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Úsporné spotrebiče
energetickej triedy A

100% servis po  
celom území SR

VDP 645 GB1
Plynová vstavaná  
sklenená platňa
Akčná MOC 319 €
•	 4 plynové horáky s	poistkami Stop Gas
•	 1x Extra trojitý horák 3300 W
•	 elektrické	zapaľovanie	horákov		
v	gombíkoch

•	 dvojdielna liatinová varná mriežka
•	 sklenený povrch – tvrdené sklo
•	 elektrické	napätie:	230	V
•	 pripojenie	na	plyn:	G1/2“

VDI 641 FF
VDI 641 X
Indukčná vstavaná  
sklokeramická platňa
Akčná MOC 329 €
•	 dotykové ovládanie
•	 4 Indukčné zóny
•	 vhodná	aj	do	panelových	bytov	(možnosť	jed-
noduchého	zapojenia	na	jednof.	pripojenie)

•	 funkcia Sprint u každej zóny (rýchle 
zvýšenie výkonu)

•	 plynulá	regulácia	výkonu	0-9
•	 časovač	na	všetkých	varných	zónach
•	 funkcia	rozpoznania	nádoby	(správna	veľkosť)
•	 automatické	vypnutie	Indukčnej	zóny		
po	1	min.	(po	odobratí	nádoby	z	dosky)
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VT 569 MX
Elektrická rúra samostatná
Akčná MOC 479 €
•	 nové prehľadné dotykové ovládanie
•	 digitálne programovateľné hodiny
•	 programovanie	doby	pečenia
•	 8	prednastavených	programov
•	 špeciálne	rýchle	predhriatie	rúry	200	°C	
za	6	min.

•	 ukazovateľ	teploty	v	rúre
•	 detský	bezpečnostný	zámok	ovládania
•	 multifunkčná rúra 12 funkcií
•	 komfort zatvárania dvierok
•	 možnosť	regulácie	teploty	30-275	°C
•	 dvojité osvetlenie rúry
•	 výsuvné teleskopické rošty (3 úrovne)
•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry
•	 energetická trieda A
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,	1x	plech		
na	pečenie
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VT 548 MX
Elektrická rúra samostatná
Akčná MOC 399 € 
•	 špeciálne zatláčacie osvetlené gombíky
•	 dotykové ovládanie hodín
•	 digitálne programovateľné hodiny
•	 programovanie	doby	pečenia
•	 špeciálne	rýchle	predhriatie	rúry	200	°C		
za	6	min.

•	 ukazovateľ	teploty	v	rúre
•	 ukazovateľ	zvoleného	ohrevu
•	 detský	bezpečnostný	zámok	ovládania
•	 multifunkčná rúra 10 funkcií
•	 komfort zatvárania dvierok
•	 možnosť	regulácie	teploty	30-275	°C
•	 výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
•	 špeciálny	program	čistenia	rúry	Water	systém
•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry
•	 energetická trieda A
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,	1x	plech		
na	pečenie
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FUNKCIE RÚRY

možnosť zapojenia 

na 230 V



str. 2

VDP 645 GX
Plynová vstavaná  
sklenená platňa
Akčná MOC 319 € 
•	 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 GX1
Plynová vstavaná  
sklenená platňa
Akčná MOC 279 €
•	 4 plynové horáky s	poistkami Stop Gas
•	 1x Extra trojitý horák 3300 W
•	 elektrické	zapaľovanie	horákov		
v	gombíkoch

•	 dvojdielna liatinová varná mriežka
•	 sklenený povrch – tvrdené sklo
•	 elektrické	napätie:	230	V
•	 pripojenie	na	plyn:	G1/2“

VDP 665 X
Plynová vstavaná platňa
Akčná MOC 219 €
•	 4 plynové horáky s	poistkami Stop Gas
•	 1x Extra trojitý horák 3300 W
•	 elektrické	zapaľovanie	horákov		
v	gombíkoch

•	 dvojdielna liatinová varná mriežka
•	 elektrické	napätie:	230	V
•	 pripojenie	na	plyn:	G	1/2”	

