
K akčnému setu varnej dosky, rúry a umývačky získate
kvalitnú sadu českého riadu za 199 € ZADARMO.
Akcia trvá do 31.1.2022 alebo do vyčerpania zásob

riady
zadarmo
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www.mora.skViac na
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platné od 1. 10. 2021



Akciové sety spotrebičov

MORASET1

MORASET2

MORASET3

akčná cena: 539 €

akčná cena: 519 €

akčná cena: 569 €

VT 446 AB
Elektrická rúra samostatná

 > špeciálne zasúvacie gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie času pečenia
 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 8 funkcií
 > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)
 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > vedenie v rúre - drôtené rošty
 > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
 > objem rúry 71 l
 > energetická trieda A
 > menovitý príkon: 2,2 kW
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie

 A

VDP 645 GB7
Plynová vstavaná sklenená platňa

 > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
 > elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
 > dvojdielna liatinová varná mriežka
 > sklenený povrch – tvrdené sklo
 > elektrické napätie: 230 V
 > pripojenie na plyn: G1/2“

60
cm

VDST 652 FF / VDST 652 X 
FF -  predná hrana skosená, ostatné zbrúsené
X - nerezový rámček

Sklokeramická vstavaná platňa

 > dotykové ovládanie výkonu 
 > 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

 > ukazovateľ zvyškového tepla plynulá regulácia výkonu
 > signalizácia funkcie
 > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených par metrov)
 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
 > elektrické napätie: 400 V
 > menovitý príkon: 6,43 kW

VDIT 651 FF/VDIT 651 X
FF - predná hrana skosená, ostatné zbrúsené
X - nerezový rámček

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa
 > dotykové ovládanie
 > 4 indukčné zóny, 2x 210 1,5/2 kW, 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
 > ukazovateľ zvyškového tepla plynulá regulácia výkonu 0–9
 > signalizácia funkcie
 > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
 > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V/16A)
 > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
 > elektrické napätie: 230/400 V
 > menovitý príkon: 7,2 kW

rokov

rokov

rokov



Akciové sety spotrebičov

MORASET4

MORASET5

MORASET6

akčná cena: 569 €

akčná cena: 549 €

akčná cena: 599 €

VTS 447 BX
Elektrická rúra s parou samostatná

 > špeciálne zasúvacie gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie času pečenia
 > povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 8 funkcií
 > 2 programy pečenia v pare
 > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)
 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
 > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
 > objem rúry 71 l
 > energetická trieda A
 > menovitý príkon: 2,2 kW
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie

VDP 645 GB7
Plynová vstavaná sklenená platňa

 > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
 > elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
 > dvojdielna liatinová varná mriežka
 > sklenený povrch – tvrdené sklo
 > elektrické napätie: 230 V
 > pripojenie na plyn: G1/2“

60
cm

VDST 652 FF / VDST 652 X 
FF -  predná hrana skosená, ostatné zbrúsené
X - nerezový rámček

Sklokeramická vstavaná platňa

 > dotykové ovládanie výkonu 
 > 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

 > ukazovateľ zvyškového tepla plynulá regulácia výkonu
 > signalizácia funkcie
 > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených par metrov)
 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
 > elektrické napätie: 400 V
 > menovitý príkon: 6,43 kW

VDIT 651 FF/VDIT 651 X
FF - predná hrana skosená, ostatné zbrúsené
X - nerezový rámček

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa
 > dotykové ovládanie
 > 4 indukčné zóny, 2x 210 1,5/2 kW, 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
 > ukazovateľ zvyškového tepla plynulá regulácia výkonu 0–9
 > signalizácia funkcie
 > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
 > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V/16A)
 > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
 > elektrické napätie: 230/400 V
 > menovitý príkon: 7,2 kW

 A

rokov

rokov

rokov



399 €
Kód: 736866, EAN 3838782442506

nerez
čierna

339 €
AX - Kód: 733632, EAN 3838782185359
BX - Kód: 728942, EAN 3838782048388

nerez 369 €
Kód: 728954, EAN 3838782048609

biela

299 €
Kód: 736864, EAN 3838782442483

nerez 329 €
Kód: 736865, EAN 3838782442490

nerez
čierna

299 €
Kód: 728868, EAN 3838782044694

čierna

 A

 A

 A

 A

 A

 A

VTS 437 BX 
Elektrická rúra s parou 
samostatná

 > špeciálne zasúvacie gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie času pečenia
 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 8 funkcií
 > 2 programy pečenia v pare
 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
 > špeciálny program čistenia rúry 
EcoClean

 > objem rúry 71 l

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

rokov rokov rokov

rokovrokovrokov

VT 446 AB
Elektrická rúra  
samostatná

 > špeciálne zasúvacie gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie času pečenia
 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 8 funkcií
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom (CoolDoor)

 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > vedenie v rúre - drôtené rošty
 > špeciálny program čistenia rúry 
EcoClean

 > objem rúry 71 l

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

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

VTS 447 BX
Elektrická rúra s parou 
samostatná

 > špeciálne zasúvacie gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie času pečenia
 > povrch rúry - nerez s úpravou proti 
odtlačkom prstov

 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 8 funkcií
 > 2 programy pečenia v pare
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom (CoolDoor)

 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
 > špeciálny program čistenia rúry 
EcoClean

