
Kód: 737496, EAN 3838782460746

nerez
panel

13
sad

VM 645 X
Vestavná myčka s panelem

 > maximální teplota vstupní vody 60 °C
 > kapacita myčky 13 sad nádobí
 > 2 úložné koše (příborový košík)
 > 6 programů mytí: standardní; rychlý;  
intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
 > teploty mytí: 65, 60, 45, 40 °C
 > funkce poloviční plnění
 > funkce tablety 3v1
 > funkce Total Aqua Stop proti 
přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: E
 > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 94 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 11 l/cyklus 
 > elektrické napětí: 230 V

10 990 Kč  
Kód: 737495, EAN 3838782460739

nerez
panel

Dekorační kryt je pouze 
ilustrativní 

Dekorační kryt je pouze 
ilustrativní 
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Vestavné myčky

459
sad

9
sad

45

IM 535
Vestavná integrovaná myčka

 > maximální teplota vstupní vody 60 °C
 > kapacita myčky 9 sad nádobí
 > 2 úložné koše (příborový košík)
 > 6 programů mytí: standardní; rychlý; 
intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
 > teploty mytí: 65, 60, 55, 45 °C
 > funkce tablety 3v1
 > Odložení startu 3/6/9 h
 > funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: E
 > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 9 l/cyklus 
 > elektrické napětí: 230 V

8 490 Kč
Kód: 737504, EAN 3838782459672

IM 565
Vestavná integrovaná myčka

 > maximální teplota vstupní vody 60 °C
 > kapacita myčky 9 sad nádobí
 > 2 úložné koše (příborový košík)
 > 6 programů mytí: AUTO; rychlý; intenziv-
ní; intenzivní krátký; ECO; sklo
 > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
 > funkce poloviční plnění
 > funkce SušeníPlus – automatické 
pootevření dveří na konci programu
 > funkce tablety 3v1
 > odložení startu (0–24 h)
 > funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: D
 > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 63 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 9 l/cyklus 
 > elektrické napětí: 230 V

10 990 Kč
Kód: 737492, EAN 3838782459900

bílá bílá
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sad

10
sad

45 45

VM 545 X 
Vestavná myčka s panelem

 > maximální teplota vstupní vody 60 °C
 > kapacita myčky 9 sad nádobí
 > 2 úložné koše (příborový košík)
 > 6 programů mytí: standardní; rychlý; 
intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
 > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
 > funkce poloviční plnění
 > funkce tablety 3v1
 > funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: E
 > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 9 l/cyklus 
 > elektrické napětí: 230 V

9 490 Kč
Kód: 737493, EAN 3838782460715

nerez
panel

VM 565 X 
Vestavná myčka s panelem

 > maximální teplota vstupní vody 60 °C
 > kapacita myčky 10 sad nádobí
 > 2 úložné koše (příborový košík)
 > 7 programů mytí: standardní; rychlý; 
intenzivní; intenzivní krátký; ECO; 
namáčení; sklo
 > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
 > funkce poloviční plnění
 > funkce SušeníPlus – automatické poo-
tevření dveří na konci programu 
 > funkce tablety 3v1
 > odložení startu (0–24 h)
 > funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: D
 > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 67 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 10 l/cyklus 
 > elektrické napětí: 230 V

10 990 Kč
Kód: 737494, EAN 3838782460722

nerez
panel

Dekorační kryt je pouze 
ilustrativní 

Dekorační kryt je pouze 
ilustrativní 
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Volně stojící myčky

14
sad

3
koše

14
sad

SM 685 W 
Volně stojící myčka

 > maximální teplota vstupní vody 60 °C
 > kapacita myčky 14 sad nádobí
 > 3 úložné koše (příborová zásuvka)
 > digitální ukazatel času do konce 
programu na ovládacím panelu
 > 7 programů mytí: standardní, AUTO; 
rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; 
sklo
 > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
 > samostatné mytí v horním koši
 > odložení startu (0–24 h)
 > funkce tablety 3v1
 > skládací držáky talířů ve spodním koši
 > funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: E
 > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 95 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 10 l/cyklus 
 > elektrické napětí: 230 V

SM 635 W 
Volně stojící myčka

 > maximální teplota vstupní vody 60 °C
 > kapacita myčky 14 sad nádobí
 > 2 úložné koše (příborový košík)
 > 6 programů mytí: standardní; rychlý; 
intenzivní; ECO; namáčení; šetrné mytí
 > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
 > funkce poloviční plnění
 > funkce tablety 3v1
 > skládací držáky talířů ve spodním koši
 > funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: E
 > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 95 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 11 l/cyklus 
 > elektrické napětí: 230 V

9 990 Kč
Kód: 737498, EAN 3838782460760

8 490 Kč
Kód: 737497, EAN 3838782460753

bílá bílá
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3
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45

SM 585 W 
Volně stojící myčka

 > maximální teplota vstupní vody 60 °C
 > invertorový motor
 > kapacita myčky 11 sad nádobí
 > 3 úložné koše (příborová zásuvka)
 > digitální ukazatel času do konce 
programu na ovládacím panelu
 > 7 programů mytí: standardní; AUTO; 
rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; 
sklo
 > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
 > odložení startu (0–24 h)
 > funkce SušeníPlus – automatické 
pootevření dveří na konci programu
 > funkce tablety 3v1
 > skládací držáky talířů ve spodním koši
 > funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: D
 > úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 72 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 9,5 l/cyklus 
 > elektrické napětí: 230 V

SM 535 W 
Volně stojící myčka

 > maximální teplota vstupní vody 60 °C
 > kapacita myčky 9 sad nádobí
 > 2 úložné koše (příborový košík)
 > digitální ukazatel času do konce 
programu na ovládacím panelu
 > 6 programů mytí: intenzivní; ECO; sklo; 
univerzální; samočištění; 1h mytí
 > teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
 > funkce tablety 3v1
 > skládací držáky talířů ve spodním koši
 > funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 > samočistící filtr
 > třída energetické účinnosti: E
 > úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů 
 > spotřeba vody: 9 l/cyklus 
 > elektrické napětí: 230 V

9 490 Kč
Kód: 737500, EAN 3838782460784

8 490 Kč
Kód: 737499, EAN 3838782460777

bílá bílá
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Chladničky 
Naše chladničky jsou šetrné k přírodě a navíc vybavené řadou 
zásuvek a chladicích zón pro prodloužení čerstvosti potravin. 
Nechybí ani perfektní systém automatického odmrazování či 
možnost snadné úpravy závěsů dveří.
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Dvouokruhový beznámrazový systém 
NoFrost 100% zabraňuje vzniku 
námrazy, takže zcela odpadá 
nutnost namáhavého manuálního 
odmrazování. 

Automatické 
odmrazování 
chladicího prostoru 
NoFrost

Skrytý prostor HiddenSpace u některých 
modelů poskytuje dodatečný úložný 
prostor např. pro plechovky nebo 
krémy či léky. Je šikovně umístěn pod 
zeleninovou zásuvkou CrispZone.

Dodatečný úložný 
prostor

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

Levý a pravý závěs dveří
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Pro extra velké potraviny, které 
jdou jen stěží v mrazničce umístit, 
je připravena velká zásuvka 
MaxiBox.