VDP 645 X 
VDP 645 W
Plynová vstavaná platňa
Akčná MOC 139 €
•	 4 plynové horáky s	poistkami Stop Gas
•	 elektrické	zapaľovanie	horákov	v	gombíkoch
•	 dvojdielna varná mriežka
•	 elektrické	napätie:	230	V
•	 pripojenie	na	plyn:	G	1/2”
•	 nerez/biela
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SERVIS VT 405 MX
Elektrická rúra samostatná
Akčná MOC 239 €
•	 multifunkčná rúra 6 funkcií
•	 možnosť	regulácie	teploty	50–275	°C
•	 vedenie	v	rúre	–	drôtené rošty
•	 špeciálny	smalt	rúry	ECE		
(Eco	Clean	Enamel)

•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry
•	 energetická trieda A
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,		
1x	plech	na	pečenie

FUNKCIE RÚRY
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SERVIS VT 548 MW
Elektrická rúra samostatná
Akčná MOC 399 € 
•	 špeciálne zatláčacie osvetlené gombíky
•	 dotykové ovládanie hodín
•	 digitálne programovateľné hodiny
•	 programovanie	doby	pečenia
•	 špeciálne	rýchle	predhriatie	rúry		
200	°C	za	6	min.

•	 ukazovateľ	teploty	v	rúre
•	 ukazovateľ	zvoleného	ohrevu
•	 detský	bezpečnostný	zámok	ovládania
•	 multifunkčná rúra 10 funkcií
•	 komfort zatvárania dvierok
•	 možnosť	regulácie	teploty	30-275	°C
•	 výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
•	 špec.	program	čistenia	rúry	Water	systém
•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry
•	 energetická trieda A
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,1x	plech	
na	pečenie

FUNKCIE RÚRY

VT 527 WC
Elektrická rúra samostatná
Akčná MOC 329 €
•	 špeciálne zatláčacie gombíky
•	 dotykové ovládanie hodín
•	 digitálne programovateľné hodiny
•	 programovanie	doby	pečenia
•	 detský	bezpečnostný	zámok	ovládania
•	 multifunkčná rúra 9 funkcií
•	 možnosť	regulácie	teploty	30-275	°C
•	 výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
•	 špec.	program	čistenia	rúry	Water	systém
•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry
•	 objem	rúry	67	l
•	 energetická trieda A
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,1x	plech	na	
pečenie

5 ro
ko

v

SERVIS VT 528 MX
Elektrická rúra samostatná

Akčná MOC 319 €
•	 špeciálne zatláčacie gombíky
•	 dotykové ovládanie hodín
•	 digitálne programovateľné hodiny
•	 multifunkčná rúra 9 funkcií
•	 možnosť	regulácie	teploty	30–275	°C
•	 výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
špeciálny	smalt	rúry	ECE		
(Eco	Clean	Enamel)

•	 špec.	program	na	čistenie	rúry	Water	systém
•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry
•	 energetická trieda A
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,		
1x	plech	na	pečenieFUNKCIE RÚRY
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VT 527 MX 
Elektrická rúra samostatná

Akčná MOC 319 €
•	 špeciálne zatláčacie gombíky
•	 dotykové ovládanie hodín
•	 digitálne programovateľné hodiny
•	 programovanie	doby	pečenia
•	 detský	bezpečnostný	zámok	ovládania
•	 multifunkčná rúra 9 funkcií
•	 možnosť	regulácie	teploty	30-275	°C
•	 výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
•	 špec.program	čistenia	rúry	Water	systém
•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry
•	 objem	rúry	67	l
•	 energetická trieda A
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,	1x	plech	na	
pečenie
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Akčná ponuka setov Mora

VT 526 WC
Elektrická rúra samostatná
Akčná MOC 299 €
•	 špeciálne zatláčacie gombíky
•	 dotykové ovládanie hodín
•	 digitálne programovateľné hodiny
•	 naprogramovanie	času	pečenia
•	 multifunkčná rúra 9 funkcií
•	 možnosť	regulácie	teploty	30–275	°C
•	 vedenie	v	rúre	-	drôtené	rošty
•	 špeciálny	program	na	čistenie	rúry	
Water	systém

