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

Intuitivní ovládání sControl+
Jedinečné ovládání je jednoduché jako nikdy předtím. Stačí 
intuitivně pohybovat ukazováčkem nahoru nebo dolů. Všechny 
důležité funkce jsou dosažitelné jediným dotekem.

Minimalistický design
Varná plocha a odsavač jsou dokonale plošně zarovnané. 
Perfektně vedené linie umožňují jak nenápadnou, tak i vysoce 
elegantní integraci do každé moderní kuchyňské architektury.

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.

Extra velké varné zóny s celoplošnou indukcí
Mimořádně velké varné zóny s celoplošnou indukcí se postarají 
o úplné rovnoměrné zahřátí i velmi velkých hrnců nebo pekáčů. 
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Modulární systém
U systému můžete libovolně kombinovat varné zóny – je libo 
celoplošnou indukci, plyn nebo tepan gril z nerezové oceli?

Dokonale přesná kontrola teploty
Tepan gril z nerezové oceli se zahřeje na 250 °C za méně než 
pět minut a jeho teplotu můžete regulovat na stupeň přesně.  

Automatické řízení odsávání
Odsavač nemusíte ovládat ručně, jeho výkon se upravuje sám 
podle procesu vaření. 

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

Integrovaná vana k zachycení tuků
Pokud během vaření skončí něco vedle, integrovaná vana 
bezpečně zachytí pevné i tekuté zbytky.



Naprostá svoboda.

Nejvyšší míra flexibility a individuality pro jedinečný kuchařský 
zážitek: Systém BORA Classic 2.0 si můžete sestavit na míru 
podle svých požadavků. Chcete plyn, indukci, sklokeramickou 
desku, tepan gril nebo kombinaci? S tímto moderním 
systémem nakombinujete varné desky a systémy odsavače 
sobě i kuchyni na míru.



Varianty varné desky

CKI
BORA Classic  
indukční varná deska

CKIW
BORA Classic  
indukční deska pro pánev 
wok

CKFI
BORA Classic  
varná deska s celoplošnou 
indukcí

CKCH
BORA Classic  
Hyper varná deska  
s 1 kruhem / 2 kruhy



Varianty varné desky

CKT
BORA Classic  
tepan gril z nerezové oceli  
se 2 varnými zónami

CKG
BORA Classic  
plynová varná deska

CKCB
BORA Classic  
HiLight varná deska
s 1 kruhem / 2 kruhy /
pekáčem

Všechny varné desky mají  
rozměry: 327 × 515 mm



CKA2
BORA Classic  
odsavač 
Rozměry: 116 × 515 mm

CKA2AB
BORA Classic  
odsavač All Black
Rozměry: 116 × 515 mm

Varianty odsavače

Podrobné informace o produktu

Chcete se dozvědět více o produktech BORA?  
Stačí navštívit naše webové stránky: bora.com/classic-2-0

http://www.bora.com/kochfeldabzugssystem/classic-2-0


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

CER
BORA Classic vkládací rám 

Ochrana hran 
u montáže na povrch



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


BORA naživo

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

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


bora.com

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

bora.com/dealer

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