Zásuvka MaxiBox

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

Hygienické police

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

Skladovací doba
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 VitaBox
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Vestavné chladničky

VC 1822
Vestavná kombinovaná chladnička

 > IceLimit technologie pro menší tvorbu námrazy v mraz-
ničce
 > mechanické ovládání
 > VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka s regu-
lací 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: 218 kWh
 > úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
 > třída energetické účinnosti: E
 > elektrické napětí: 230 V

VCN 1821
Vestavná kombinovaná NoFrost 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 jedno-
duše 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 

 > roční spotřeba energie: 281 kWh
 > úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
 > třída energetické účinnosti: F
 > elektrické napětí:230 V

12 990 Kč
Kód: 740182, EAN 8590371077159

14 990 Kč
Kód: 732627, EAN 3838782167362

17
7,2

 c
m

17
7,2

 c
m

Celkový
objem

Objem
chladničky

Objem
mrazáku

Celkový
objem

Objem
chladničky

Objem
mrazáku

248 l 260 l180 l 189 l68 l 71 l
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VC 1811
Vestavná kombinovaná chladnička

 > IceLimit technologie pro menší tvorbu námrazy v mraz-
ničce
 > mechanické ovládání
 > VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka s regu-
lací 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: 272 kWh
 > úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
 > třída emisí hluku: C
 > rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
 > třída energetické účinnosti: F
 > elektrické napětí: 230 V

10 990 Kč
Kód: 732626, EAN 3838782167379

17
7,2

 c
m

Celkový
objem

Objem
chladničky

Objem
mrazáku

260 l 189 l 71 l
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Odsavače
par

Máte raději konzervativnější styl, nebo designové linie?  
U nás můžete vybírat z různých šířek, barev i provedení.  
Všechny odsavače par jsou navíc vysoce výkonné a mezi jejich 
hlavní výhody patří také tichý provoz.
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Velmi snadné čištění 
Na povrch našich odsavačů par stačí prostředek na čištění zrcadel nebo oken. Čištění je 

důležitým faktorem prodlužujícím životnost odsavače par a jeho filtrů. Znečištěné a mastné 
filtry mohou výrazně snížit kapacitu kapoty. Filtry lze umýt v rukou nebo v myčce nádobí při 

teplotě okolo 65 °C. Mytí v myčce může odbarvit filtry (ačkoli změna barvy nezpůsobí zhoršení 
jejich účinnosti). Filtry doporučujeme čistit zhruba každé dva měsíce. Na vyčištění skleněného 

povrchu odsavače použijte prostředek na čištění zrcadel nebo oken, při plochách znečištěných 
mastnotou doporučujeme prostředek na nádobí, nepoužívejte však abrazivní prostředky ani 

houbičky s drsným povrchem, které by mohly odsavač poškrábat.
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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.

Dotykové ovládání

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.

Speciální funkce 
PowerBoost
pro silné sání

LED osvětlení. Na celou plochu pod 
odsavačem tak uvidíte komfortně 
snadno a můžete tak pohodlně 
vařit i za šera a navíc s maximální 
úsporou.

Dokonalý přehled nad  
vařením vám dodá

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

Sedm odtahů
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Odsavače par

nerez
sklo

nerez
sklo

680 m3 608 m3 608 m3

90 90LED LED LED

nerez 11 990 Kč 
Kód: 459125, EAN 3838942373053

6 990 Kč 
Kód: 736251, EAN 3838782420511

5 990 Kč 
Kód: 736209, EAN 3838782419690

Praktické tlačítkové ovládání Praktické dotykové ovládání Praktické dotykové ovládání

OO 963 X
Ostrůvkový komínový 
odsavač

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

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
182183 
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 408445

OV 981 GBX
Komínový odsavač

 > 3 rychlosti výkonu
 > dotykové ovládání 

 > perimetrické odsávání
 > maximální výkon odsavače 
608 m3/hod.
 > LED osvětlení 1x
 > kovové filtry proti mastnotám 
s polyuretánovou pěnou
 > horní odtah 150 mm
 > zpětná klapka
 > možnost recirkulace
 > energetická třída: B
 > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
 > maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 90 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 
808996
 > tukový kovový filtr proti mastnotám - 
kód: 817324

OV 686 GBX
Komínový odsavač

 > 3 rychlosti výkonu
 > dotykové ovládání 

 > perimetrické odsávání
 > maximální výkon odsavače 
608 m3/hod.
 > LED osvětlení 1x
 > kovové filtry proti mastnotám 
s polyuretanovou pěnou
 > horní odtah 150 mm
 > zpětná klapka
 > možnost recirkulace
 > energetická třída: B
 > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
 > maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 
808996
 > tukový kovový filtr proti mastnotám -  
kód: 817324
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nerez
sklo

nerez
sklo

430 m3608 m3
LEDLED

5 990 Kč 
Kód: 736210, EAN 3838782419706

3 990 Kč 
Kód: 736207, EAN 3838782419676

Praktické dotykové ovládání Praktické tlačítkové ovládání

OV 686 GW
Komínový odsavač

 > 3 rychlosti výkonu
 > dotykové ovládání 

 > perimetrické odsávání
 > maximální výkon odsavače 
608 m3/hod.
 > LED osvětlení 1x
 > kovové filtry proti mastnotám 
s polyuretanovou pěnou
 > horní odtah 150 mm
 > zpětná klapka
 > možnost recirkulace
 > energetická třída: B
 > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
 > maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 
808996
 > tukový kovový filtr proti mastnotám - 
kód: 817324

OV 648 GBX
Komínový odsavač

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání 

 > perimetrické odsávání
 > maximální výkon odsavače 
430 m3/hod.
 > LED osvětlení 1x
 > kovové filtry proti mastnotám 
s polyuretanovou pěnou
 > horní odtah 150 mm
 > zpětná klapka
 > možnost recirkulace
 > energetická třída: B
 > roční spotřeba el. energie: 39,7 kWh
 > maximální hlučnost: 61 dB (A) re 1 pW
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 
784407
 > tukový kovový filtr proti mastnotám -  
kód: 817324

černá

Praktické tlačítkové ovládání

430 m3
LED

3 990 Kč 
Kód: 736208, EAN 3838782419683

OVG 648 GB
Komínový odsavač

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání 

 > perimetrické odsávání
 > maximální výkon odsavače  
430 m3/hod.
 > LED osvětlení 1x
 > kovové filtry proti mastnotám 
s polyuretanovou pěnou
 > horní odtah 150 mm
 > zpětná klapka
 > možnost recirkulace
 > energetická třída: B
 > roční spotřeba el. energie: 39,7 kWh
 > maximální hlučnost: 61 dB (A) re 1 pW
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 
784407
 > tukový kovový filtr proti mastnotám -  
kód: 817324
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7 990 Kč 
Kód: 737903, EAN 3838782471803

OK 997 GX 
Komínový odsavač

 > 3 rýchlosti výkonu
 > dotykové ovládání
 > funkce časovač 

 > maximální výkon odsavače  
645 m3/hod.
 > LED osvětlení 2x
 > kovové filtry proti mastnotám
 > zpětná klapka
 > možnost recirkulace

 > energetická třída: B
 > roční spotřeba el. energie: 64,1 KWh
 > maximální hlučnost: 70 dB(A)re 1 pW
 > horní odtah: 150 mm
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 90 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
182183
 > tukový kovový filtr proti mastnotám – 
kód: 665076

Odsavače par

6 990 Kč
Kód: 736197, EAN 3838782418105

OK 697 GX
Komínový odsavač

 > 3 rýchlosti výkonu
 > dotykové ovládání
 > funkce časovač 

 > maximální výkon odsavače  
645 m3/hod.
 > LED osvětlení 2x
 > kovové filtry proti mastnotám
 > zpětná klapka
 > možnost recirkulace

