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K akčnému setu varnej dosky, rúry a umývačky získate
kvalitnú sadu českého riadu za 199 € ZADARMO.

Viac na

Akcia trvá od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vyčerpania zásob

AKCIA
riady

zadarmo

MORA  
PRÉMIUM 
platné od 1. 9. 2022

JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV



VTS 555 DXB
Elektrická rúra samostatná  
s funkciou pary

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsob ohrevu
 > dotykové programovateľné hodiny
 > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 12 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
 > programy: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové 
jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku

 > funkcia automatické gratinovanie
 > EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare
 > rýchly predohrev rúry
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického čistenia rúry parou
 > osvetlenie rúry
 > energetická trieda A
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

 A

Akciové sety spotrebičov

MORASET1 akčná cena: 575 €

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“

MORASET2 akčná cena: 545 €
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

MORASET3 akčná cena: 599 €
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

Zadať manuálne, nie carat.

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



VTS 556 BXB
Elektrická rúra samostatná  
s funkciou pary

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsob ohrevu
 > dotykové programovateľné hodiny
 > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 12 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
 > programy: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové 
jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku

 > funkcia automatické gratinovanie
 > EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare
 > rýchly predohrev rúry
 > teleskopický výsuv (2 úrovne)
 > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického čistenia rúry parou
 > osvetlenie rúry
 > energetická trieda A
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

 A

Akciové sety spotrebičov

MORASET4 akčná cena: 635 €

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“

MORASET5 akčná cena: 605 €
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

MORASET6 akčná cena: 665 €
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

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



MORASET7 akčná cena: 695 €

VDP 645 GB8
Plynová vstavaná sklenená platňa

 > 4 plynové horáky s poistkami 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 horák
 > elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
 > dvojdielna liatinová varná mriežka
 > sklenený povrch – tvrdené sklo

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

VTS 775 BX
Elektrická rúra samostatná  
s funkciou pary

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia
 > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty 
a spôsobu ohrevu
 > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 12 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, 
mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
 > 22 automatických programov pečenia
 > funkcia pečenia v krokoch, gratinovanie, sabat, auto 
predhrievanie

 > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
 > rýchly predohrev rúry, rozmrazovanie, ohrev tanierov/jedla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického čistenia rúry parou
 > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
 > dvojité osvetlenie rúry
 > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom(CoolDoor)
 > dynamické chladenie rúry 3D
 > energetická trieda A+
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

+

Akciové sety spotrebičov
rokov

rokov

rokov

MORASET8 akčná cena: 625 €
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

MORASET9 akčná cena: 685 €
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

Zadať manuálne, nie carat.

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



MORASET10 akčná cena: 695 €

VDP 645 GB8
Plynová vstavaná sklenená platňa

 > 4 plynové horáky s poistkami 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 horák
 > elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
 > dvojdielna liatinová varná mriežka
 > sklenený povrch – tvrdené sklo

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

VTS 785 BXB
Elektrická rúra samostatná  
s funkciou pary

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia
 > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty 
a spôsobu ohrevu
 > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 12 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, 
mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
 > 22 automatických programov pečenia
 > funkcia pečenia v krokoch, gratinovanie, sabat, auto 
predhrievanie

 > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
 > rýchly predohrev rúry, rozmrazovanie, ohrev tanierov/jedla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického čistenia rúry parou
 > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
 > dvojité osvetlenie rúry
 > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom(CoolDoor)
 > dynamické chladenie rúry 3D
 > energetická trieda A+
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

+

Akciové sety spotrebičov
rokov

rokov

rokov

MORASET11 akčná cena: 625 €
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

MORASET12 akčná cena: 685 €
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

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



Vstavané
rúry
Nová generácia  
vstavaných rúr

Lepšia kontrola nad pečeným 
jedlom, úspora el. energie

Upečiete aj veľké porcie jedla.