 > objem rúry 71 l

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

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

VT 538 AX / BX
Elektrická rúra  
samostatná

 > špeciálne zasúvacie gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie času pečenia
 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 11 funkcií
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom (CoolDoor)

 > tlmené dovieranie dvierok
 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
 > špeciálny program čistenia rúry 
EcoClean

 > objem rúry 71 l

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

VT 537 AW
Elektrická rúra  
samostatná

 > špeciálne zasúvacie gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie času pečenia
 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 11 funkcií
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom (CoolDoor)

 > tlmené dovieranie dvierok
 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
 > špeciálny program čistenia rúry 
EcoClean

 > objem rúry 71 l

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

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

VTS 548 BX
Elektrická rúra s parou 
samostatná

 > špeciálne zasúvacie gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie doby pečenia
 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 11 funkcií
 > 3 programy pečenia v pare
 > trojité sklo dvierok s tepelným
 > deflektorom (CoolDoor)
 > tlmené dovieranie dvierok
 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
 > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
 > objem rúry 71 l 

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

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



529 €
Kód: 728862, EAN 3838782044632

nerez
čierna

419 €
Kód: 728962, EAN 3838782048296

nerez
čierna

389 €
Kód: 733635, EAN 3838782185380

nerez
čierna

429 €
Kód: 736867, EAN 3838782442711

nerez
čierna

 A  A+

 A+

 A+

rokov rokov

rokov

rokov

VT 548 AX
Elektrická rúra samostatná

 > špeciálne zasúvacie gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie času pečenia
 > povrch rúry - nerez s úpravou proti 
odtlačkom prstov

 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 11 funkcií
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom (CoolDoor)

 > tlmené dovieranie dvierok
 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
 > špeciálny program čistenia rúry 
EcoClean

 > objem rúry 71 l

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

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

VT 658 BX
Elektrická rúra samostatná

 > špeciálne zasúvacie osvetlené gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie času pečenia
 > ukazovateľ teploty v rúre
 > ukazovateľ zvoleného ohrevu
 > povrch rúry - nerez s úpravou proti 
odtlačkom prstov

 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 11 funkcií
 > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom 
(CoolDoor)

 > vyberateľná vnútorná strana dvierok pre 
jednoduché čistenie

 > tlmené dovieranie dvierok
 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
 > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
 > spínač ventilátora
 > objem rúry 71 l

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

VT 779 BX
Elektrická rúra samostatná  
Touch Control

 > nové prehľadné digitálne ovládanie
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie času pečenia
 > 14 prednastavených programov
 > špeciálny rýchlo ohrev rúry 200 °C za 6 min.
 > ukazovateľ teploty v rúre
 > povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom 
prstov

 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 15 funkcií
 > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom  
(Cool Door)

 > vyberateľná vnútorná strana dvierok pre 
jednoduché čistenie

 > tlmené dovieranie dvierok
 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > výsuvné teleskopické rošty (3 úrovne)
 > špeciálny program čistenia rúry EcoClean 
 > spínač ventilátora
 > objem rúry 71 l

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

VTPS 547 BX
Elektrická pyrolytická rúra  
s parou samostatná

 > špeciálne zasúvacie gombíky
 > dotykové ovládanie hodín
 > digitálne programovateľné hodiny
 > programovanie doby pečenia
 > detský bezpečnostný zámok ovládania
 > multifunkčná rúra 11 funkcií
 > 3 programy pečenia v pare
 > štvordielne sklo dvierok s tepelným
 > deflektorom (Ultra CoolDoor Quadro)
 > tlmené dovieranie dvierok
 > možnosť regulácie teploty max 275 °C
 > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
 > PYRO CLEAN funkcia na čistenie rúry
 > objem rúry 70 l 

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

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

Pečenie s funkciou pary

kruhové teleso  
s parou

kruhové a dolné  
ohrievacie teleso  
s parou

horné a dolné  
ohrievacie teleso  
s parou

Rozdiel je v pare

Para je „tajomstvo“, pomocou ktorého môžete SVOJ CHLIEB či iné pekárske  
výrobky PREMENIŤ z priemerných na MIMORIADNE CHUTNÉ a CHRUMKAVÉ.
Preto sú niektoré rúry MORA teraz vybavené funkciou PARY, ktorá vytvára 
dokonale vlhké prostredie, ktoré zabezpečuje, že váš chlieb správne nakysne 
a vďaka suchému teplu sa vytvorí dokonalá chrumkavá kôrka. 
Pečenie pomocou pary je ideálne aj pre kysnuté koláče, knedle, alebo rôzne 
druhy mäsa, rýb a zeleniny.  Vyskúšajte tiež pre rozmrazovanie, alebo 
ohrev hotového jedla, možnosti sú neobmedzené. Vďaka pare si navyše 
všetky suroviny zachovajú farbu, chuť a vôňu.
Varte spolu s MOROU zdravo!