 > energetická třída: B
 > roční spotřeba el. energie: 64,1 KWh
 > maximální hlučnost: 70 dB(A)re 1 pW
 > horní odtah: 150 mm
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
182183  
 > tukový kovový filtr proti mastnotám – 
kód: 665076

nerez
sklo

nerez
sklo

Praktické dotykové ovládáníPraktické dotykové ovládání

645 m3 645 m3

90LED LED

4 490 Kč 
Kód: 624918, EAN 3838782042072

OK 648 G
Komínový odsavač

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód:  
315275  
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 469181

nerez
sklo

Praktické tlačítkové ovládání

372 m3
LED

80



nerez
sklo

4 490 Kč
Kód: 736199, EAN 3838782419522

OK 637 G
Komínový odsavač

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání

 > maximální výkon odsavače   
610 m³/hod.
 > LED osvětlení 2x
 > kovové filtry proti mastnotám
 > zpětná klapka
 > možnost recirkulace

 > energetická třída: C
 > roční spotřeba el. energie: 81,3 kWh
 > maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
 > horní odtah: 150 mm
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
182183
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 184735

Praktické tlačítkové ovládání

610 m3
LED

581 m3
LED 90

4 490 Kč
Kód: 736198, EAN 3838782419515

OK 637 X
Komínový odsavač 

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání

 > maximální výkon odsavače  
412 m³/hod.
 > LED osvětlení 2x
 > kovové filtry proti mastnotám
 > zpětná klapka
 > možnost recirkulace

 > energetická třída:C
 > roční spotřeba el. energie: 59,8 kWh
 > maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
 > horní odtah: 150 mm
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód:  
182183  
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 184735

nerez

Praktické tlačítkové ovládání

412 m3
LED

Praktické tlačítkové ovládání

nerez 4 990 Kč 
Kód: 459114, EAN 3838942372681

OK 935 X
Komínový odsavač

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání 

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
197465
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 507602
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Odsavače par

OK 643 X
Komínový odsavač 

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání 

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
273829
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 507602

Praktické tlačítkové ovládání

OK 643 W
Komínový odsavač 

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání 

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
273829  
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 507602

Praktické tlačítkové ovládání

395 m3 395 m3

OK 634 X
Komínový odsavač 

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání 

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
273829
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 507602

LED

Praktické tlačítkové ovládání

LED

559 m3
LED

nerez 3 990 Kč 
Kód: 459112, EAN 3838942372285

bílá 2 990 Kč 
Kód: 733421, EAN 3838782180408

nerez 2 990 Kč 
Kód: 733420, EAN 3838782180392
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395 m3 370 m3

53,4LED LED

647 m3

90LED

OT 911 X
Vestavný odsavač par  
výsuvný model

 > 3 rychlosti výkonu
 > posuvné ovládání 

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
688572
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 685939

nerez 4 990 Kč 
Kód: 671712, EAN 3838782066603

Posuvné ovládání 

OK 623 X
Komínový odsavač 

 > 3 rychlosti výkonu
 > posuvné ovládání 

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
273829
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 507602

OI 661 X
Vestavný odsavač 

 > 3 rychlosti výkonu
 > ovládání knoflíky 

 > maximální výkon odsavače  
370 m3/hod.
 > LED osvětlení 2x
 > kovový filtr proti mastnotě
 > možnost recirkulace 

 > energetická třída: D
 > roční spotřeba el. energie: 70,7 kWh
 > maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
 > horní odtah: 120 mm
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 53,4 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci –  
kód: 416912
 > tukový kovový filtr proti mastnotám – 
kód: 795027

nerez šedá2 290 Kč 
Kód: 733419, EAN 3838782180385

2 690 Kč 
Kód: 737521, EAN 3838782460913

Posuvné ovládání 
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Odsavače par

OT 611 X
Vestavný odsavač par  
výsuvný model

 > 3 rychlosti výkonu
 > posuvné ovládání 

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
688572 
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 471918

nerez 3 990 Kč 
Kód: 671631, EAN 3838782066597

639 m3

OT 651 GX
Vestavný odsavač par  
výsuvný model

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání

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

 > energetická třída: C
 > roční spotřeba el. energie: 60,3 kWh
 > maximální hlučnost: 66 dB(A)re 1 pW
 > horní odtah: 120 mm
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
416912
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 415600

nerez
sklo

3 490 Kč 
Kód: 733426, EAN 3838782180651

Elegantní tlačítkové ovládání

304 m3
LED LED

Posuvné ovládání 
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OT 652 MX
Vestavný odsavač par  
výsuvný model

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání

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

 > energetická třída: C
 > roční spotřeba el. energie: 60,3 kWh
 > maximální hlučnost: 62 dB(A)re 1 pW
 > horní odtah: 120 mm
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
416912
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 415600

nerez
sklo

3 990 Kč 
Kód: 733425, EAN 3838782180644

Elegantní tlačítkové ovládání

304 m3

OT 651 X 
Vestavný odsavač par 
výsuvný model

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 
416912
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 415600

2 290 Kč 
Kód: 733423, EAN 3838782180620

Elegantní tlačítkové ovládání

nerez

304 m3
LED LED
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Odsavače par

nerez

bílá

3 490 Kč
Kód: 733519, EAN 3838782184048

2 990 Kč
Kód: 733520, EAN 3838782184055

OP 642 W
OP 642 X
Odsavač par

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání

 > maximální výkon odsavače 348 m³/hod.
 > LED osvětlení
 > přední skleněná lišta
 > kovový filtr proti mastnotám
 > odtah dozadu pr. 100 mm
 > horní odtah pr. 150 mm
 > možnost recirkulace

 > energetická třída: D
 > roční spotřeba el. energie: 79,9 kWh
 > maximální hlučnost:  65 dB(A)re 1 pW
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 851656  
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 851659

Dva motory zajišťují silný výkon  
348 m3/h

Praktické tlačítkové ovládání

OT 651 W
Vestavný odsavač par  
výsuvný model

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání

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

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

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 416912
 > tukový kovový filtr proti mastnotám –  
kód: 415600

bílá 2 290 Kč 
Kód: 733424, EAN 3838782180637

Elegantní tlačítkové ovládání

304 m3
LED

348 m3
LED
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OP 540 W, OP 640 W, 
OP 640 S 
OP 540 X, OP 640 X
Odsavač par – vhodný i do panelových domů

 > 7 odtahů
 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání

 > maximální výkon odsavače 175 – 178 m³/hod.
 > LED osvětlení
 > přední skleněná lišta
 > odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý  
a pravý  
pr. 100 mm nebo recirkulace
 > horní odtah: 120 mm
 > kovový filtr proti mastnotám

 > energetická třída: C
 > roční spotřeba el. energie: 41,8 kWh
 > maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 50, 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 851656 
 > tukový kovový filtr proti mastnotám OP 640 W/X - kód: 851659 
 > tukový kovový filtr proti mastnotám OP 540 W/X – kód: 293337

Praktické tlačítkové ovládání

nerez

stříbrná

bílá

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

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

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

 
OP 530 W, OP 630 W,
OP 530 X, OP 630 X
Odsavač par – vhodný i do panelových 
domů

 > 7 odtahů
 > 3 rychlosti výkonu
 > posuvné ovládání

 > maximální výkon odsavače 183 m3/hod.
 > LED osvětlení
 > přední skleněná lišta
 > odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý  
a pravý pr. 100 mm nebo recirkulace
 > horní odtah: 120 mm
 > textilní tukový filtr

 > energetická třída: C
 > roční spotřeba el. energie: 40,6 kWh
 > maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
 > elektrické napětí: 230 V
 > šířka: 50, 60 cm 

 > uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 851656
 > tukový kovový filtr proti mastnotám pro šířku 50 cm –  
kód: 841863 
 > tukový textilní filtr proti mastnotám pro šířku 60 cm –  
kód: 198067

Posuvné ovládání

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

1 790 Kč, OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195
1 790 Kč, OP 630 W, Kód: 733550, EAN 3838782183966

stříbrná

bílá

178 m3 183 m3
LED

50/60
cm

50/60
cmLED
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Indukční, elektrické,
kombinované a plynové
sporáky
Sporáky inspirované dlouholetou výrobní tradicí od roku 1919 
se pyšní řadou technologicky vyspělých funkcí a největším 
objemem na trhu - až 70 litrů v kategorii sporáků do 50 cm. 
Na vás je si jen vybrat jeden z mnoha designů.

