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Kupte troubu a varnou desku z nabídky 
a obdržíte jako dárek rychlovarnou konvici 
nebo topinkovač v hodnotě 1 490 Kč .

Kupte troubu, varnou desku a myčku z nabídky 
a obdržíte jako dárek mikrovlnnou troubu 
v hodnotě 1 890 Kč .

Rozdáváme 
radost

MT 121 S

zdarma
KP 173 X / TP 903 X

zdarma



VDP 645 GX
plynová vestavná  
skleněná deska

7 990 Kč

58
cm

VDP 645 GB1
plynová vestavná  
skleněná deska

7 990 Kč

58
cm

VDP 645 GX1
plynová vestavná  
skleněná deska

6 990 Kč

60
cm

VDP 665 X
plynová  
vestavná deska

5 690 Kč

60
cm

VDS 640 FF1
sklokeramická vestavná  
deska samostatná

5 990 Kč

VDS 640 X1
sklokeramická vestavná  
deska samostatná

5 990 Kč

VDS 641 FW1
sklokeramická  
vestavná deska

7 990 Kč

VDI 641 FF
indukční vestavná 
sklokeramická deska

8 990 Kč

23
0 V

38
0 V

VDI 660 F
indukční vestavná 
sklokeramická deska

12 990 Kč

VDI 645 FF
indukční vestavná  
sklokeramická deska

9 990 Kč

VDIS 642 FF
indukční vestavná  
sklokeramická deska

10 990 Kč

VDIS 642 FFW
indukční vestavná  
sklokeramická deska

12 990 Kč



VDI 641 X
indukční vestavná 
sklokeramická deska

8 990 Kč
23

0 V

38
0 V

VDI 645 FFW
indukční vestavná  
sklokeramická deska

11 990 Kč

Při  koupi trouby a varné desky 
z této nabídky obdržíte jako dárek 

rychlovarnou konvici KP 173 X  
nebo topinkovač TP 903 X  

v hodnotě 1 490 Kč .

Dárek

VT 569 MX
elektrická vestavná trouba 
samostatná touch control

12 990 Kč

VT 548 MW
elektrická vestavná trouba 
samostatná

9 990 Kč

VT 546 MX
elektrická vestavná trouba 
samostatná

8 590 Kč

VT 548 MX
elektrická vestavná trouba 
samostatná

9 990 Kč

VT 527 WC
elektrická vestavná trouba 
samostatná

8 990 Kč

Funkce Sprint
Rychlé zvýšení výkonu 
až o 40% dosáhnete 
aktivací  funkce Sprint.

Připojení na 230 V
Vybrané indukční 
a sklokeramické desky 
umožňují nastavení 
jednofázového připojení 
bez asistence servisního 
technika. 

Litinové mřížky 
Vychutnejte si profesionální 
pocit z vaření. Zvolte model 
s litinovými mřížkami. Jsou 
robustnější a velmi stabilní.

Trojitý hořák
Extra rychlý trojitý 
hořák o výkonu 3 300 W 
vám zaručuje rychlé 
a profesionální vaření 
ve větších pánvích 
či nádobách.

Teleskopické rošty 
Díky nim je manipulace 
s plechy velmi pohodlná 
a bezpečná.

Komfortní zavírání
Speciální závěsy zaručují 
i bez vaší asistence velmi 
tiché a šetrné zavírání.

Zamačkávací 
knoflíky
Propujčují troubě legantní 
vzhled i ovládání.

Čištění 
Water System
Speciální funkce na čištění 
trouby vám usnadní pracné  
odstraňování nečistot 
a spoustu času.



Platnost akce do vyprodání zásob.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změ-
ny během vývoje výrobků. Uvedené ceny v katalo-
gu jsou s DPH a jsou informativní, aktuální ceny 
zjistíte na www.mora.cz. Ceny se mohou u jed-
notlivých prodejců lišit. Uvedené ceny neobsahují 
zákonný příspěvek na recyklaci historických elek-
trozařízení. Bližší informace obdržíte u prodejců 
značky Mora a na www.mora.cz.

IM 641
vestavná integrovaná myčka

10 990 Kč

VM 632 X
vestavná myčka s panelem

9 990 Kč

IM 640
vestavná integrovaná myčka

9 590 Kč

mytí sušení

60
cm

14
SAD

3
KOŠE

VM 631 X
vestavná myčka s panelem

9 590 Kč

mytí sušení

60
cm

IM 531
vestavná integrovaná myčka

8 990 Kč

mytí sušení

45
cm

VM 532 X
vestavná myčka s panelem

9 590 Kč

mytí sušení

45
cm

mytí sušení

60
cm

14
SAD

3
KOŠE mytí sušení

60
cm

Při  koupi trouby, varné desky a myčky 
z této nabídky  obdržíte jako dárek 

mikrovlnnou troubu MT 121 S 
v hodnotě 1 890 Kč .

Dárek

Plný Aqua stop 
V případě poruchy systém 
zastaví další napouštění 
vody a postará se 
o odčerpání vody z myčky.

Maximální účinnost 
Nově Mora nabízí 
myčky nádobí, které se 
svojí spotřebou řadí do 
energetické třídy A++.

Extra tichý chod 
47 dB(A) 
Nové myčky mají extra 
tichý chod, který zaručuje 
příjemné prostředí ve vaší 
kuchyni.

Program ½ náplň 
Spotřeba vody a energie je 
při ½ programu podstatně 
nižší a doba mytí je kratší.

Odložený start 
Tato funkce vám umožní 
naprogramovat zapnutí 
myčky předem. Můžete 
takto využít výhodných 
tarifů za elektřinu.

Eco program 
Úsporný Eco program vám 
umožňuje s minimální  
spotřebou vody zachovat 
ten nejlepší výsledek mytí 
a spotřeby energie.

AQUA STOP

příborová
zásuvka

příborová
zásuvka