VDP 665 X
Plynová vstavaná platňa

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

 > dvojdielna liatinová varná mriežka

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

VDP 646 X5
Plynová vstavaná platňa

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

 > dvojdielna liatinová varná mriežka

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

nereznerez 239 €
Kód: 390095, EAN 3838942807107

149 €
Kód: 738392, EAN 3838782501449

60
cm

58
cm

biela

čierna

60
cm

VDP 645 GX1
Plynová vstavaná sklenená platňa

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

 > dvojdielna liatinová varná mriežka
 > sklenený povrch – tvrdené sklo 

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

nerez
čierna 299 €

Kód: 390090, EAN 838942806957

VDP 645 GB7
Plynová vstavaná sklenená platňa

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

 > dvojdielna liatinová varná mriežka
 > sklenený povrch – tvrdené sklo

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

VDP 645 GW7
Plynová vstavaná sklenená platňa

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

 > štvordielna varná mriežka
 > sklenený povrch – tvrdené sklo

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

60
cm

60
cm

Praktická liatinová mriežka

Praktická liatinová mriežka

Extra trojitý horák 3,3 kW

Extra trojitý horák 3,3 kW

249 €
Kód: 737912, EAN 3838782473173 

249 €
Kód: 737911, EAN 3838782473166

Robustní, stabilní 
materiál, odolný vůči 
nejvyšším teplotám, 
zajišťuje bezpečné  
a profesionální vaření.

Liatinové mriežky

Plynové horáky s 
poistkami StopGas 
automaticky uzavrú 
prívod plynu pri 
náhodnom zhasnutí 
plameňa.

100% bezpečnosť

Zabezpečuje rovnomerné 
rozloženie tepla a kratší 
čas varenia.

Extra veľký trojitý horák

Praktické integrované 
zapaľovanie horákov 
priamo v ovládacom 
gombíku.

Elektrické  
zapaľovanie horákov

3,3 kW



VDST 651 FF 
predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené
 

Sklokeramická vstavaná platňa

 > posuvné dotykové ovládanie výkonu
 > 4 Hi-Light varné zóny 
2x 180 mm 1,8 kW 
2x 145 mm 1,2 kW 

 > ukazovateľ zvyškového tepla 

 > plynulá regulácia výkonu
 > signalizácia funkcie
 > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia 
bez straty nastavených parametrov)

 > Timer (časový spínač varných zón s auto 
vypnutím)

 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zam-
knutie ovládania varnej platne) 

 > elektrické napätie: 400 V
 > menovitý príkon: 6 kW

199 €
Kód: 737301, EAN 3838782453489

čierna

VDST 652 FF / VDST 652 X 
FF -  predná hrana skosená, 

ostatné zbrúsené
X - nerezový rámček

Sklokeramická vstavaná platňa

 > dotykové ovládanie výkonu 
 > 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

 > ukazovateľ zvyškového tepla 

 > plynulá regulácia výkonu
 > signalizácia funkcie
 > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia 
bez straty nastavených parametrov)

 > Timer (časový spínač varných zón s auto 
vypnutím)

 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zam-
knutie ovládania varnej platne) 

 > elektrické napätie: 400 V
 > menovitý príkon: 6,43 kW

225 €
FF - Kód: 737304, EAN 3838782454219
X - Kód: 737303, EAN 3838782453502

čierna

VDSS 654 FFW 
predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené
 

Sklokeramická vstavaná platňa

 > posuvné dotykové ovládanie 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

 > ukazovateľ zvyškového tepla 

 > plynulá regulácia výkonu
 > signalizácia funkcie
 > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez 
straty nastavených parametrov)

 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie 
ovládania varnej platne) 

 > elektrické napätie: 400 V
 > menovitý príkon: 6,3 kW

329 €
Kód: 737306, EAN 3838782454233

biela
nerez
čierna

Vieme, že varenie môže 
byť veľké, preto sú naše 

sklokeramickej dosky vyrobené 
zo špeciálneho tvrdého 

materiálu a odolajú statickému 
zaťaženiu viac ako 100 kg.

Funkcia detského zámku  
bráni v zapnutí varnej platne.  

U niektorých platní sa po 
aktivácii funkcie platňa 

uzamkne pri každom vypnutí.

Časovač je možné nastaviť až  
na 99 minút, po uplynutí 

nastavenej doby
automaticky vypne.

Nosnosť  
sklokeramických 

platní
Funkcia  

Timer
Funkcia  
KeyLock

rokov rokov rokov



230 V / 
400 V

Naše nové indukčné platne ľahko nastavíte  
aj na jednu fázu 230V(32A/16A)/400V.  

Po aktivácii funkcie nastavíte maximálny  
výkon varnej platne podľa možnosti vášho

zásuvkového okruhu.

Rýchleho zvýšenia výkonu až o 40 % dosiahnete 
aktiváciou funkcie SuperBoost. Docielite tak 

oveľa rýchlejšieho uvedenia do varu, čo oceníte 
predovšetkým u väčších nádob s veľkým 
objemom vody alebo keď sa ponáhľate.

Dajte si pauzu. Vďaka funkcii Pause môžete 
kedykoľvek zastaviť varenie a po opätovnej 

aktivácii znova pokračovať s rovnakými 
nastaveniami.

Funkcia KeepWarm udržuje jedlo na 
konštantnej teplote 70 °C, takže si zachová 

pôvodnú chuť a teplotu až do okamžiku 
podávania.

PowerConnection  
pripojenie 230 V(32/16A)

Funkcia SuperBoost

Funkcia PauseFunkcia KeepWarm



399 €
Kód: 737372, EAN 3838782455292

VDIT 651 CW
zbrúsené hrany

Indukčná vstavaná sklokeramická 
platňa

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

 > ukazovateľ zvyškového tepla 

 > plynulá regulácia výkonu 0–9
 > signalizácia funkcie
 > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých 
varných zónach súčasne)

 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie 
ovládania varnej platne)

 > PowerConnection (možnosť jednofázového pripo-
jenia na 230V/16A)

 > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min. 