89



Nový XXL pečicí plech s velkým 
objemem 8 l umožňuje nejen 

pohodlné pečení, ale díky nové 
praktické rukojeti 

i bezpečnou manipulaci.

Nový XXL pečicí plech  
s objemem 8 l 

MORA umožňuje pohodlné 
 a dokonalé pečení velkých porcí 
i ve více vrstvách najednou. Nová 
trouba s černým „BOOM“ smaltem 

má vysokou kyselinovzdornost a řadí 
se do skupiny AA. Díky mnohem 
menší pórovitosti než u běžných 
smaltů se mnohem snadněji čistí.

Velký objem trouby

90



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

ECO CLEAN  
pro snadné čištění

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

Automatické 
integrované
zapalování hořáků  
v knoflíku 

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

91



nerez bílá14 990 Kč 
Kód 735919, EAN 8590371058318

13 990 Kč 
Kód 735920, EAN  8590371058325

I 878 AI
Indukční sporák

 > sklokeramická indukční deska
 > dotykové ovládání desky
 > 4 varné zóny
 > 1x ConnectZone (spojení dvou 180 
mm zón nad sebou – levá strana) 
 > ukazatel zbytkového tepla varných 
zón
 > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač 
s hodinami
 > programování doby pečení
 > multifunkční trouba - MF11
 > funkce rychlý předehřev trouby
 > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby 
 > velký gril 2700 W
 > regulace teploty v troubě 50 – 275 °C
 > osvětlení trouby
 > objem trouby 70 l
 > drátěné závěsy v troubě
 > Výsuvné teleskopické rošty /  
1 úroveň
 > tlumené dovírání dvířek
 > chladná dvířka trouby
 > energetická třída - A
 > 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

I 878 AW
Indukční sporák

 > sklokeramická indukční deska
 > dotykové ovládání desky
 > 4 varné zóny
 > 1x ConnectZone (spojení dvou 180 
mm zón nad sebou – levá strana) 
 > ukazatel zbytkového tepla varných 
zón
 > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač 
s hodinami
 > programování doby pečení
 > multifunkční trouba - MF11
 > funkce rychlý předehřev trouby
 > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby 
 > velký gril 2700 W
 > regulace teploty v troubě 50 – 275 °C
 > osvětlení trouby
 > objem trouby 70 l
 > drátěné závěsy v troubě
 > Výsuvné teleskopické rošty / 
1 úroveň
 > tlumené dovírání dvířek
 > chladná dvířka trouby
 > energetická třída - A
 > 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

INDUKCE INDUKCE

 A  A

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!

5 důvodů, proč si 
koupit indukční 
sporák MORA!

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

VHODNÉ nádobí na indukční  
desku: 
- nerezové s magnetickým dnem
- teflonové s magnetickým dnem 
- smaltované

NEVHODNÉ nádobí: 
- keramické a skleněné 
- hliníkové 
- nerezové nemagnetické 
- teflonové nemagnetické

Sporáky indukční, elektrické
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bílá 10 990 Kč
Kód 728128, EAN 3838782027246

11 490 Kč
Kód 466038, EAN 8590371064876

inox
look

C 818 AW
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x 
dvojitá kruhová zóna
 > ukazatel zbytkového tepla varných 
zón
 > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač 
s hodinami
 > programování doby pečení

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

 > 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: 400 V

C 848 AS
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x 
dvojitá kruhová zóna
 > ukazatel zbytkového tepla varných 
zón
 > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač 
s hodinami
 > programování doby pečení

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

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

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

 A A

11 990 Kč
Kód 729912, EAN 3838782084119

nerez

C 818 AI
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x 
dvojitá kruhová zóna
 > ukazatel zbytkového tepla varných 
zón
 > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač 
s hodinami
 > programování doby pečení

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

 > 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: 400 V

 A
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C 726 AW
Elektrický sporák

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

 > 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: 9,2 kW
 > elektrické napětí: 400 V

8 990 Kč
Kód 466030, EAN 8590371064845

bílábílá

Sporáky elektrické

C 501 AW
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 3 HiLight 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
 > 2 provozní režimy - vaření/pečení 
1. TROUBA + 1 zóna 180 mm 
2. VARNÉ zóny
 > objem trouby 62 l
 > vedení v troubě - prolisy
 > tlumené dovírání dvířek
 > chladná dvířka trouby
 > energetická třída - A

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

 > rozměry spotřebiče (v x š x h):
 > 85 x 50 x 60 cm
 > jmenovitý příkon: 3,4 kW
 > elektrické napětí: 230 V

8 990 Kč
Kód 466012, EAN 8590371064784

bílá10 990 Kč
Kód 466037, EAN 8590371064869

C 848 AW
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x 
dvojitá kruhová zóna
 > ukazatel zbytkového tepla varných 
zón
 > DIGITÁLNÍ dotykový časový spínač 
s hodinami
 > programování doby pečení

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

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

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

 A A  A
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C 625 AW 
Elektrický sporák

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

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

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

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

C 525 AW  
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 4 HiLight 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
 > výsuvné teleskopické rošty/1 
úroveň
 > tlumené dovírání dvířek
 > chladná dvířka trouby
 > energetická třída - A

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

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

C 525 BS  
Elektrický sporák

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

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

 > 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: 400 V

bílá bílá8 990 Kč
Kód 466028, EAN 8590371064807

8 990 Kč
Kód 466020, EAN 8590371064722

8 990 Kč
Kód 591330, EAN 8590371064883

inox
look

 A  A A
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C 512 BW
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 4 HiLight 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 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: 8,2 kW
 > elektrické napětí: 400 V

C 511 AW   
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 4 HiLight 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 62 l
 > vedení v troubě - prolisy
 > tlumené dovírání dvířek
 > chladná dvířka trouby
 > energetická třída - A

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

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

bílá 7 590 Kč
Kód 466018, EAN 8590371064777

bílá 7 990 Kč
Kód 466015, EAN 8590371064746

C 611 BW
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 4 HiLight 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

 > 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: 400 V

bílá 7 990 Kč
Kód 466023, EAN 8590371064838

Sporáky elektrické

 A  A  A
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C 110 AW
Elektrický sporák

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

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

 > 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: 400 V

C 111 AS
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 4 HiLight 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 74 l
 > drátěné závěsy v troubě
 > 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: 8,0 kW
 > elektrické napětí: 400 V

bíláinox
look

6 990 Kč
Kód 466013, EAN 8590371064708

7 990 Kč
Kód 740142, EAN 8590371077050

 A A
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E 101 AW
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

 > 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

 > 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

Sporáky elektrické

C 110 BW 
Elektrický sporák

 > sklokeramická deska
 > 4 HiLight 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
 > 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: 8,0 kW
 > elektrické napětí: 400 V

bílá 6 990 Kč
Kód 466014, EAN 8590371064715

 A A
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E 120 AW   
Elektrický sporák

