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Minimální hlasitost
Díky odizolovanému ventilátoru je odsávání par i při vyšších 
výkonových stupních naprosto tiché. 

Maximální úložná plocha
Nízká výška zařízení méně než 200 mm a integrovaná 
recirkulační filtrační jednotka zajišťují ve spodní skříňce 
dostatek úložného prostoru pro hrnce a další kuchyňské 
potřeby.

Snadná montáž
Všechny systémy varné desky BORA s odsavačem jsou 
optimalizovány pro co nejjednodušší, nejrychlejší 
a bezproblémovou montáž.

Extra velká varná plocha 4 24
Centrální ovládání u odsavače, přímo na varné ploše, zajišťuje 
dostatek místa pro vaření ve čtyřech hrncích o průměru až 
24 cm současně.

Kompaktní velikost
Systém se díky svým kompaktním rozměrům hodí i do velmi 
malých kuchyní. Eliminací digestoře poskytne prostor pro 
montáž dalších horních skříněk.
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Integrovaná vana k zachycení tuků
Pokud během vaření skončí něco vedle, integrovaná vana 
bezpečně zachytí pevné i tekuté zbytky.

Dětská pojistka
Dětská pojistka brání nechtěnému nebo neoprávněnému 
zapnutí varné desky.

Funkce pauzy
Funkce pauzy slouží ke snadné a rychlé dočasné deaktivaci 
všech varných zón. Při vypnutí funkce pokračuje provoz 
s původními nastaveními.

Tukový filtr z nerezové oceli
Tukový filtr z nerezové oceli je v porovnání s ostatními použitými 
filtračními materiály trvanlivější, vydrží mytí v myčce a zachová 
si svůj původní vzhled (rozhodně nezežloutne) a stabilitu.

Snadné čištění
Díly vystavené výparům z vaření můžete vyjmout přívodním 
otvorem a stačí je prostě umýt v myčce.



Varná deska a odsavač 
v jednom.

Tento praktický pomocník je dokonalou kombinací výkonné 
varné desky a vysoce účinného odsavače. Zajišťuje větší 
prostor a příjemnější a tišší vaření, snadnější čištění 
a optimálnější rozvržení prostoru. A jako bonus budete mít 
možnost šetřit místo i ve skromnějších prostorech. Zavázali 
jsme se i menší kuchyně vybavit stejně kvalitními spotřebiči. 
Kompaktní design do každé kuchyně.



Varná deska

BHA / BHU 760 × 515 mm
BORA Basic Hyper sklokeramická varná deska s integrovaným 
systémem odsavače – odtah ven / recirkulace



Montáž na povrch

Plošně zarovnaná montáž

Varianty montáže
Plošně zarovnaná montáž / montáž 
na povrch



USL515
BORA boční lišty pro hloubku varné desky 515 mm

USL515AB
BORA boční lišty pro hloubku varné desky 515 mm All Black

BKR760
BORA rám varné desky pro šířku 760 mm

Ochrana hran 
u montáže na povrch



Varianty designu

GP4ED
BORA přívodní tryska pro Basic / GP4

Podrobné informace o produktu

Chcete se dozvědět více o produktech BORA?  
Stačí navštívit naše webové stránky: bora.com/basic

BFIED
BORA Basic plochá přívodní tryska s obrubou z nerezové oceli

http://www.bora.com/kochfeldabzugssystem/basic


Rozmanitá INSPIRACE

Ať už hledáte nápady při plánování kuchyně, unikátní pohled do 
zákulisí našeho výzkumu a vývoje, nebo zprávy o nejnovějších 
výživových trendech, na našem blogu BORA najdete vše, co 
potřebujete. Nechte se inspirovat.

Přejít k blogu BORA
bora.com/food-people

http://www.bora.com/food-people


BORA a záruční lhůta

Svým výrobkům důvěřujeme a jsme přesvědčeni o jejich 
kvalitě! Proto vám prodloužíme 2letou záruku výrobce u vašeho 
systému BORA o další jeden rok. 

Přečtěte si platné záruční podmínky na adrese:
mybora.com/warranty2plus1

Prodloužení záruky

Zadejte registrační kód ze zařízení BORA a bezplatně tak 
prodloužíte záruku o jeden rok. Stačí navštívit naše webové 
stránky: mybora.com/registration

http://mybora.com/warranty2plus1
https://www.mybora.com/registration


Oblečte si kuchařskou zástěru a jděte na věc! V malém kruhu 
stejně naladěných lidí si s naším šéfkuchařem BORA uvaříte 
vícechodové menu a při tom zjistíte, proč budete mít v moderní 
kuchyni se spotřebiči BORA více svobody a větší radost z vaření. 

Zde si můžete vyhledat akce BORA ve svém okolí:
bora.com/events

BORA naživo

https://www.bora.com/de/de/events-in-ihrer-naehe/


bora.com

Máte nějaké další dotazy nebo byste chtěli vidět naše systémy 
na vlastní oči? Prodejce ve vaší blízkosti najdete na webu:

bora.com/dealer

Vyhledávání prodejce

Chyby a technické změny vyhrazeny. Stav: 07 / 2022
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https://www2.bora.com/de-de
https://www2.bora.com/de-de
https://www.bora.com/de/de/service/find-a-distributor/