•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry	
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,		
1x	plech	na	pečenie

VDI 641 FF
Indukčná vstavaná  
sklokeramická platňa

Akčná MOC 329 €
•	 dotykové ovládanie
•	 4 Indukčné zóny
•	 funkcia Sprint pri každej zóne (rýchle 

zvýšenie výkonu)
•	 signalizácia	funkcie
•	 časovač	varných	zón	
•	 detská	bezpečnostná	poistka		
(uzamknutie	platne)

•	 automatické	vypnutie	indukčnej	zóny		
po	1	min.	(po	odobratí	nádoby	z	dosky)
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Akčná MOC 599 €

VDS 640 FF 1
Sklokeramická vstavaná platňa

Akčná MOC 239 €
•	 dotykové ovládanie
•	 4 Hi-light varné zóny
•	 ukazovateľ	zvyškového	tepla
•	 plynulá	regulácia	výkonu	0–9
•	 funkcia Timer	(časový	spínač	varných	
zón)

•	 funkcia Stop Control	(vypnutie		
pri	pretečení	tekutiny	na	ovládacie	prvky)

•	 funkcia	kuchynské	minutky
•	 detská	bezpečnostná	poistka		
(uzamknutie	platne)

•	 automatické	bezpečnostné	vypnutie	
platne
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SERVIS

Akčná MOC 549 €
VDP 642 X1
Plynová vstavaná platňa
Akčná MOC 159 €
•	 4 plynové horáky
•	 elektrické	zapaľovanie	horákov		
v	gombíkoch

•	 dvojdielna liatinová varná mriežka
•	 elektrické	napätie:	230	V
•	 pripojenie	na	plyn:	G	1/2”	

VT 428 MX
Elektrická rúra samostatná
Akčná MOC 279 €
•	 dotykové ovládanie hodín
•	 digitálne programovateľné hodiny
•	 naprogramovanie	času	pečenia
•	 detský	bezpečnostný	zámok	ovládania
•	 multifunkčná rúra 6 funkcií
•	 možnosť	regulácie	teploty	30–275	°C
•	 vedenie	v	rúre	–	drôtené rošty
•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry
•	 energetická trieda A
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,		
1x	plech	na	pečenie

Akčná MOC 399 €

možnosť zapojenia 

na 230 V
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CHLADENIE

FUNKCIE RÚRY

VT 546 MX
Elektrická rúra samostatná
Akčná MOC 319 €
•	 špeciálne zatláčacie gombíky
•	 dotykové ovládanie hodín
•	 digitálne programovateľné hodiny
•	 programovanie	doby	pečenia
•	 ukazovateľ	zvoleného	ohrevu
•	 ukazovateľ teploty v rúre
•	 detský	bezpečnostný	zámok	ovládania
•	 multifunkčná rúra 10 funkcií
•	 komfort zatvárania dvierok
•	 možnosť	regulácie	teploty	30-275	°C
•	 vedenie	v	rúre	-	drôtené rošty
•	 špeciálny	program	čistenia	rúry		
Water	systém

•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry
•	 energetická trieda A
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,	1x	plech	
na	pečenie

FUNKCIE RÚRY

VT 527 MX 
Elektrická rúra samostatná

Akčná MOC 319 €
•	 špeciálne zatláčacie gombíky
•	 dotykové ovládanie hodín
•	 digitálne programovateľné hodiny
•	 programovanie	doby	pečenia
•	 detský	bezpečnostný	zámok	ovládania
•	 multifunkčná rúra 9 funkcií
•	 možnosť	regulácie	teploty	30-275	°C
•	 výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
•	 špec.	program	čistenia	rúry	Water	systém
•	 chladiaci	systém	dvierok	rúry
•	 objem	rúry	67	l
•	 energetická trieda A
•	 príslušenstvo:	1x	pekáč,	1x	rošt,	1x	plech	
na	pečenie
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VMT 561 X
Vstavaná mikrovlnná rúra
Akčná MOC 279 €
•	 možnosť kombinovaného ohrevu 3 v 1	
(mikrovlnný	ohrev	+	gril	+	horúci	vzduch)

