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

Intuitivní ovládací kolečko
Ovládání je přesné a intuitivní díky kombinaci klasického 
ovládacího kolečka a dotykové plochy s LED kontrolkami.

Výjimečný design
Varná deska vizuálně zaujme designem a kvalitním materiálem, 
jako je kroužek kolečka z nerezové oceli s přední stranou 
z černého skla a LED kontrolkou.

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

Extra velké varné zóny s celoplošnou indukcí
Velké varné zóny s celoplošnou indukcí zajišťují rovnoměrné 
zahřátí hrnců.
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Automatická klapka
Uzavírací klapka se otevírá automaticky, když je potřeba. Díky 
zabudovaným senzorům nehrozí, že dojde ke skřípnutí 
nějakého předmětu. 

Extra velká varná plocha 4 24
Díky mimořádně velké varné desce s hloubkou 54 cm můžete 
za sebe postavit i dva velké hrnce.

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. 



Revolučně lepší.

Vynikající výkon, optimalizovaný prémiový design, ještě 
intuitivnější ovládání a osm volně kombinovatelných, úžasně 
prostorných varných desek – revoluce v kuchyni pokračuje. 
Nová řada BORA Professional 3.0 je synonymem budoucnosti 
vaření. Kombinuje průkopnický design a nejvyšší nároky na 
zpracování, materiál i na technologie a účinnost. Mezi její 
hlavní předností patří automatická uzavírací klapka, vylepšené 
řízení odsavače a hladké ovládací kolečko z nerezové oceli. To 
zaujme zcela černou přední stranou s dotykovým sklem 
a jasným bílým ukazatelem LED.



PKFI3
BORA Pro  
varná deska s celoplošnou 
indukcí

PKI3
BORA Pro  
indukční varná deska

PKCB3
BORA Pro HiLight varná 
deska se 3 kruhy /  
pekáčem

PKCH3
BORA Pro Hyper  
varná deska s 1 kruhem / 
2 kruhy

Varianty varné desky



PKC3
BORA Pro  
HiLight varná deska
se 3 kruhy / 2 kruhy

PKIW3
BORA Pro  
indukční deska pro pánev 
wok

PKT3 
BORA Pro  
Tepan gril z nerezové oceli se 
2 varnými zónami

PKG3 
BORA Pro  
plynová varná deska

Varianty varné desky



PKA3/ 
PKAS3
BORA Pro odsavač / 
systém odsavače 
Rozměry: 110 x 540 mm

PKA3AB/ 
PKAS3AB
BORA Pro odsavač All 
Black s integrovaným 
ventilátorem All Black  
Rozměry: 110 x 540 mm

Varianty odsavače

Podrobné informace o produktu

Chcete se dozvědět více o produktech BORA? 
Stačí navštívit naše webové stránky: 
bora.com/professional-3-0

https://www2.bora.com/de-de/cooktop-extractor-systems/bora-professional-30


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


Grilujte 365 dní v roce.  
KUCHAŘKA PRO TEPAN

Aromatické steaky, jemné ryby, křupavá zelenina… To vše 
zvládnete připravit s tepan grilem z nerezové oceli během 
chvilky. Užijete si spoustu zábavy a zdravě si pochutnáte. 
Spoustu chutných receptů pro tepan gril najdete v naší 
kuchařce „KUCHYŇSKÉ GRILOVÁNÍ“. Máte chuť na černé 
rizoto s mořskými plody, proužky flank steaku s grilovaným 
římským salátem nebo oblíbený trhanec? Na své si přijde 
opravdu každý.

Objednat kuchařku
mybora.com/shop

http://www.mybora.com/shop


Nový standard

Někdy na velikosti záleží. Extra velké varné desky s hloubkou 
54 cm vám ušetří vrásky a vaření v opravdu velkých hrncích 
bude hračka. Ideálním doplňkem je tepan gril z nerezové oceli, 
který dotvoří jedinečný zážitek z vaření. 



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-de
https://www.bora.com/de/de/service/find-a-distributor/