 > 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

 > 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: 400 V

E 110 AW  
Elektrický sporák

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

 > 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: 400 V

bílá 5 990 Kč
Kód 466009, EAN 8590371064654

bílá 5 790 Kč
Kód 466008, EAN 8590371064647

 A  A
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nerez

Sporáky kombinované

 A A

K 864 AW
Kombinovaný sporák

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

 > multifunkční trouba - MF11
 > funkce rychlý předehřev trouby
 > funkce rozmrazování
 > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby 
 > funkce na ohřev talířů
 > velký gril 2700 W
 > regulace teploty v troubě 50 – 275 °C
 > osvětlení trouby
 > objem trouby 71 l
 > drátěné závěsy v troubě
 > chladná dvířka trouby
 > energetická třída - A

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

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

bílá 9 990 Kč
Kód 729913, EAN 3838782084126

K 864 AI
Kombinovaný sporák

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

 > multifunkční trouba - MF11
 > funkce rychlý předehřev trouby
 > funkce rozmrazování
 > ECO CLEAN - funkce na čištění trouby 
 > funkce na ohřev talířů
 > velký gril 2700 W
 > regulace teploty v troubě 50 – 275 °C
 > osvětlení trouby
 > objem trouby 71 l
 > drátěné závěsy v troubě
 > chladná dvířka trouby
 > energetická třída - A

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

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

11 990 Kč
Kód 729914, EAN 3838782084133

 A

K 868 AW6
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

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

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

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

bílá 12 990 Kč
Kód 728127, EAN 3838782027239
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K 878 AW   
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

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

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

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

K 868 AS
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

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

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

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

K 868 AW 
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

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

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

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

bílá 10 990 Kč
Kód 466083, EAN 8590371054983

bílá 9 990 Kč
Kód 466073, EAN  8590371054976

9 990 Kč
Kód 466072, EAN  8590371054969

inox
look

 A  A  A
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K 766 AW 
Kombinovaný sporák

 > 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

Sporáky kombinované

K 865 BW
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

 > 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

7 990 Kč
Kód 466071, EAN  8590371054952

bílá

 A  A
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K 667 AW 
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

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

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

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

8 990 Kč
Kód 466066, EAN 8590371054907

bílá

K 563 BS
Kombinovaný sporák

 > skleněný příklop
 > 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 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

7 990 Kč
Kód 591355 , EAN  8590371055010

inox
look

 A  A
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K 561 AW
Kombinovaný sporák

 > 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 62 l 
 > vedení v troubě - prolisy
 > tlumené dovírání dvířek
 > chladná dvířka trouby
 > energetická třída - A

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

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

bílá 7 490 Kč
Kód 466059, EAN  8590371054839

K 565 AW
Kombinovaný sporák

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

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

 > 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

 A

7 990 Kč
Kód 466062, EAN 8590371054860

bílá

Sporáky kombinované

 A
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K 140 AW
Kombinovaný sporák

 > 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
 > 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

K 162 AW
Kombinovaný sporák

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

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

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

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

5 990 Kč
Kód 731250, EAN  8590371055089

 A

bílá 6 490 Kč
Kód 466049, EAN  8590371054761

 A
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P 262 AW
Plynový sporák

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

 > plynová trouba s pojistkou STOP 
GAS
 > regulace teploty v troubě 150 – 300 °C
 > osvětlení trouby
 > 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

P 151 BW 
Plynový sporák

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

 > 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

7 590 Kč
Kód 466106, EAN  8590371044014

bílá bílá 5 990 Kč
Kód 466104, EAN   8590371043994

Sporáky plynové

 A  A  A

P 162 AS
Plynový sporák

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

 > 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

7 590 Kč
Kód 466107, EAN 8590371044021

inox
look
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P 161 AW
Plynový sporák

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

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

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

 > rozměry spotřebiče (v x š x h): 
85 x 50 x 60 cm

P 140 AW
Plynový sporák

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

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

 > praktický úložný prostor
 > příslušenství: 1 x rošt 

 > rozměry spotřebiče (v x š h):  
85 x 50 x 59,4 cm

bílá bílá5 990 Kč
Kód 466102, EAN  8590371043970  

5 590 Kč
Kód 731270, EAN  8590371044106  

 A  A
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Plynová
topidla

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

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

Kvalitní smaltovaný
výměník tepla

Je vyroben z nekorodující slitiny 
odolné vůči veškerým povětrnostním 
vlivům.

Venkovní sací koš

Tato topidla jsou určena pro vytápění 
jak obytných místností, tak i nebytových 
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.

Plynová topidla MORA

Plynová 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.

Výkon a provedení topidel
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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

 > 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

Typ MORA 6140 MORA 6143
Výkon 4,2 kW 4,2 kW
Regulace teploty termostat 10–32 °C termostat 10–32 °C
Palivo spotřeba
zemní plyn 0,517 m3/h 0,517 m3/h
propan-butan 0,385 kg/h
Odvod spalin přes zeď do komína
Rozměry
A šířka 682 mm 682 mm
B výška 552 mm 552 mm
C hloubka 172 mm 172 mm
D cca 47 mm cca 212 mm
E min. 90 mm min. 90 mm
F 358 mm 358 mm
G 341 mm 341 mm
H odvodu spalin 162 mm
I 38 mm 49 mm
J 49 mm 49 mm
K 78  mm
L komína 92 mm
Hmotnost netto 20,3 kg 18,1 kg

7 990 Kč
6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

7 990 Kč
6143, Kód 241684
EAN 8590371076084

Plynová topidla a ohřívače vody

AŽ 
95 m3
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bílá 6 990 Kč
6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

6 990 Kč
6153, Kód 241686
EAN 8590371076107

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

Typ MORA 6150 MORA 6153
Výkon 2,5 kW 2,5 kW
Regulace teploty termostat 10–32 °C termostat 10–32 °C
Palivo spotřeba
zemní plyn 0,307 m3/h 0,307 m3/h
propan-butan 0,229 kg/h
Odvod spalin přes zeď do komína
Rozměry
A šířka 376 mm 376 mm
B výška 552 mm 552 mm
C hloubka 172 mm 172 mm
D cca 35 mm cca 185 mm 
E min. 60 mm min. 60 mm
F 404 mm 404 mm
G 188 mm 188 mm
H odvodu spalin 162 mm
I 35 mm 49 mm
J 44 mm 44 mm
K 60 mm
L komína 92 mm
Hmotnost netto 12,3 kg 10,7 kg

 >  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

AŽ 
50 m3
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7 let 
ZÁRUKA

5 let 
ZÁRUKA

Široký sortiment nabízí více jak 60 modelů ohřívačů MORA.
Naše nové výrobky jsou vybavené nejmodernějšími 
technologiemi, inovativním řešením a vynikající energetickou 
hospodárností.

Chytrá funkce EcoSmart
upravuje provoz ohřívače podle vašich
potřeb a pomáhá ušetřit až 25% energie.

Suché těleso
pro extra dlouhou  
provozní životnost.