Extra veľký objem s nízkou
spotrebou el. energie

Dokonalý prehľad o pečení

Veľký objem rúry 77 litrov

Energetická nenáročnosť

Klenutý tvar rúry
Objem 77 l

Rýchly predohrev
Extra para

Pečenie až na 5 plechoch súčasne
Pizza program 300°

Program pre mrazené a hotové jedlá
Teplovzdušné fritovanie bez tuku

Dvojité grilovacie teleso

Chladné dvierka
Spínač ventilátora

Automatické programy pečenia
Funkcia pečenia v krokoch
Dokonalý prehľad o pečení

Termosonda
Tlmené zatváranie/Tlmené otváranie

Výsuvné teleskopické rošty

Pyrolitické samočistenie
Katalytické čistenie rúry

EcoClean hydrolytické čistenie

TOP vlastnosti

Bezpečnosť

Jednoduché používanie

Jednoduché čistenie

Vráťte varenie späť do centra pozornosti

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



319 €
Kód: 738718, EAN 3838782518140 

čierne
sklo

369 €
Kód: 738762, EAN 3838782518188 

biele
sklo

379 €
Kód: 738763, EAN 3838782518195 nerez

čierne
sklo

369 €
Kód: 738720, EAN 3838782518164 

nerez

VTS 555 DXB
Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

VTS 545 BW
Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

VTS 556 BXB
Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

VTS 546 BX
Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > zasúvacie gombíky pre nastavenie 
teploty a spôsob ohrevu
 > dotykové programovateľné hodiny
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 12 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > programy: Pizza 300 °C, pomalé 
pečenie, mrazené a hotové 
jedlá, teplovzdušné fritovanie 
bez tuku
 > funkcia automatické gratinovanie
 > EXTRA PARA 2 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry

 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického 
čistenia rúry parou
 > osvetlenie rúry
 > energetická trieda A
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > zasúvacie gombíky pre nastavenie 
teploty a spôsob ohrevu
 > dotykové programovateľné hodiny
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 12 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > programy: Pizza 300 °C, pomalé 
pečenie, mrazené a hotové 
jedlá, teplovzdušné fritovanie 
bez tuku
 > funkcia automatické gratinovanie
 > EXTRA PARA 2 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry

 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického 
čistenia rúry parou
 > osvetlenie rúry
 > energetická trieda A
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > zasúvacie gombíky pre nastavenie 
teploty a spôsob ohrevu
 > dotykové programovateľné hodiny
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 12 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > programy: Pizza 300 °C, pomalé 
pečenie, mrazené a hotové 
jedlá, teplovzdušné fritovanie 
bez tuku
 > funkcia automatické gratinovanie
 > EXTRA PARA 2 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry

 > teleskopický výsuv (2 úrovne)
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického 
čistenia rúry parou
 > osvetlenie rúry
 > energetická trieda A
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > zasúvacie gombíky pre nastavenie 
teploty a spôsob ohrevu
 > dotykové programovateľné hodiny
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 12 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > programy: Pizza 300 °C, pomalé 
pečenie, mrazené a hotové 
jedlá, teplovzdušné fritovanie 
bez tuku
 > funkcia automatické gratinovanie
 > EXTRA PARA 2 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry

 > teleskopický výsuv (2 úrovne)
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického 
čistenia rúry parou
 > osvetlenie rúry
 > energetická trieda A
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech

 A

 A  A

 A

rokov rokov

rokov rokov

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



399 €
Kód: 738767, EAN 3838782518331 

biele
sklo

399 €
Kód: 738766, EAN 3838782518324 nerez

čierne
sklo

VTS 785 BW
Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

VTS 785 BXB
Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > ergonomický gombík pre potvrdenie 
a výber nastavenia
 > dotykové programovateľné hodiny so 
zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 22 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 
300 °C, pomalé pečenie, mraze-
né a hotové jedlá, teplovzdušné 
fritovanie bez tuku
 > 22 automatických programov 
pečenia
 > funkcia pečenia v krokoch, 
gratinovanie, sabat, auto 
predhrievanie

 > EXTRA PARA 3 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry, rozmrazo-
vanie, ohrev tanierov/jedla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického 
čistenia rúry parou
 > dvojité osvetlenie rúry
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom(CoolDoor)
 > dynamické chladenie rúry 3D
 > energetická trieda A+
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > ergonomický gombík pre potvrdenie 
a výber nastavenia
 > dotykové programovateľné hodiny so 
zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 22 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 
300 °C, pomalé pečenie, mraze-
né a hotové jedlá, teplovzdušné 
fritovanie bez tuku
 > 22 automatických programov 
pečenia
 > funkcia pečenia v krokoch, 
gratinovanie, sabat, auto 
predhrievanie