 > elektrické napätie: 230/400 V
 > menovitý príkon: 7,2 kW

VDIT 651 X
nerezový rámček

Indukčná vstavaná sklokeramická 
platňa

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

 > ukazovateľ zvyškového tepla 

 > plynulá regulácia výkonu 0–9
 > signalizácia funkcie
 > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých 
varných zónach súčasne)

 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie 
ovládania varnej platne)

 > PowerConnection (možnosť jednofázového pripo-
jenia na 230V/16A)

 > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min. 

 > elektrické napätie: 230/400 V
 > menovitý príkon: 7,2 kW

279 €
Kód: 737371, EAN 3838782455285

VDIT 651 FF
predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická 
platňa

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

 > ukazovateľ zvyškového tepla 

 > plynulá regulácia výkonu 0–9
 > signalizácia funkcie
 > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných 
zónach súčasne)

 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie 
ovládania varnej platne)

 > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia 
na 230V/16A)

 > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min. 

 > elektrické napätie: 230/400 V
 > menovitý príkon: 7,2 kW

279 €
Kód: 737340, EAN 3838782455278

1.  Až o 100 % rýchlejší ohrev než pri klasickom ohreve na plyne alebo sklokeramike!

2.  Indukčná zóna zahrieva iba dno nádoby a samotná platňa sa nezahrieva!

3.  Nízka teplota na povrchu platne = nič sa na platni nepripáli, platňa sa ľahko čistí!

4.  Vysoká účinnosť: 90 % energie je premenených na ohrev dna nádoby!

5.  Nízka spotreba energie!

5 dôvodov, prečo si kúpiť indukčnú platňu MORA!

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

VHODNÉ nádoby na indukčnú platňu 
- nerezové s magnetickým dnom
- teflónové s magnetickým dnom 
- smaltované s magnetickým dnom

NEVHODNÉ nádoby! 
- keramické a sklenené
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflónové nemagnetické Indukčná varná platňa zahrieva iba dno nádoby.

rokov rokov rokov

biela
nerez
čierna

čierna



Indukčná varná platňa s dvoma 
prepojenými zónami zjednodušuje 
varenie v rozmerných nádobách. 
Dve oddelené varné zóny sa jedným 
dotykom premostia a tým sa vytvorí 
jedna väčšia. Perfektné pre súčasnú 
prípravu väčších kusov jedla a príloh.

S Flexi zónou môžete jednoducho 
prepojiť dve varné zóny nad sebou, 
čo umožní varenie v menších 
i veľkých nádobách rôznych 
rozmerov. Môžete tak pohodlne 
a efektívne využiť plochu varnej 
zóny podľa vášho uváženia a 
tvaru riadu pre vaše maximálne 
pohodlie a flexibilitu.

ConnectZone

FlexiZone

Funkcia EasyMelt  šetrne rozpustí čokoládu 
alebo maslo pri konštantnej teplote 42 °C,  
vďaka čomu sa vytvoria dokonalé pod-
mienky pre rozpúšťanie bez pripálenia.

Funkcia EasyMelt

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

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

Funkcia TimeService

R



VDIT 654 FF / VDIT 654 X
FF -  predná hrana skosená, 

ostatné zbrúsené
X - nerezový rámček 

Indukčná vstavaná sklokeramická 
platňa

 > dotykové ovládanie
 > 4 indukčné 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 (spojenie dvoch  
180 mm zón nad sebou – ľavá strana)

 > plynulá regulácia výkonu 0–9
 > signalizácia funkcie
 > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých 
varných zónach súčasne)

 > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
 > EasyMelt (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez 
straty nastavených parametrov)

 > Memory (pamäťová funkcia pre obnovenie 
nastavení)

 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchynská minútka)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie 
ovládania varnej platne)

 > PowerConnection (možnosť jednofázového pripo-
jenia na 230V/16A)

 > možnosť personalizácie nastavení  
(dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)

 > ukazovateľ zvyškového tepla
 > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min. 

 > elektrické napätie: 230/400 V
 > menovitý príkon: 7,2 kW

369 €
FF - Kód: 737375, EAN 3838782455421
X - Kód: 737376, EAN 3838782455438

čierna

VDIT 657 FF
predná hrana skosená, ostatné  
zbrúsené 
 

Indukčná vstavaná sklokeramická 
platňa

 > dotykové ovládanie
 > 4 indukčné zóny
 > 1x 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 (prepojenie varných zón nad sebou)
 > plynulá regulácia výkonu 0–9
 > signalizácia funkcie
 > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých var-
ných zónach súčasne)

 > PotDetect (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
 > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
 > EasyMelt (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
 > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez 
straty nastavených parametrov)

 > Memory (pamäťová funkcia pre obnovenie nasta-
vení)

 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > TimeMinutes (kuchynská minútka)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie  
ovládania varnej platne)

 > PowerConnection (možnosť jednofázového pripoje-
nia na 230V/16A)

 > možnosť personalizácie nastavení  
(dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)

 > ukazovateľ zvyškového tepla
 > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min. 