řada Mini

řada Komfort

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

řada Standard

řada Excelent

MORA představuje
nové ohřívače vody
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Filtry k odsavačům par

Model Uhlíkový filtr  
(pro recirkulaci)

Tukový kovový/*textilní 
filtr (proti mastnostám)

Nový model Původní model Kód výrobku MOC s DPH Kód výrobku MOC s DPH

OP 530 X OP 510 X 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 841862 (FPM 5701.5) 180 Kč / ks

OP 630 X OP 610 X 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 198067* (FPM 5701.6) 190 Kč / ks

OP 530 W OP 510 W 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 841862 (FPM 5701.5) 180 Kč / ks

OP 630 W OP 610 W 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 198067* (FPM 5701.6) 190 Kč / ks

OP 510 BR 5701.6151 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 841862 (FPM 5701.5) 180 Kč / ks

OP 630 BR OP 610 BR 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 198067* (FPM 5701.6) 190 Kč / ks

OP 540 X OP 520 X 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 293337 (FPM 5710.5) 690 Kč / 2 ks

OP 640 X OP 620 X 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 851659 (FPM 5710) 690 Kč / 2 ks

OP 531 W OP 520 W 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 841862 (FPM 5701.5) 180 Kč / ks

OP 631 W OP 620 W 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 198067* (FPM 5701.6) 190 Kč / ks

OP 540 W OP 521 W 851656  (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 293337 (FPM 5710.5) 690 Kč / 2 ks

OP 640 W OP 621 W 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 851659 (FPM 5710) 690 Kč / 2 ks

OP 540 BR OP 520 BR 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 293337 (FPM 5710.5) 690 Kč / 2 ks

OP 640 BR OP 620 BR 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 851659 (FPM 5710) 690 Kč / 2 ks

OP 520 S 5710.9350 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 293337 (FPM 5710.5) 690 Kč / 2 ks

OP 640 S OP 620 S 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 851659 (FPM 5710) 690 Kč / 2 ks

/ 5710.0250 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 851659 (FPM 5710) 690 Kč / 2 ks

/ 5710.0270 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 851659 (FPM 5710) 690 Kč / 2 ks

OP 642 X OP 622 X 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 851659 (FPM 5710) 690 Kč / 2 ks

OP 642 W OP 622 W 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 851659 (FPM 5710) 690 Kč / 2 ks

OP 611 X 6801.0070 646779 (UF 6801) 290 Kč / ks / /

OP 511 W 6801.1050 646779 (UF 6801) 290 Kč / ks / /

OP 611 W 6801.1070 646779 (UF 6801) 290 Kč / ks / /

OP 512 X 5711.0050 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 841862 (FPM 5701.5) 180 Kč / ks

OP 632 X OP 612 X 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 198067* (FPM 5701.6) 190 Kč / ks

OP 532 W OP 512 W 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 841862 (FPM 5701.5) 180 Kč / ks

OP 632 W OP 612 W 851656 (UF UNI 300 x 520) 196 Kč / ks 198067* (FPM 5701.6) 190 Kč / ks

OT 611 W 5708.1060 110575 nebo 646780 (UF 5708) 290 Kč / ks 841868 (FPM 5708) 390 Kč / ks

OT 611 BR 5708.6060 110575 nebo 646780 (UF 5708) 290 Kč / ks 841868 (FPM 5708) 390 Kč / ks

/ 5703.x071 851650 (UF 225 x 200) 290 Kč / ks 293337 (FPM 5703.2) 340 Kč / ks

/ 5705 851652 (UF 230 x 280) 290 Kč / ks 184735 (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

OI 661 X 416912 (UF 632) 780 Kč / 2 ks 795027 (FPM 385 x 173) 590 Kč / ks
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Model Uhlíkový filtr  
(pro recirkulaci)

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 / 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 316022 (UF 5734) 490 Kč / ks 314145 (FPM 5734) 490 Kč / ks

OV 880 GX 5735.0080 FX 316022 (UF 5734) 490 Kč / ks 314145 (FPM 5734) 490 Kč / ks

OV 680 G 5734.0060 316022 (UF 5734) 490 Kč / ks 314145 (FPM 5734) 490 Kč / ks

OV 880 G 5734.0080 316022 (UF 5734) 490 Kč / ks 314145 (FPM 5734) 490 Kč / ks

OK 981 X 5707.0190 851652 (UF 230 x 280) 290 Kč / ks 184735 (FPM 5704.9) 340 Kč / ks

OT 670 X OT 650 X 851655 (UF 485 x 170) 290 Kč / ks 841875 (FPM 5718) 650 Kč / ks

OK 980 X 5720.0090 851652 (UF 230 x 280) 290 Kč / ks 184735 (FPM 5704.9) 340 Kč / ks

OK 680 GX 5721.0060 851652 (UF 230 x 280) 290 Kč / ks 184735 (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 197465 (UF 225x210) 490 Kč / ks 193902 (FPM 5726) 590 Kč / ks

OK 631 GX 5726.0060 197465 (UF 225x210) 490 Kč / ks 193902 (FPM 5726) 590 Kč / ks

OK 932 X 5727.0090 197465 (UF 225x210) 490 Kč / ks 507602 (FPM 5727) 590 Kč / ks

OK 632 X 5727.0060 197465 (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 184735 (FPM 5704.9) 340 Kč / ks

OT 630 GX 5730.0060 GX 110575 (UF) 290 Kč / ks 194499 (FPM) 590 Kč / ks

VO 263 / 646780 (UF) 390 Kč / ks 320884 (FPM) 590 Kč / ks

OT 652 MX OT 632 MX 416912 (UF 632) 780 Kč/ 2 ks 415600 (FPM 632) 690 Kč / ks            

OT 651 X, W OT 631 X, W 416912 (UF 632) 780 Kč / 2 ks 415600 (FPM 632) 690 Kč / ks

OT 651 GX OT 631 GX 416912 (UF 632) 780 Kč / 2 ks 415600 (FPM 632) 690 Kč / ks

OV 686 GW / 808996 (UF) 490 Kč / ks 817324 (FPM) 650 Kč / ks

OV 686 GBX / 808996 (UF) 490 Kč / ks 817324 (FPM) 650 Kč / ks

OVG 648 GB / 784407 (UF) 290 Kč / ks 817324 (FPM) 650 Kč / ks

OV 648 GBX / 784407 (UF) 290 Kč / ks 817324 (FPM) 650 Kč / ks

 OV 981 GBX / 808996 (UF) 490 Kč / ks 817324 (FPM) 650 Kč / ks

Filtry k odsavačům par
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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: 491620 109 Kč

Zpětná klapka ZK 6801.100 (průměr klapky 100 mm) Kód výrobku: 284131 299 Kč

Zpětná klapka ZK 6801.120 (průměr klapky 120 mm) Kód výrobku: 126225 349 Kč

Model Uhlíkový filtr  
(pro recirkulaci)

Tukový kovový filtr  
(proti mastnotám)

Nový model Původní model Kód výrobku MOC s DPH Kód výrobku MOC s DPH
OK 623 X OK 613 X 273829 (UF Ø150 x 55) 690 Kč / 2 ks 507602 (FPM 265 x 305) 490 Kč / ks

OK 643 X OK 633 X 273829 (UF Ø150 x 55) 690 Kč / 2 ks 507602 (FPM 265 x 305) 490 Kč / ks

OK 643 W OK 633 W 273829 (UF Ø150 x 55) 690 Kč / 2 ks 507602 (FPM 265 x 305) 490 Kč / ks

OK 943 X OK 933 X 273829 (UF Ø150 x 55) 690 Kč / 2 ks 507602 (FPM 265 x 305) 490 Kč / ks

OK 633 OX 180178 (UF 220 x 225) 490 Kč / ks 434083 (FPM 222,5 x 250) 490 Kč / ks

OK 634 X 273829 (UF Ø150 x 55) 690 Kč / 2 ks 507602 (FPM 265 x 305) 490 Kč / ks

OK 635 X 197465 (UF 225 x 210) 490 Kč / ks 507602 (FPM 265 x 305) 490 Kč / ks

OK 935 X 197465 (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 197465 (UF 225 x 210) 490 Kč / ks 507602 (FPM 265 x 305) 490 Kč / ks

OK 935 GX 197465 (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 643 GX OV 633GX 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 705940 (UF 180 x 310) 490 Kč / ks 469182 (FPM 200 x 330) 490 Kč / ks

Model Uhlíkový filtr  
(pro recirkulaci)