•	 elektronické ovládanie
•	 nerezový	interiér	rúry	
•	 výkon 1000 W
•	 výkon grilu 1100 W
•	 objem 32 l
•	 10	automatických	programov
•	 6 výkonových stupňov
•	 otočný	tanier	315	mm
•	 grilovací	rošt
•	 elektronický	časovač
•	 hodiny
•	 povrch	rúry	–	nerez	s	úpravou	proti	
odtlačkom	prstov

•	 jednoduchá	montáž	–	rámik	už	namon-
tovaný	na	rúru

VMT 441 X
Vstavaná mikrovlnná rúra
Akčná MOC 179 €
•	 možnosť	kombinovaného	ohrevu		
(mikrovlnný	ohrev	+	gril)

•	 elektronické	ovládanie
•	 nerezový	interiér	rúry	
•	 výkon 900 W
•	 výkon grilu 1000 W
•	 objem 25 l
•	 8	automatických	programov
•	 6 výkonových stupňov
•	 otočný	tanier	315	mm
•	 grilovací	rošt
•	 elektronický	časovač
•	 hodiny
•	 povrch	rúry	–	nerez	s	úpravou	proti		
odtlačkom	prstov

•	 jednoduchá	montáž	–	rámik	už		
namontovaný	na	rúru

MT 20
Vstavaná mikrovlnná rúra
Akčná MOC 199 €
•	 nerezový	interiér	rúry
•	 rámček	s	príslušenstvom	pre	vstavanie
•	 výkon 900 W
•	 objem 23 l
•	 otočný	tanier	270	mm
•	 6 výkonových stupňov
•	 časovač
•	 rozmrazovanie
•	 menovitý	príkon:	1450	W
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VMT 311 X
Vstavaná mikrovlnná rúra
Akčná MOC 169 €
•	 vhodná pre inštaláciu do hornej alebo 

bočnej skrinky
•	 elektronické	ovládanie
•	 nerezový	interiér	rúry	
•	 výkon 700 W
•	 objem 17 l
•	 8	automatických	programov
•	 6 výkonových stupňov
•	 otočný	tanier	245	mm
•	 elektronický	časovač	
•	 hodiny
•	 povrch rúry – nerez s úpravou proti  

odtlačkom prstov
•	 jednoduchá	montáž	–	rámik	už	namonto-
vaný	na	rúru

VDIS 642 FF
VDIS 642 FFW
Indukčná vstavaná  
sklokeramická platňa

Akčná MOC 399 €
Akčná MOC 479 €
•	 posuvné ovládanie Slider
•	 4 Indukčné varné zóny
•	 ukazovateľ	zvyškového	tepla
•	 funkcia Sprint	pri	každej	zóne			
(rýchle	zvýšenie	výkonu)

•	 signalizácia	funkcie
•	 časovač	varných	zón
•	 funkcia Stop & Go
•	 automatické	vypnutie	indukčnej	zóny	po	1	
min.	(po	odobratí	nádoby	z	dosky)

•	 elektrické	napätie:	230/400	V	(32	A)

VDI 645 FF
VDI 645 FFW
Indukčná vstavaná  
sklokeramická platňa

Akčná MOC 379 €
Akčná MOC 449 €
•	 dotykové ovládanie
•	 4 Indukčné zóny
•	 Flexi zóny – ľavá strana
•	 ukazovateľ	zvyškového	tepla
•	 funkcia Sprint pri každej zóne   

(rýchle zvýšenie výkonu)
•	 signalizácia	funkcie
•	 časovač	varných	zón
•	 automatické	vypnutie	indukčnej	zóny	po	1	
min.	(po	odobratí	nádoby	z	dosky)

•	 elektrické	napätie:	230/400	V	(32	A)