 > elektrické napätie: 230/400 V
 > menovitý príkon: 7,36 kW

399 €
Kód: 737377, EAN 3838782455445

čierna

VDIS 658 FF
predná hrana skosená, ostatné 
zbrúsené 
 

Indukčná vstavaná sklokeramická 
platňa

 > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
 > 4 indukčné zóny 
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW

 > FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou)
 > MoveZone (samostatná regulácia teplôt u prepo-
jených zón)

 > plynulá regulácia výkonu 0–9
 > signalizácia funkcie
 > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých var-
ných zónach súčasne)

 > PotDetect (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
 > SmartCooking (automatické programy varenia): 
IQboil, IQgrill, IQSimmer, KeepWarm, EasyMelt

 > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez 
straty nastavených parametrov)

 > Memory (pamäťová funkcia pre obnovenie nas-
tavení)

 > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
 > TimeService (automatický časovač varenia)
 > TimeMinutes (kuchynská minútka)
 > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie  
ovládania varnej platne)

 > PowerConnection (možnosť jednofázového pripoje-
nia na 230V/16A)

 > možnosť personalizácie nastavení  
(dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)

 > ukazovateľ zvyškového tepla
 > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min. 

 > elektrické napätie: 230/400 V
 > menovitý príkon: 7,36 kW

529 €
Kód: 737379, EAN 3838782455469

čierna

Systém automatických programov 
varenia SmartCooking je možné použiť 

na všetkých varných zónach, pre 
ktoré môžete vybrať rôzne programy 

varenia s dokonalým nastavením času 
a teploty. Od tohto okamihu je varenie, 
mierne dusenie, grilovanie, ohrievanie, 

rozpúšťanie a rozmrazovanie úplne 
bez problémov.

SmartCooking

nerez
čierna

rokov rokov rokov



čierna 269 €
Kód: 733806, EAN 3838782301865,
vrátane rámčeka

VMT 432 B
Vstavaná mikrovlnná rúra

 > možnosť kombinovaného ohrevu  
(mikrovlnný ohrev + gril)

 > LED displej
 > elektronické ovládanie
 > nerezový interiér rúry
 > výkon 900 W
 > výkon grilu Quartz 1200 W
 > objem 23 l
 > 11 automatických programov
 > funkcia rýchly ohrev
 > funkcia udržiavania teploty
 > ECO režim pre úsporu energie
 > rýchle automatické rozmrazovanie 
 > 5 výkonových stupňov
 > otočný tanier 315 mm, grilovací rošt
 > elektronický časovač, hodiny
 > AquaClean funkcia samočistenia 
interiéru

 > jednoduchá montáž – rámik už  
namontovaný na rúru

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

23 l

Systém ohrevu

nerez 199 €
Kód: 655259, EAN 3838782054648,  
vrátane rámčeka

VMT 442 X
Vstavaná mikrovlnná rúra

 > možnosť kombinovaného ohrevu  
(mikrovlnný ohrev + gril)

 > LED displej
 > elektronické ovládanie
 > nerezový interiér rúry
 > výkon 900 W
 > výkon grilu Quartz 1000 W
 > objem 25 l
 > 8 automatických programov
 > funkcia viacfázový ohrev
 > funkcia rýchly ohrev
 > automatické rozmrazovanie podľa 
času a hmotnosti

 > 6 výkonových stupňov
 > otočný tanier 315 mm
 > grilovací rošt
 > povrch rúry - nerez s úpravou proti  
odtlačkom prstov

 > jednoduchá montáž – rámik už 
namontovaný na rúru

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

25 l

Systém ohrevu

biela 239 €
Kód: 734197, EAN 3838782323188,
vrátane rámčeka

VMT 422 W
Vstavaná mikrovlnná rúra

 > vhodná pre inštaláciu do hornej 
alebo bočnej skrinky

 > možnosť kombinovaného ohrevu 
(mikrovlnný ohrev + gril)

 > LED displej
 > elektronické ovládanie
 > výkon 700 W
 > výkon grilu Quartz 800 W
 > objem rúry 20 l
 > automatické rozmrazovanie
 > rámček s príslušenstvom pre zabu-
dovanie

 > otočný tanier 245 mm
 > grilovací rošt 
 > elektronický časovač
 > detská zámka
 > jednoduchá montáž - rámik už  
namontovaný na rúru

 > elektrické napätie 230 V
 > menovitý príkon 1 080 W

20 l

Systém ohrevu

nerez 199 €
Kód: 655258, EAN 3838782054631, 
vrátane rámčeka

VMT 312 X
Vstavaná mikrovlnná rúra

 > vhodná pre inštaláciu do hornej 
alebo bočnej skrinky

 > LCD displej
 > elektronické ovládanie
 > nerezový interiér rúry
 > výkon 700 W
 > objem 17 l
 > 8 automatických programov
 > funkcia viacfázový ohrev
 > funkcia rýchly ohrev
 > automatické rozmrazovanie podľa 
času a hmotnosti

 > 5 výkonových stupňov
 > otočný tanier 245 mm
 > grilovací rošt
 > elektronický časovač
 > povrch rúry - nerez s úpravou proti  
odtlačkom prstov

 > jednoduchá montáž – rámik už 
namontovaný na rúru

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

17 l

Systém ohrevu

Mikrovlnný ohrev s grilom
Takto vybavené mikrovlnné rúry dokážu pokrm ni-
elen ohrievať, ale pomocou grilovacieho telesa aj 
chrumkavo zapekať. S kombináciou týchto dvoch 
ohrevov môžete grilovať menšie porcie mäsa, za-
pekať alebo rozmrazovať pečivo.