 > EXTRA PARA 3 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry, rozmrazo-
vanie, ohrev tanierov/jedla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického 
čistenia rúry parou
 > nerez s úpravou proti odtlačkom 
prstov
 > dvojité osvetlenie rúry
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom(CoolDoor)
 > dynamické chladenie rúry 3D
 > energetická trieda A+
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech

399 €
Kód: 738765, EAN 3838782518317

nerez
čierna

399 €
Kód: 739415, EAN 3838782550256

nerez
čierna

VTS 775 BX
Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

VTS 775 DX
Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > ergonomický gombík pre potvrdenie 
a výber nastavenia
 > dotykové programovateľné hodiny so 
zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 22 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 
300 °C, pomalé pečenie, mraze-
né a hotové jedlá, teplovzdušné 
fritovanie bez tuku
 > 22 automatických programov 
pečenia
 > funkcia pečenia v krokoch, 
gratinovanie, sabat, auto 
predhrievanie

 > EXTRA PARA 3 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry, rozmrazo-
vanie, ohrev tanierov/jedla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického 
čistenia rúry parou
 > nerez s úpravou proti odtlačkom 
prstov
 > dvojité osvetlenie rúry
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom(CoolDoor)
 > dynamické chladenie rúry 3D
 > energetická trieda A+
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > ergonomický gombík pre potvrdenie 
a výber nastavenia
 > dotykové programovateľné hodiny so 
zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 22 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 
300 °C, pomalé pečenie, mraze-
né a hotové jedlá, teplovzdušné 
fritovanie bez tuku
 > 22 automatických programov 
pečenia
 > funkcia pečenia v krokoch, 
gratinovanie, sabat, auto 
predhrievanie

 > EXTRA PARA 3 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry, rozmrazo-
vanie, ohrev tanierov/jedla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického 
čistenia rúry parou
 > nerez s úpravou proti odtlačkom 
prstov
 > dvojité osvetlenie rúry
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom(CoolDoor)
 > dynamické chladenie rúry 3D
 > energetická trieda A+
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech

++

+ +

rokov rokov

rokovrokov

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



539 €
Kód: 738772, EAN 3838782518386 

nerez 559 €
Kód: 738775, EAN 3838782518416 nerez

čierne
sklo

449 €
Kód: 738770, EAN 3838782518362 

čierne
sklo

419 €
Kód: 739416, EAN 8590371077371 

čierne
sklo

VTPS 777 BX
Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

VTPS 787 BXB
Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

VTCS 786 DXB
Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

VTCS 785 DB
Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > ergonomický gombík pre potvrdenie 
a výber nastavenia
 > dotykové programovateľné hodiny so 
zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 22 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 
300 °C, pomalé pečenie, mraze-
né a hotové jedlá, teplovzdušné 
fritovanie bez tuku
 > 22 automatických programov 
pečenia
 > funkcia pečenia v krokoch, 
gratinovanie, sabat, auto 
predhrievanie

 > EXTRA PARA 3 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry, rozmrazo-
vanie, ohrev tanierov/jedla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň) 
s klik systémom
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > PYRO CLEAN funkcia samočistenia 
rúry
 > nerez s úpravou proti odtlačkom 
prstov
 > dvojité osvetlenie rúry
 > štvorité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom(Ultra CoolDoor 
Quadro)
 > dynamické chladenie rúry 3D
 > energetická trieda A+
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech, termosonda

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > ergonomický gombík pre potvrdenie 
a výber nastavenia
 > dotykové programovateľné hodiny so 
zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 22 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 
300 °C, pomalé pečenie, mraze-
né a hotové jedlá, teplovzdušné 
fritovanie bez tuku
 > 22 automatických programov 
pečenia
 > funkcia pečenia v krokoch, 
gratinovanie, sabat, auto 
predhrievanie

 > EXTRA PARA 3 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry, rozmrazo-
vanie, ohrev tanierov/jedla
 > teleskopický výsuv (1 úroveň) 
s klik systémom
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > PYRO CLEAN funkcia samočiste-
nia rúry
 > nerez s úpravou proti odtlačkom 
prstov
 > dvojité osvetlenie rúry
 > štvorité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom(Ultra CoolDoor 
Quadro)
 > dynamické chladenie rúry 3D
 > energetická trieda A+
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech, termosonda

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > ergonomický gombík pre potvrdenie 
a výber nastavenia
 > dotykové programovateľné hodiny so 
zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 22 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 
300 °C, pomalé pečenie, mraze-
né a hotové jedlá, teplovzdušné 
fritovanie bez tuku
 > 22 automatických programov 
pečenia
 > funkcia pečenia v krokoch, 
gratinovanie, sabat, auto 
predhrievanie