Tukový kovový filtr  
(proti mastnotám)

Nový model Původní model Kód výrobku MOC s DPH Kód výrobku MOC s DPH
OT 911 X 688572 (530121) 780 Kč / 2ks 685939 490 Kč / ks

OT 611 X 688572 (530121) 780 Kč / 2ks 471918 490 Kč / ks

OK 637 X 182183 490 Kč / ks 665076 490 Kč / ks

OK 648 G 315275 490 Kč / ks 469181 490 Kč / ks

OK 697 GX 182183 490 Kč / ks 665076 490 Kč / ks

OK 997 GX 182183 490 Kč / ks 665076 490 Kč / ks

OK 638 G 182183 490 Kč / ks 442905 490 Kč / ks

OK 647 G 182183 490 Kč / ks 442905 490 Kč / ks

OV 647 GX OV 637 GX 180178 490 Kč / ks 434083 490 Kč / ks

OK 637 G 182183 490 Kč / ks 442905 490 Kč / ks

OO 467 X 665730 490 Kč / ks 665077 490 Kč / ks
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Příslušenství ke sporakům š. 50 cm

Příslušenství k vestavným troubám a sporákům š. 60 cm

Vhodné pro modely: I 878, C 726, C 501, C 625, C 525, C 611, C 512, C 511, C 111, C 110, E 101, E 120, E 110, K 878, K 868,  
K 865, K 766, K 667, K 563, K 565, K 561, K 162, K 140, P 162, P 262, P 151, P 161, P 140

Vhodné pro modely vestavných trub: VT111, VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555, VTS 546, VTS 556, VTS 775, 
VTS 785, VTPS 543, VTCS 776, VTCS 777, VTCS 786, VTPS 777, VTPS 787
Vhodné pro modely sporáků: C 818, C 848, K 868, K 864

Zmenšovací drátěná mřížka 
819356  29 Kč

Univerzalní držák na plechy 
a pekáče 
532470 
Pr Držák    199 Kč

Originální příslušenství MORA

XXL hluboký smaltovaný pekáč pro 
sporáky šířky 50 cm 
(rozměry 424 x 360 mm)   
685996 390 Kč

Mělký smaltovaný plech pro 
sporáky šířky 50 cm  
(rozměry 424 x 360 mm)  
685997  390 Kč

Rošt do trouby pro sporáky  
š. 50 cm 
 
564490  350 Kč

Sada teleskopických výsuvů -  
1 úroveň, pro sporáky š. 50 cm  
685993  1490 Kč

Sada teleskopických výsuvů -  
1 úroveň, pro sporáky š. 60 cm  
873773  1490 Kč

Sada teleskopických výsuvů - KLIK 
systém, 1 úroveň, pro trouby š. 60 cm  
863768  1690 Kč

Sada teleskopických výsuvů -  
2 úrovně, pro trouby š. 60 cm  
873774  1990 Kč

Perforovaný plech na pečení  
v páře, pro trouby š. 60 cm  
852601  590 Kč

XXL hluboký smaltovaný pekáč pro
trouby a sporáky š. 60 cm  
(rozměry 456 x 360 x 54 mm)
242135  390 Kč

Mělký smaltovaný plech pro spo-
ráky trouby a sporáky š. 60 cm 
(rozměry 456 x 360 x 15 mm)
242132  390 Kč

Sada teleskopických výsuvů -  
2 úrovně, pro sporáky š. 50 cm  
685995  1990 Kč

Sada teleskopických výsuvů -
2 úrovně, pro sporáky š. 60 cm 
242140 2 890 Kč

Obrázek  
je ilustrační

Obrázek  
je ilustrační

Obrázek  
je ilustrační
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Škrabka na sklokeramiku 
124830 
PR SK123  110 Kč

Ohebné připojovací hadice 
409452 
PR HAB 100 (100 cm)  399 Kč 
409453 
PR HAB 150 (150 cm)  599 Kč

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

Univerzálni trysky na PB pro sporáky 
š.50 cm - K 878, K 868, K 865, K 766, 
K 667, K 563, K 565, K 561, K 162, K 140, 
P 162, P 262, P 151, P 161, P 140 
685992 
TR 2017 UNI  149 Kč

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

TR 6140/6143 TR 6150/6153

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

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

MORA doporučuje pro připojení svých spotřebičů originální příslušenství 

Příslušenství k odsavačůmOchranné lišty  
k vestavným troubám

Ohebné FLEXO potrubí 
841877 
MV 100/1, ø 100 mm  149 Kč 
841879  
MV 125/1, ø 125 mm  179 Kč 
841881 
MV 150/1, ø 150 mm        219 Kč

Ochranné boční lišty Mora 
373617 - černé 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 
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Rozměry pro zabudování

Rozměry pro zabudování varných desek

VDE 310...(*)

min 20

268-270

min 600488-490

min 40 50*

59 35*

min 50

288
290*

510

103 (VDP325X) 

VDIT 332 FF

VDSS 654, VDST 652, 651, 650 VDST 322..., VDST 321...

min 20

283-285

min 600490-492

min 40

47

min 50

300-306

520-526

51-54

VDIT 651... VDIT 652, 654, 657, 658, VDIS 658

VDIT 661 C

VDP 646 X, W

min 40

558-560

min 600488-490

min 65

41

min 60

580

510

90
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VDP 645 GB1, VDP 645 GB3

min 45

    557

min 600   477

min 40

44

min 50

580

500

95-100

VDP 326 X

min 40

     270

min 600min 480

min 65

36

min 60

290

510

90

VDP 665 X

min 20

558-560

min 600488-490

min 40

59

min 50

R10

600

510

103

VDP 645 GX1

min 20

558-560

min 600488-490

min 40

55

min 50

600

510

112

VDP 647 X/W VDP 646 X5

min 40

    560

min 600min 480

min 65

41

min 60

610

510

90

min 48

560

min 600490

min 50

52

    60

600

520

136

min 40

    560

min 600min 480

min 65

41

min 60

580

510

90

VDP 645 GW7/GB7
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545
595

595

560

564

min 560

min 550

min 560

min 590

min 550 40

590

min 530

min 530

40

min 590

367

533

VT111, VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555, VTS 546,  
VTS 556, VTS 775, VTS 785VTPS 543, VTCS 776, VTCS 777, VTCS 786, 
VTPS 777, VTPS 787

Rozměry pro zabudování

Rozměry pro zabudování  
samostatných vestavných trub
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VCN 1821 VC 1811

VC 1822

Rozměry pro zabudování chladniček
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Rozměry pro zabudování

Rozměry pro zabudování vestavných myček

Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub

min 450

820-865

660-720

550 448

815

115

48

110

90-155

min 580

min 450

820-865

max 605

570 448

815-865

90-155 48

110

min 580

115-165

min 600

820-900

660-760

556 596

817-890

125-175

55

107
574

min 570

1194

min 57-max 230

IM 565, IM 535

VM 665 X, VM 645 XVM 565 X, VM 545 X

IM 687, IM 685, IM 685 S, IM 656, IM 655

min 600

820-865

max 605

570 598

815-865

90-155 48

110

min 580

115-165

560-568
380-382

min 340

600

20
324

388

595

min 340 380-382
560-568

VMT 125 X

380-382 388

≥340

( A )( A )

( B )( B )

Installation of a microwave oven and frame overhangs:
*All dimensions in mm
AA: Frame overhang above
     Niche height 380: 3,5 mm
BB: Frame overhang below
     Niche height 380: 4,5 mm

Instalace mikrovlnné trouby  
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
A:  Přesah rámu nahoře 