VDS 641 FW 1
Sklokeramická vstavaná platňa

Akčná MOC 319 €
•	 posuvné ovládanie Slider
•	 4 varné zóny Hi-light,	Duo	úsporná	zóna	
pre	menšie	nádoby

•	 ukazovateľ	zvyškového	tepla
•	 plynulá	regulácia	výkonu	0–9
•	 signalizácia	funkcie
•	 funkcia Timer	(časový	spínač)
•	 funkcia Extra	(funkcia	udržiavania	teploty)
•	 funkcia Stop Control	(vypnutie	pri		
pretečení	tekutiny	na	ovládacie	prvky)

•	 detská	bezpečnostná	poistka		
(uzamknutie	platne)

•	 elektrické	napätie:	230/400	V	(32	A)

VDS 640 FF 1
VDS 640 X 1
Sklokeramická vstavaná platňa

Akčná MOC 239 €
•	 dotykové ovládanie
•	 4 Hi-light varné zóny,	Duo	úsporná	zóna	
pre	menšie	nádoby

•	 ukazovateľ	zvyškového	tepla
•	 plynulá	regulácia	výkonu	0–9
•	 signalizácia	funkcie
•	 funkcia Timer	(časový	spínač	varných	zón)
•	 funkcia Stop Control	(vypnutie		
pri	pretečení	tekutiny	na	ovládacie	prvky)

•	 funkcia	kuchynské	minutky
•	 detská	bezpečnostná	poistka		
(uzamknutie	platne)

•	 automatické	bezpečnostné	vypnutie	platne
•	 elektrické	napätie:	230/400	V	(32	A)

INDUKCIA

INDUKCIA



Mora – Benefit servis – 5 rokov

Zakúpením tohto kupónu zákazník získava po dobu ďalších 36 mesiacov (nad rámec zákonnej 
záručnej lehoty) nárok na bezplatnú výmenu alebo opravu nižšie uvedených súčastí výrobku, 
prácu a výjazd zmluvného servisného technika Gorenje Slovakia, s.r.o.

Mora Benefit servis - záruka 5 rokov sa vzťahuje na vstavané chladničky, vstavané rúry, 
varné indukčné a sklokeramické dosky.

Podmienkou platnosti Mora Benefit servis 5 rokov je registrácia na 
www.mora.sk/registracia do 14 dní od dátumu zakúpenia výrobku.

Akékoľvek prípadné otázky smerujte na gorenje@gorenje.sk, alebo faxom na číslo 02/69 20 
39 99, alebo tiež písomne na adresu Gorenje Slovakia, s.r.o., Polianky 5A, 841 01 Bratislava.
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60	cm
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VM 631 X
Vstavaná umývačka s panelom
Akčná MOC 359 €
•	 kapacita umývačky 12 jedálenských súprav
•	 2	úložné	koše
•	 spotreba	vody	12	l.
•	 praktický	led	displej	s	ukazovateľom	programu
•	 funkcia Aqua Stop proti pretečeniu
•	 2	ostrekovacie	ramená
•	 6 programov
•	 úsporný Eco program
•	 1/2	program
•	 tablety	3v1
•	 4	nastaviteľné	teploty	umývania
•	 odložený štart (3/6/9 h)
•	 nastavenie	horného	koša
•	 nastavenie	držiakov	tanierov	v	spodnom	koši
•	 hlučnosť 47 dB

VM 632 X
Vstavaná umývačka s panelom
Akčná MOC 369 €
•	 kapacita umývačky riadu 12 jedal. súprav
•	 2	úložné	koše
•	 spotreba	vody	11	l
•	 led	displej	s	ukazovateľom	programov
•	 funkcia Aqua Stop proti pretečeniu 
•	 2	ostrekovacie	ramená
•	 6 programov
•	 úsporný Eco program
•	 1/2	program
•	 tablety	3v1
•	 odložený štart (3/6/9/12 h)
•	 nastavenie	horného	koša
•	 zvuková	a	svetelná	signalizácia	konca	
umývania