 > EXTRA PARA 3 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry, rozmrazo-
vanie, ohrev tanierov/jedla
 > teleskopický výsuv (2 úrovne)
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického 
čistenia rúry parou
 > katalytický kryt ventilátora – funkcia 
samočistenia
 > dvojité osvetlenie rúry
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom(CoolDoor)
 > dynamické chladenie rúry 3D
 > energetická trieda A+
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech

 > klenutý tvar rúry pre rovnomerné 
pečenie zo všetkých strán
 > objem rúry 77 l
 > ergonomický gombík pre potvrdenie 
a výber nastavenia
 > dotykové programovateľné hodiny so 
zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
 > programovanie doby pečenia/
odloženie štartu s automatickým 
vypnutím
 > multifunkčná rúra 22 funkcií
 > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 
300 °C, pomalé pečenie, mraze-
né a hotové jedlá, teplovzdušné
 > fritovanie bez tuku
 > 22 automatických programov 
pečenia
 > funkcia pečenia v krokoch, 
gratinovanie, sabat, auto 
predhrievanie

 > EXTRA PARA 3 programy pečenia 
v pare
 > rýchly predohrev rúry, rozmrazo-
vanie, ohrev tanierov/jedla
 > teleskopický výsuv (2 úrovne)
 > tlmené zatváranie & tlmené otvá-
ranie dvierok
 > ECO CLEAN funkcie ekologického 
čistenia rúry parou
 > katalytický kryt ventilátora – funkcia 
samočistenia
 > dvojité osvetlenie rúry
 > trojité sklo dvierok s tepelným 
deflektorom(CoolDoor)
 > dynamické chladenie rúry 3D
 > energetická trieda A+
 > elektrické napätie: 230 V
 > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,  
1x plytký plech

++

+ +

rokov rokov

rokovrokov

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



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

169 €
Kód: 738392, EAN 3838782501449

Extra trojitý horák 3,3 kW

Plynové
varné platne

Praktické integrované zapaľovanie
horákov priamo v ovládacom 
gombíku pre bezpečné a pohodlné 
ovládanie.

Poistky StopGas automaticky
uzavrú prívod plynu pri náhodnom
zhasnutí plameňa horáka.

Extra rýchly horák s výkonom
3,3 kW.

Robustné liatinové mriežky sú
stabilné a odolné aj pri najvyšších
teplotách.

Elektrické zapaľovanie horákov

Poistky horákov StopGas

Extra veľký trojitý horák

Profesionálne liatinové mriežky
pre váš komfort pri varení

3,3 kW

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



biela

čierna

čierna

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“

VDP 645 GB9
Plynová vstavaná sklenená platňa

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

čierna 319 €
Kód: 739645, EAN 3838782560880

VDP 645 GW7 / 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 GB8
Plynová vstavaná sklenená platňa

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

259 €
Kód: 737911, EAN 3838782473166

259 €
Kód: 737912, EAN 3838782473173

299 €
Kód: 739644, EAN 3838782560873

Extra dvojitý horák 3,8 kWExtra dvojitý horák 3,8 kW

nerez
čierna

299 €
Kód: 390090, EAN 838942806957

Extra trojitý horák 3,3 kW

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



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 
zamknutie 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

229 €
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

Sklokeramické 
varné platne
Nová generácia

Sklokeramické platne odolajú
statickému zaťaženiu viac  
ako 100 kg.

Šetrne rozpustí čokoládu alebo
maslo pri konštantnej teplote  
42 °C.

Zastaví varenie bez straty 
nastavení.

Časovač s automatickým  
vypnutím je možné nastaviť  
až na 99 minút.

Nosnosť sklokeramických 
platní

Funkcia KeepWarm 

Funkcia Pause

Funkcia časovač

rokov

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



399 €
Kód: 737372, EAN 3838782455292

biela

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

289 €
Kód: 737371, EAN 3838782455285

nerez
čierna

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 pripo-
jenia na 230V/16A)
 > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min. 

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

289 €
Kód: 737340, EAN 3838782455278

čierna

Indukčné
varné platne

Prepojenie dvoch varných zón do
jednej umožňuje varenie na celej
prepojenej zóne.