Výška otvoru 380: 3,5 mm 
Výška otvoru 382: 1,5 mm

B:  Přesah rámu dole 
Výška otvoru 380: 4,5 mm 
Výška otvoru 382: 4,5 mm

 > Výška otvoru 382: 4,5 mm
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Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub

20
355

390

595

560-566
370-380

 550

600

20
380

388

595

560-568
380-382

 500

600

560-568
362-365

min 320

600

20
320

382

595

min 320 362-365
560-568

VMT 445 B, VMT 445 W

VMT 445 X

VMT 325 X

370-380 390

≥550

( A )( A )

( B )( B )

Installation of a microwave oven and frame overhangs:
*All dimensions in mm
AA: Frame overhang above
     Niche height 370: 15 mm
     Niche height 380: 5 mm
BB: Frame overhang below
     Niche height 370: 5 mm
     Niche height 380: 5 mm

380-382 388

≥500

( A )( A )

( B )( B )

Installation of a microwave oven and frame overhangs:
*All dimensions in mm
AA: Frame overhang above
     Niche height 380: 3,5 mm
BB: Frame overhang below
     Niche height 380: 4,5 mm

362-365 382

≥320

( A )( A )

( B )( B )

Installation of a microwave oven and frame overhangs:
*All dimensions in mm
AA: Frame overhang above
     Niche height 362: 7 mm
     Niche height 365: 4 mm
BB: Frame overhang below
     Niche height 362: 13 mm
     Niche height 365: 13 mm

Instalace mikrovlnné trouby  
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
A:  Přesah rámu nahoře 

Výška otvoru 370: 15 mm 
Výška otvoru 380: 5 mm

B:  Přesah rámu dole 
Výška otvoru 370: 5 mm 
Výška otvoru 380: 5 mm

Instalace mikrovlnné trouby  
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
A:  Přesah rámu nahoře 

Výška otvoru 380: 3,5 mm 
Výška otvoru 382: 1,5 mm

B:  Přesah rámu dole 
Výška otvoru 380: 4,5 mm 
Výška otvoru 382: 4,5 mm

Instalace mikrovlnné trouby  
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
A:  Přesah rámu nahoře 

Výška otvoru 362: 7 mm 
Výška otvoru 365: 4 mm

B:  Přesah rámu dole 
Výška otvoru 362: 13 mm 
Výška otvoru 365: 13 mm

 > Výška otvoru 382: 4,5 mm

125



Rozměry pro zabudování

Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub

20
362

390

595

560-566
370-380

 550

600

VMT 745 B

370-380 390

≥550

( A )( A )

( B )( B )

Installation of a microwave oven and frame overhangs:
*All dimensions in mm
AA: Frame overhang above
     Niche height 370: 15 mm
     Niche height 380: 5 mm
BB: Frame overhang below
     Niche height 370: 5 mm
     Niche height 380: 5 mm

Instalace mikrovlnné trouby  
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
A:  Přesah rámu nahoře 

Výška otvoru 370: 15 mm 
Výška otvoru 380: 5 mm

B:  Přesah rámu dole 
Výška otvoru 370: 5 mm 
Výška otvoru 380: 5 mm
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Rozměry odsavačů (kompletní instalační rozměry naleznete v návodu u spotřebiče)

OO 963 X

min 805
max 1005

475

262 320

Ø150

600

60

900

OV 981 GBX OV 686 GW, OV 686 GBX

OV 648 GB, OV 648 GBX OK 997 GX(*), OK 697 GX

254

233

600/900 (*) 403
40

min. 690-
max. 1000

490

OK 935 X

OK 648 G

600

150

121

x=395

100

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

OI 661 X
OT 651 X, OT 651 W, OT 651 GX,  
OT 652 MX OP 642 W, OP 642 X

OT 911 X(*), OT 611 X

534

257
120

300

177

66,5

min 305
max 470

Ø150

15

310
100

560

300260

600/900(*)

40

290
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Základní umístění komínového  
odsavače nad varnou deskou

100 (5x)

500/600(*) 500/600(*)

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

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

550 mm pro elektrickou desku
650 mm pro plynovou desku

Rozměry pro zabudování
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energetická třída spotřebiče grilovací těleso

energetická třída spotřebiče 
(nový energetický štítek dle nové 
legislativy platné od 1.3.2021)

úprava povrchů proti 
otiskům

SliderTouch dotykové 
ovládání výrobku 

dotykové ovládání
výrobku

skladovací doba

Push-Pull zamačkávací 
knoflíky

ConnectZone (spojení varných 
zón nad sebou) – levá strana

FlexiZone (propojení varných zón 
nad sebou) - obě strany

FlexiZone (propojení varných 
zón nad sebou) - levá strana

odložený start

funkce ExtraHygiene - vyšší tep-
lota pro hygienicky čisté nádobí

automatické programy 
vaření

funkce RychléMytí - zkrá-
cení mycího programu

dětský bezpečnostní 
zámek

Eco program

3 výsuvné teleskopické 
rošty

zatížení 20 kg

invertorový motor

litry/velikost trouby

3D chlazení, trouba se rovno-
měrně ochlazuje pomocí radiál-
ního ventilátoru ze tří stran

výkon

šířka 60 cm

šířka 80 cm

záměna závěsu dveří

1/2 náplň

duozóna

LED osvětlení

výrobky Mora Premium

připojení výrobku 
na 230 nebo 400 voltů

připojení výrobku 
na 230 voltů

Sušení Plus

exkluzivně 7 odtahů

2 výsuvné teleskopické 
rošty

1 výsuvný teleskopický rošt

indukce

3 tvrzená skla

elektrické zapalování 
hořáků

plynový termostat

pojistka Stop Gas

extra tichý chod

tlumené dovírání dvířek

Parametry – všechny výrobky

17 l

800  
m3

Použité symboly

4 tvrzená skla

pyrolytické čištění

+
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Funkce – elektrické truby

osvětlení trouby

kruhové těleso s párou

programy s extra párou 

horní a dolní topné těleso

kruhové a dolní topné těleso 
s párouhorní topné těleso

horní a dolní topné těleso s pároudolní topné těleso

elektrický gril

elektrický gril - malý

elektrický gril  
s ventilátorem

horní topné těleso  
s ventilátorem

silné grilování Power

elektrický gril Power  
s ventilátorem

kruhové topné těleso  
s ventilátorem

dolní těleso s kruhovým 
tělesem a ventilátorem

ventilátor

zvláště šetrné  
rozmrazování

dolní topné těleso  
s ventilátorem

horní a dolní topné těleso 
s ventilátorem

čištění trouby  
EcoClean

plynový hořák

=

=
=

Zvláštní funkce

Funkce vhodné  
pro rozmrazování a sušení

Funkce vhodné pro zavařování

Funkce plynových trub

ohřev talířů

kruhové těleso s ventilátorem 
a malým grilem

elektrický gril - malý s dolním  
topným tělesem a ventilátorem

elektrický gril - malý s dolním  
topným tělesem

ohřívání/udržování teploty

dolní a kruhové těleso  
s ventilátorem a velkým grilem

horní a kruhové těleso  
s ventilátorem

Sabat program

program pro pomalé pečení

rychlý předehřev

program ECO pečení

pyrolytické čištění

program Pizza 300 °C

program pro mražená a hotová 
jídla

program pro horkovzdušné  
fritování bez tuku

Použité symboly

130



Poznámky
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Poznámky
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www.mora.cz

Po-Pá 8-16 h

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

Olomouc
8. května 35, 772 00   Olomouc
T   585 551 143
E  prodejna.olomouc@mora.cz

ZÁKAZNICKÁ
LINKA

800 105 505

ZNAČKOVÉ 
PRODEJNY

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.