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



IM 565
Vstavaná integrovaná 
umývačka riadu

 > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
 > kapacita umývačky 9 súprav riadu
 > 2 úložné koše (príborový košík)
 > 6 programov umývania: AUTO; rýchly; 
intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo

 > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
 > funkcia polovičné plnenie
 > funkcia SušeniePlus  – automatické 
pootvorenie dverí na konci programu

 > funkcia tablety 3v1
 > odloženie štartu (0–24 h)
 > funkcia Total Aqua Stop proti 
pretečeniu

 > samočistiaci filter
 > trieda energetickej účinnosti: D
 > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
 > trieda emisií hluku: C
 > spotreba energie: 63 kWh/100 cyklov 
 > spotreba vody: 9 l/cyklus 
 > elektrické napätie: 230 V

399 €  
Kód: 737492, EAN 3838782459900

biela

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

Kapacita umývačky 16 súprav riadu 
Dokonalo prepracovaný vnútorný priestor umývačiek MORA 
ponúka dostatok miesta až pre 16 jedálenských súprav.

16
SÚPRAV

Extra tichý chod
Niektoré nové umývačky majú extra tichý chod, čo zaručuje 
príjemné prostredie vo vašej kuchyni.

 45 dB

3 úložné koše
Tri koše s praktickým usporiadaním pre umývanie rôznych 
druhov a veľkostí riadov. Všetko má svoje miesto, obsluha 
košov je jednoduchá a umývací výkon je vynikajúci.

3
KOŠE

Program ½ náplň
Tento program vám umožní využívať umývačku aj pri 
1/2 naplnení. Vďaka nemu nemusíte čakať, kým bude 
umývačka plná.

IM 687
Vstavaná integrovaná 
umývačka riadu

 > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
 > invertorový motor
 > kapacita umývačky 16 súprav riadu
 > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
 > digitálny ukazovateľ času do konca 
programu na ovládacom paneli

 > 5 programov umývania: AUTO; intenzívny; 
ECO; krištáľové poháre; 1h umývanie

 > teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 > funkcia SušeniePlus  – automatické 
pootvorenie dverí na konci programu

 > funkcia RýchleUmývanie – možnosť 
skrátenia programov

 > funkcia ExtraHygiene pre hygienicky 
čistý riad

 > samočistiaci program
 > odloženie štartu (0–24 h)
 > MultiClack systém nastavenia výšky 
horného koša

 > funkcia tablety 3v1
 > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
 > funkcia Total Aqua Stop proti preteče-
niu

 > samočistiaci filter
 > trieda energetickej účinnosti: C
 > úroveň emisií hluku: 44 dB(A) re 1 pW
 > trieda emisií hluku: B
 > spotreba energie: 76 kWh/100 cyklov 
 > spotreba vody: 9,6 l/cyklus 
 > elektrické napätie: 230 V

549 €  
Kód: 737712, EAN 8590371076558

biela

Dekorační kryt je pouze 
ilustrativní

VM 565 X 
Vstavaná integrovaná 
umývačka riadu

 > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
 > kapacita umývačky 9 súprav riadu
 > 2 úložné koše (príborový košík)
 > 6 programov umývania: štandardný; 
rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; 
ECO; sklo

 > teploty umývania: 65, 60, 55, 45 °C
 > funkcia tablety 3v1
 > odloženie štartu 3/6/9 h
 > funkcia Total Aqua Stop proti  
pretečeniu

 > samočistiaci filter
 > trieda energetickej účinnosti: E
 > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
 > trieda emisií hluku: C
 > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklov 
 > spotreba vody: 9 l/cyklus 
 > elektrické napätie: 230 V

399 €
Kód: 737494, EAN 3838782460722

nerez
panel

IM 685
Vstavaná integrovaná 
umývačka riadu

 > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
 > kapacita umývačky 16 súprav riadu
 > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
 > digitálny ukazovateľ času do konca 
programu na ovládacom paneli

 > 5 programov umývania: AUTO; 
intenzívny; ECO; krištáľové poháre; 1h 
umývanie

 > teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 > funkcia SušeniePlus  – automatické 
pootvorenie dverí na konci programu

 > funkcia RýchleUmývanie – možnosť 
skrátenia programov

 > funkcia ExtraHygiene pre hygienicky 
čistý riad

 > samočistení program
 > odloženie štartu (0–24 h)
 > MultiClack systém nastavenia výšky 
horného koša

 > funkcia tablety 3v1
 > skladacie držiaky tanierov v spodnom 
koši

 > funkcia Total Aqua Stop proti 
pretečeniu

 > samočistiaci filter
 > trieda energetickej účinnosti D|
 > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
 > trieda emisií hluku: C
 > spotreba energie: 85 kWh/100 cyklov 
 > spotreba vody: 11 l/cyklus  
 > elektrické napätie: 230 V

499 €
Kód: 737573, EAN 8590371076350

biela

16
SÚPRAV

60
cm

3
KOŠE

16
SÚPRAV

60
cm

3
KOŠE

45
cm

9
SAD

45
cm

9
SAD

rokov rokov

rokov rokov



nerez
sklo

189 €
Kód: 736199, EAN 3838782419522

OK 637 G
Komínový odsávač

 > 3 rýchlosti výkonu
 > tlačidlové ovládanie 

 > maximálny výkon odsávača pár 610 m³/h
 > LED osvetlenie 2x
 > kovové filtre proti mastnotám
 > spätná klapka
 > možnosť recirkulácie