Intenzívny ohrev skracuje dobu
varenia.

Napojenie aj na jednu fázu  
230V (32A/16A)/400V.

Premostenie dvoch varných zón 
nad sebou do jednej.

Funkcia FlexiZone

Funkcia SuperBoost

PowerConnection pripojenie 
230 V (32/16A)

Funkcia ConnectZone

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



VDIT 661 C
zbrúsené hrany  

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
 > 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 pripojenia na 
230V(32A/16A)/400V)
 > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
 > ukazovateľ zvyškového tepla
 > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min. 

 > elektrické napätie: 230 V
 > menovitý príkon:  3,68 kW

VDIT 654 FF7  / VDIT 654 X7
FF7 -  predná hrana skosená, ostatné zbrúsené
X7 - 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 para-
metrov)
 > 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 pripojenia 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

299 €
Kód: 737338, EAN 3838782455254

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 oválne

pekáče a panvice.

Funkcia FlexiZone umožňuje prepojiť dve
varné zóny nad sebou do jednej veľkej zóny.
Vďaka osemuholníkovým induktorom môžete 

na prepojenej zóne variť v niekoľkých 
nádobách rôznych rozmerov naraz. Pohodlne
a efektívne tak využijete celú plochu varnej
zóny podľa vášho uváženia a potrieb, pre

maximálne pohodlie aj flexibilitu.

ConnectZone FlexiZone

rokov rokov

369 € 
FF7: Kód: 740481, EAN 8590371077289 
X7: Kód: 740480, EAN 8590371077272 

čierna
nerez
čierna

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



VDIT 657 FF
predná hrana skosená, ostatné zbrúsené 

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa
 > 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 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 jednofázového připojení na 230 V/16 A)
 > možnost personalizace nastavení – délka a hlasitost zvukového signálu
 > ukazatel zbytkového tepla
 > automatické vypnutí indukční zóny po 1 min. 

 > elektrické napětí: 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 prepojených zón)
 > plynulá regulácia výkonu 0–9
 > signalizácia funkcie
 > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
 > PotDetect (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
 > SmartCooking (automatické programy varenia): IQboil, IQgrill, IQSimmer, Keep-
Warm, EasyMelt
 > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
 > Memory (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
 > 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 pripojenia 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

549 €
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

rokov rokov

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



nerez 219 €
Kód: 738860, EAN 8590371076763, 
vrátane rámčeka

VMT 445 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
 > AUTO menu - 8 prednas-
tavených programov
 > funkcie viacfázový ohrev
 > automatické rozmrazovanie 
podľa času a hmotnosti
 > 5 výkonových stupňov

 > otočný tanier 315 mm
 > grilovací rošt
 > elektronický časovač, hodiny
 > detský zámok
 > jednoduchá montáž – rámček 
už namontovaný na rúru 

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

 > LED displej 
 > elektronické ovládanie 
 > nerezový interiér rúry
 > výkon 800 W
 > objem 20 l
 > AUTO menu - 8 prednas-
tavených programov
 > funkcie viacfázový ohrev
 > automatické rozmrazovanie 
podľa času a hmotnosti
 > 5 výkonových stupňov
 > otočný tanier 245 mm
 > elektronický časovač, hodiny
 > detský zámok

 > jednoduchá montáž – rámček 
už namontovaný na rúru 

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

Spôsoby ohrevu

nerez 219 €
Kód: 738328, EAN 8590371076664, 
vrátane rámčeka

VMT 325 X
Vstavaná mikrovlnná rúra

Spôsoby ohrevu

20 l

25 l

Vstavané  
mikrovlnné  
rúry

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



biela 299 €
Kód: 738330, EAN 8590371076688, 
vrátane rámčeka

Spôsoby ohrevu

čierna 329 €
Kód: 738671, EAN 8590371076695, 
vrátane rámčeka

VMT 745 B
Vstavaná mikrovlnná rúra

 > možnosť kombinovaného 
ohrevu (mikrovlnný ohrev + 
gril)
 > LED displej s možnosťou 
vypnutia 
 > elektronické ovládanie 
 > nerezový interiér rúry
 > výkon 900 W
 > výkon grilu Quartz 1200 W
 > objem 25 l
 > AUTO menu - 12 prednas-
tavených programov
 > automatické rozmrazovanie 
podľa času a hmotnosti
 > 5 výkonových stupňov