•	 ukazovateľ	nedostatku	soli
•	 hlučnosť	49	dB

IM 641
IM 640
Vstavaná integrovaná umývačka

Akčná MOC 409 €
Akčná MOC 359 €
•	 kapacita umývačky 14 jedál. súprav
•	 digitálny ukazovateľ zostatku času
•	 3	úložné	koše
•	 spotreba	vody	10	l	(IM	641)	/	12	l	(IM	640)
•	 praktický	led	displej	s	ukazovateľom	programov
•	 funkcia Aqua Stop proti pretečeniu 
•	 3	ostrekovacie	miesta
•	 6 programov
•	 úsporný Eco program
•	 tablety	3v1
•	 energetická trieda A++ (IM	641)/A+ (IM	640)
•	 hlučnosť 47 dB

VC 182
Vstavaná chladnička

Akčná MOC 519 €
•	 mechanické ovládanie
•	 automatické odmrazovanie chladiaceho 

priestoru
•	 spôsob	zabudovania	–	posuvy
•	 4 sklenené výsuvné police
•	 police	s	vekom	vo	dverách	na	mliečne	výrobky
•	 4	police	vo	dverách
•	 miska	na	zeleninu
•	 miska	na	ľad
•	 miska	na	vajíčka	(pre	12	vajec)
•	 praktická	polica	vo	dverách	na	fľaše
•	 1 kôš na rýchle zmrazenie
•	 2	veľké	koše	na	zmrazené	potraviny
•	 netto	objem	chl.	/	mraz.:	223	l	/	61	l
•	 skladovacia doba pri výpadku energie: 15 h
•	 energetická trieda A++
•	 elektrické	napätie:	230	V

ŠTART
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KOŠE

VM 532 X
Vstavaná umývačka s panelom
Akčná MOC 359 €
•	 kapacita umývačky 9 jedál. súprav
•	 2	úložné	koše
•	 spotreba	vody	8,5	l
•	 praktický	led	ukazovateľ	programov
•	 funkcia Aqua Stop proti pretečeniu 
•	 2	ostrekovacie	ramená
•	 6 programov
•	 úsporný Eco program
•	 1/2	program
•	 odložený štart (3/6/9/12 h)
•	 nastavenie	horného	koša
•	 nastavenie	držiakov	tanierov	v	spodnom	
koši

•	 tablety	3v1
•	 zvuková	a	svetelná	signalizácia	konca	
umývania

•	 ukazovateľ	nedostatku	soli

45
cm

ŠTART

IM 531
Vstavaná integrovaná umývačka
 
Akčná MOC 329 €
•	 kapacita umývačky 9 jedálenských súprav
•	 2	úložné	koše
•	 spotreba	vody	9	l
•	 funkcia Aqua Stop proti pretečeniu
•	 2	ostrekovacie	ramená
•	 6 programov
•	 úsporný Eco program
•	 odložený štart (3/6/9 h)
•	 intenzívny
•	 normálny
•	 oplachovanie
•	 pre	mierne	špinavý	riad	alebo	sklo
•	 odmáčanie
•	 4	nastaviteľné	teploty	umývania
•	 energetická trieda A++
•	 účinnosť umývania A
•	 účinnosť sušenia A
•	 hlučnosť 49 dBA
•	 spotreba	energie:	0,69	kWh
•	 elektrické	napätie:	230	V

45
cm

ŠTART

60	cm60	cm

45	cm

45	cm

ŠTART

ŠTART



Váš predajca:

Ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH. Uvedené ceny neobsahujú zákonný príspevok na recykláciu historických elektrozariadení.
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OO 963 X
OO 963 G
Ostrovčekový komínový odsávač
Akčná MOC 519 €
•	 4 rýchlosti výkonu
•	 tlačidlové	ovládanie	

maximálny výkon odsávača 694 m3/h
•	 led osvetlenie 4x 
•	 maximálna	hlučnosť:	62	dB(A)
•	 kovové	filtre	proti	mastnotám
•	 horný	odťah	150	mm
•	 spätná	klapka
•	 možnosť	recirkulácie
•	 energetická	trieda	C	(OO	963	X),	D	(OO	963	G)
•	 elektrické	napätie:	230	V
•	 šírka:	90 cm