 > energetická trieda: C
 > ročná spotreba el. energie: 81,3 kWh
 > maximálna hlučnosť:  68 dB(A)re 1 pW
 > horný odťah:150 mm
 > elektrické napätie: 230 V
 > šírka:  60 cm 

 > uhlíkový filter pre recirkuláciu – kód: 665732

610 m3
LED 60

cm

OT 652 MX
Vstavaný odsávač pár 
výsuvný model

 > 3 rýchlosti výkonu
 > tlačidlové ovládanie 

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

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

 > uhlíkový filter pre recirkuláciu – kód: 273829
 > tukový kovový filter proti mastnotám –  
kód: 415600

nerez
sklo

169 € 
Kód: 733425, EAN 3838782180644

LED304 
m3

60
cmLED

60
cm

169 €
Kód: 671631, EAN 3838782066597

99 €
Kód: 737521, EAN 3838782460913

OT 611 X
Vstavaný odsávač pár 
výsuvný model

 > 3 rýchlosti výkonu
 > posuvné ovládanie

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

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

 > uhlíkový filter pre recirkuláciu – kód: 530121
 > tukový kovový filter proti mastnotám –  
kód: 471918

OI 661 X
Vstavaný odsávač pár 
vstavaný model

 > 3 rychlosti výkonu
 > ovládanie gombíkmi 

 > maximálny výkon odsávača 370 m³/h
 > LED osvetlenie 2x
 > kovový filter proti mastnote
 > možnosť recirkulácie 

 > energetická trieda: D
 > ročná spotreba el. energie: 70,7 kWh
 > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1pW
 > horný odťah: 120 mm
 > elektrické napätie: 230 V
 > šírka: 53,4 cm 

 > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
 > tukový kovový filter proti mastnotám - 
kód: 795027

639 
m3

nereznerez

395 
m3

53,4
cmLED



OK 697 GX /OK 997 GX 
Komínový odsávač

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

 > maximálny výkon pri odťahu odsávača 645 m3/h.
 > LED osvetlenie 2x
 > kovové filtre proti mastnotám
 > spätná klapka
 > možnosť recirkulácie

 > energetická trieda: B
 > ročná spotreba el. energie: 64,1 KWh
 > maximálna hlučnosť: 70 dB(A)re 1 pW
 > horný odťah: 150 mm
 > elektrické napätie: 230 V
 > šírka: 60 cm / 90 cm
 > uhlíkový filter pre recirkuláciu – kód: 665732

289 € / 329 €* 
OK 697 GX - Kód: 737903, EAN 3838782471803 
*OK 997 GX - Kód: 736197, EAN 3838782418105

nerez
sklo

645/
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nerez
sklo

289 €
Kód: 736251, EAN 3838782420511

OV 981 GBX
Komínový odsávač

 > 3 rýchlosti výkonu
 > dotykové ovládanie
 > perimetrické odsávanie
 > maximálny výkon pri odťahu:  
608 m3/hod.

 > LED osvetlenie 1x
 > kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou 
penou

 > horný odťah 150 mm
 > spätná klapka
 > možnosť recirkulácie 

 > energetická trieda: B
 > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
 > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
 > elektrické napätie: 230 V
 > šírka: 90 cm 

 > uhlíkový filter pre recirkuláciu – kód: 808996
 > tukový kovový filter proti mastnotám – kód: 817324

608 
m3

LED 90
cm

OK 634 X
Komínový odsávač

 > 3 rýchlosti výkonu
 > tlačidlové ovládanie 

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

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

 > uhlíkový filter pre recirkuláciu– kód: 273829

nerez 159 € 
Kód: 459112, EAN 3838942372285

LED559 
m3

60
cm

OV 686 GW
Komínový odsávač

 > 3 rýchlosti výkonu
 > dotykové ovládanie
 > perimetrické odsávanie
 > maximálny výkon pri odťahu:
 > 608 m3/hod.
 > LED osvetlenie 1x
 > kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou 
penou

 > horný odťah 150 mm
 > spätná klapka
 > možnosť recirkulácie 

 > energetická trieda: B
 > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
 > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
 > elektrické napätie: 230 V
 > šírka: 60 cm 

 > uhlíkový filter pre recirkuláciu – kód: 808996
 > tukový kovový filter proti mastnotám – kód: 817324

249 €
Kód: 736210, EAN 3838782419706

nerez
sklo

608 
m3

60
cmLED

OV 686 GBX 
Komínový odsávač

 > 3 rýchlosti výkonu
 > dotykové ovládanie
 > perimetrické odsávanie
 > maximálny výkon pri odťahu:
 > 608 m3/hod.
 > LED osvetlenie 1x
 > kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou 
penou

 > horný odťah 150 mm
 > spätná klapka
 > možnosť recirkulácie 

 > energetická trieda: B
 > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
 > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
 > elektrické napätie: 230 V
 > šírka: 60 cm 

 > uhlíkový filter pre recirkuláciu – kód: 808996
 > tukový kovový filter proti mastnotám – kód: 817324

249 € 
Kód: 736209, EAN 3838782419690
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sklo
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Dvoj okruhový bez námrazový 
systém NoFrost na 100% zabráni 
vzniku námrazy, vďaka čomu nie 
je nutné púšťať sa do namáhavého 
manuálneho odmrazovania.