 > otočný tanier 315 mm
 > grilovací rošt
 > elektronický časovač, hodiny
 > detský zámok
 > ECO CLEAN funkcia na čiste-
nie rúry
 > jednoduchá montáž – rámček 
už namontovaný na rúru 

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

 > možnosť kombinovaného ohre-
vu (mikrovlnný ohrev + gril)
 > LED displej s možnosťou vypnutia
 > dotykové ovládanie 
 > nerezový interiér rúry
 > výkon 900 W
 > výkon grilu Quartz 1200 W
 > objem 25 l
 > AUTO menu - 9 prednas-
tavených programov
 > funkcie viacfázový ohrev
 > automatické rozmrazovanie 
podľa času a hmotnosti
 > 5 výkonových stupňov
 > otočný tanier 315 mm

 > grilovací rošt
 > elektronický časovač, hodiny
 > detský zámok
 > ECO CLEAN funkcia na čistenie 
rúry
 > jednoduchá montáž – rámček už 
namontovaný na rúru 

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

 > možnosť kombinovaného 
ohrevu (mikrovlnný ohrev + 
gril)
 > LED displej s možnosťou 
vypnutia 
 > elektronické ovládanie 
 > nerezový interiér rúry
 > výkon 900 W
 > výkon grilu Quartz 1200 W
 > objem 25 l
 > AUTO menu - 12 prednas-
tavených programov
 > automatické rozmrazovanie 
podľa času a hmotnosti
 > 5 výkonových stupňov

 > otočný tanier 315 mm
 > grilovací rošt
 > elektronický časovač, hodiny
 > detský zámok
 > ECO CLEAN funkcia na čiste-
nie rúry
 > jednoduchá montáž – rámček 
už namontovaný na rúru 

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

Spôsoby ohrevu

čierna 299 €
Kód: 738329, EAN 8590371076671, 
vrátane rámčeka

VMT 445 B
Vstavaná mikrovlnná rúra

VMT 445 W
Vstavaná mikrovlnná rúra

Spôsoby ohrevu

25 l

25 l 25 l

Interiér rúry je z kvalitného
nerezu, ktorý je veľmi hygienický
a uľahčuje čistenie.

Nerezový interiér rúry

Kombináciou týchto dvoch ohrevov
môžete grilovať menšie porcie
mäsa, zapekať aj rozmrazovať 
pečivo.

Mikrovlnný ohrev s grilom

Prednastavené programy umožňuje
ešte jednoduchšiu prípravu 
pokrmov.

AUTO programy

Manuálne naprogramovanie dvoch
po seba nasledujúcich krokov 
varenia.

Viacfázové varenie

Jednoduché a ekologické čistenie
rúry parou.

ECO CLEAN čistenie rúry

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



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

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

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

3 úložné koše
Tri koše s praktickým usporiadaním
na umývanie rôznych druhov i veľkostí
kuchynských potrieb a riadu. Všetko má
svoje miesto, obsluha košov je jednoduchá 
a umývací výkon je vynikajúci.

Program ½ náplň
Tento program vám umožní využívať
umývačku len z polovice naplnenú 
riadom. Nemusíte tak čakať, kým bude 
plná.

Vstavané
umývačky  
riadu

3
koše

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



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

449 €  
Kód: 737492, EAN 3838782459900

biela

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 pretečeniu
 > 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

599 €  
Kód: 737712, EAN 8590371076558

biela

Dekorační kryt je pouze 
ilustrativní

VM 565 X 
Vstavaná umývačka riadu s panelom

 > 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

449 €
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

549 €
Kód: 737573, EAN 8590371076350

biela

16
sad

3
koše

16
sad

3
koše

45

9
sad

459
sad

rokov rokov

rokov rokov

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



čierna 199 €
Kód: 736208, EAN 3838782419683

OVG 648 GB
Komínový odsávač

 > 3 rýchlosti výkonu
 > tlačidlové ovládanie
 > perimetrické odsávanie
 > maximálny výkon pri odťahu: 430 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: 39,7 kWh
 > maximálna hlučnosť: 61 dB(A)re 1 pW
 > elektrické napätie: 230 V
 > šírka: 60 cm
 > uhlíkový filter pre recirkuláciu – kód: 784407

430  
m3

LED

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

nerez
sklo

169 € 
Kód: 733425, EAN 3838782180644

LED304  
m3

119 €
Kód: 737521, EAN 3838782460913

OT 611 X
Vestavný odsavač par 
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: 688572