OO 463 X
Ostrovčekový komínový odsávač
Akčná MOC 559 €
•	 4 rýchlosti výkonu 
•	 extra funkcie pre rýchle odsávanie
•	 tlačidlové	ovládanie
•	 maximálny výkon odsávača 565 m3/h
•	 led osvetlenie 4x 
•	 maximálna	hlučnosť:	66	dB(A)
•	 kovové	filtre	proti	mastnotám
•	 horný	odťah	150	mm
•	 spätná	klapka
•	 možnosť	recirkulácie
•	 energetická	trieda	D
•	 elektrické	napätie:	230	V
•	 šírka:	40 cm

OK 673 GX
OK 973 GX
Komínový odsávač

Akčná MOC 299 €
Akčná MOC 339 €
•	 4 rýchlosti výkonu 
•	 dotykové ovládanie
•	 maximálny výkon odsávača  

591/667 m3/h
•	 halogénové	osvetlenie	2x	20	W
•	 maximálna	hlučnosť:	70	dB(A)
•	 kovové	filtre	proti	mastnotám
•	 horný	odťah	150	mm
•	 spätná	klapka
•	 možnosť	recirkulácie
•	 energetická	trieda	D	
elektrické	napätie:	230	V

•	 šírka: 60 cm alebo 90 cm

OK 634 X
Komínový odsávač
Akčná MOC 149 €
•	 3 rýchlosti výkonu
•	 tlačidlové	ovládanie
•	 maximálny výkon odsávača 559 m3/h
•	 halogénové	osvetlenie	2x	28	W
•	 maximálna	hlučnosť:	67	dB(A)
•	 kovové	filtre	proti	mastnotám
•	 horný	odťah	150	mm
•	 spätná	klapka
•	 možnosť	recirkulácie
•	 energetická	trieda	D
•	 elektrické	napätie:	230	V
•	 šírka: 60 cm

OT 632 MX
Vstavaný odsávač pár  
výsuvný model

Akčná MOC 159 €
•	 3 rýchlosti výkonu
•	 tlačidlové	ovládanie
•	 výkon odsávača 336 m3/h
•	 halogénové	osvetlenie	2x	40	W
•	 hlučnosť:	65	dB(A)
•	 kovové	filtre	proti	mastnotám
•	 horný	odťah	120	mm
•	 spätná	klapka
•	 možnosť	recirkulácie
•	 energetická	trieda	E
•	 elektrické	napätie:	230	V
•	 šírka:	60 cm

OV 680 G
OV 880 G
Komínový odsávač

Akčná MOC 399 €
Akčná MOC 439 €
•	 4 rýchlosti výkonu
•	 dotykové ovládanie
•	 štrbinové odsávanie
•	 extra funkcia 24 h	(automatické	čistenie	
vzduchu	v	miestnosti,	každú	hodinu	po		
5	minútach)

•	 signalizácia	prevádzky	odsávača
•	 ukazovateľ znečistenia filtra
•	 možnosť programovania odsávania
•	 maximálny výkon odsávača 607 m3/h
•	 halogénové	osvetlenie	2x	20	W
•	 maximálna	hlučnost´53	dB(A)
•	 kovový	filter	proti	mastnotám	
•	 možnosť	recirkulácie
•	 energetická	trieda	D
•	 šírka: 60 cm alebo 80 cm

EXTRA 
FUNKCIA 24 h

OK 673 GW 
OK 673 GB
Komínový odsávač
Akčná MOC 329 €
•	 4 rýchlosti výkonu 
•	 dotykové ovládanie
•	 maximálny výkon odsávača 597 m3/h
•	 extra tenký – 4 cm
•	 halogénové	osvetlenie	2x	20	W
•	 maximálna	hlučnosť:	69	dB(A)
•	 kovové	filtre	proti	mastnotám
•	 horný	odťah	150	mm
•	 spätná	klapka
•	 možnosť	recirkulácie
•	 energetická	trieda	D
•	 elektrické	napätie:	230	V
•	 šírka:	60 cm