Automatické  
odmrazovanie  
chladiaceho priestoru 
NoFrost Skrytý priestor HiddenSpace  

u niektorých modelov  poskytuje 
dodatočný úložný priestor napr. pre 
plechovky  alebo krémy či lieky. Je šikovne 
umiestnený  pod zeleninovou zásuvkou 
CrispZone.

Dodatočný úložný 
priestor

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

Ľavý a pravý záves dverí

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

Skladovacia doba
Vďaka tejto zásuvke v chladničke 
nájdete ideálny priestor zaisťujúci 
optimálne podmienky pre uskladnenie 
ovocia a zeleniny tak, aby zostali 
svieže, plné vitamínov a živín.

Zásuvka VitaBox



VCN 1821
Vstavaná kombinovaná NoFrost chladnička

 > NoFrost DualAdvance – bez námrazový 2-okruhový systém
 > elektronické ovládanie
 > VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka s reguláciou 
vlhkosti vzduchu

 > digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku
 > polica na fľaše vo dverách chladničky
 > drôtený rošt na fľaše – pre uskladnenie fliaš naležato
 > držiak na vajíčka
 > 4 multi-variabilné sklenené police v chladničke – môžete jed-
noducho výškovo nastaviť alebo vybrať

 > 3 zásuvky v mrazničke
 > MaxiBox – veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
 > SuperCool – funkcia pre rýchle zachladenie potravín
 > EcoMode – úsporný režim
 > LED osvetlenie
 > svetelné upozornenie na otvorené dvere
 > nastavenie teploty nezávislé na vonkajšej teplote 

 > energetická trieda A++
 > elektrické napätie: 230 V

599 €
Kód: 732627, EAN 3838782167362

Celkový
objem

Objem
chladničky

Objem
mrazničky

248 l 180 l 68 l

VC 1821
Vstavaná kombinovaná chladnička

 > IceLimit technológia pre menšiu tvorbu námrazy v mrazničke
 > mechanické ovládanie
 > VitaBox s HumidityControl –  zeleninová zásuvka s reguláciou 
vlhkosti vzduchu

 > HiddenSpace – skrytý úložný priestor umiestnený zo spodnej časti 
zásuvky VitaBox  

 > polica na fľaše vo dverách chladničky
 > drôtený rošt na fľaše – pre uskladnenie fliaš naležato
 > držiak na vajíčka
 > 4 multi-variabilné sklenené police v chladničke – môžete jed-
noducho výškovo nastaviť alebo vybrať

 > 3 zásuvky v mrazničke
 > MaxiBox – veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
 > EcoMode – úsporný režim
 > LED osvetlenie 

 > energetická trieda A++
 > elektrické napätie: 230 V

499 €
Kód: 732625, EAN 3838782167386

Celkový
objem

Objem
chladničky

Objem
mrazničky

260 l 189 l 71 l
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m
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Pre extra veľké potraviny, ktoré sa 
do mrazničky ťažko umiestňujú, 
je pripravená veľká zásuvka 
MaxiBox.

Zásuvka MaxiBox
Všetky chladničky MORA majú 
špeciálne sklenené hygienické 
police. Zaručujú veľmi ľahké čistenie 
bez poškriabania s nosnosťou viac 
ako 20 kg.

Hygienické police

rokov rokov



Predajne ASKO – NÁBYTOK 8x v Slovenskej republike

www.mora.sk

Zákaznícka 
linka  

MORA

Na zákazníckej linke vám naši odborní 
pracovníci pomôžu v pracovných dňoch 
v dobe od 8:00 do 16:00 hod. rýchlo   
a profesionálne vyriešiť záručné  
a pozáručné opravy.

0800 105 505
Pon-Pia 8-16 h

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
MAIL

info@asko.sk
INFOLINKA

tel.: 0322 902 902 www.asko.sk
Dohodnite si stretnutie na www.askokuchyne.sk

BRATISLAVA
Shopping Palace  
Zlaté Piesky
Cesta na Senec 2B
Po-Pia 10.00-20.00
So-Ne  9.00-20.00
 
NITRA
Obchodné centrum GALÉRIA
Bratislavská cesta 5B
Po-Pia 9.00-21.00
So-Ne  9.00-21.00

TRENČIN
Nákupná zóna TESCO
Belá 7046,  
Trenčianska Turná
Po-Pia 9.00-20.00
So-Ne  9.00-20.00
 
BANSKÁ BYSTRICA
Radvaň Park 
Zvolenská cesta 30F/15349 
Po-Pia 9:00-20:00
So-Ne 9:00-20:00

PRIEVIDZA
Nákupné centrum PRIEVIDZA
Hornonitrianska cesta 1282/3 

Po-Pia 9.00-20.00
So-Ne  9.00-20.00

PREŠOV
Prešov-Sekčov
Rusínska 15235/11
Po-Pia 9:00-20:00
So-Ne 9:00-20:00

POPRAD
Nákupné centrum  
STOP SHOP
Svitská cesta 3
Po-Pia 9.00-20.00
So-Ne 9.00-20.00

KOŠICE
Cassovia Shopping Center
Pri Prachárni 3
Po-Pia 9.00-20.00
So-Ne  9.00-20.00