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

LED639  
m3

169 €
Kód: 671631, EAN 3838782066597

nereznerez

395  
m3

53,4LED

Odsávače pár

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



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: 182183

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

nerez
sklo

nerez
sklo

319 €
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

608  
m3

LED 90 645/
695  
m3

LED 90

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

OV 686 GW / 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

608  
m3

LED

299 €
OV 686 GW - Kód: 736210, EAN 3838782419706
OV 686 GBX  - Kód: 736209, EAN 3838782419690

nerez
sklo

nerez
sklo

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



Vstavané
kombinované
chladničky

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

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

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

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

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

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



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

 > trieda energetickej účinnosti: F
 > elektrické napätie: 230 V

599 €
Kód: 732627, EAN 3838782167362

Celkový
objem

Objem
chladničky

Objem 
mrazničky

248 l 180 l 68 l

VC 1822
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 – na uskladnenie fliaš naležato
 > držiak na vajíčka
 > 4 multi-variabilné sklenené police v chladničke – možno jednoducho výškovo 
nastaviť alebo vybrať
 > 3 zásuvky v mrazničke
 > MaxiBox – veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
 > EcoMode – úsporný režim
 > LED osvetlenie
 > pánt dverí – pojazdy
 > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
 > ročná spotreba energie: 218 kWh
 > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
 > trieda emisií hluku: C 

 > rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
 > trieda energetickej účinnosti: E
 > elektrické napätie: 230 V

529 €
Kód: 740182, EAN 8590371077159

Celkový
objem

Objem
chladničky

Objem 
mrazničky

260 l 189 l 71 l

17
7,

2 
cm

17
7,

2 
cm

rokovrokov

Uvedené ceny sú vrátane DPH (21%) a recyklačných poplatkov. Tlačové chyby vyhradené.



výrobok: art. n.:

typ: výrobné
číslo:

model: podpis a pečiatka predajcu:

dátum predaja, deň, mesiac (slovom), 
rok:

MORA BENEFIT
S kupónom BENEFIT vám MORA dáva istotu, vďaka ktorej ste pripravení 
na každú situáciu. Chceme, aby vám náš spotrebič robil radosť. 
MORA. Plná života.

KUPÓN Benefit Servis 5 rokov

Hodnota kupónu vrátane DPH je 40 €
Podmienkou platnosti „MORA Benefit servisu 5 rokov“ je registrácia
na www.mora.sk/registracia do 14 dní od dátumu kúpy výrobku.

Gorenje Slovakia, s.r.o., 
Hodžovo námestie 2/A, 

811 06 Bratislava

www.mora.sk

číslo kupónu:

kontrolný ústrižok kontrolný ústrižokkontrolný ústrižok

MORA – Benefit servis – 5 rokov
Zakúpením kupónu predĺženej záruky 
MORA Benefit získa zákazník počas ďalších 
36 mesiacov (nad rámec zákonnej záručnej 
lehoty) nárok na bezplatnú výmenu alebo 
opravu špecifikovaných súčastí výrobku, 
prácu a výjazd zmluvného servisného 
technika. 

Predĺženú záruku MORA – Benefit servis 
– 5 rokov je možné zakúpiť k týmto 
spotrebičom:

- kombinované chladničky
- vstavané rúry
- indukčné a sklokeramické varné platne
- umývačky riadu

Podmienkou platnosti kupónu predĺženej 
záruky je registrácia na www.mora.sk/
registracia-bonus-a-benefit/ do 14 dní 
od dátumu zakúpenia výrobku.

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

BRATISLAVA
Shopp. palaceTesco 
Zlaté piesky

KOŠICE
Cassovia Shopping Center
Pri Prachárni 3

TRENČÍN 
Nákupná zóna TESCO
Belá 7046, Trenčianska Turná

NITRA
Obchodné centrum GALÉRIA
Bratislavská cesta 5B

PRIEVIDZA 
Nákupné centru PRIEVIDZA
Hornonitrianska cesta 1282/3

POPRAD
Nákupné centrum STOP.SHOP.
Svitská cesta 3

BANSKÁ BYSTRICA
Radvaň Park
Zvolenská cesta 30F

PREŠOV
Prešov - Sekčov
Rusínska 15235/11

otváracia doba
OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI

WWW.ASKO.SKinfo@asko.sk tel.: 0322 902 902


