
BORA uudisti toimivuuden ja keittiön arkkitehtuurin. 
Nauti uudenlaisesta esteettömyydestä ja hiljaisuudesta.



BORA Basic
vallankumous jokaiseen keittiöön



BORA keittotaso-liesituulettimen voi asentaa kaikenlaisiin työtasoihin, 
ovat ne sitten puuta, kiveä tai terästä. 

Liesituulettimen kompakti tekniikka kätkeytyy alla olevaan kaappitilaan, johon jää tilaa vaikka laatikoille. 
Lieden yläpuolinen tila jää vapaaksi, koska liesikupu ei ole enää rajoittamassa keittiön suunnittelua. Kun tuuletin 
on vielä lähes äänetön, sopii tehokas, mutta näkymätön BORA erinomaisesti moderneihin avoimiin keittiötiloihin.
 

BORA BASIC PLUS 
•	86242 (BFIA) hormiin liitettävä  
•	86252 (BFIU) huoneilmaan palauttava
•	rajaton induktiotaso ja liesituuletin
•	suuret keittoalueet
•	energiatehokas
•	830 x 515 x 198 mm

BORA BASIC (BIA/BIU)
•	86240 (BIA) hormiin liitettävä
•	86250 (BIU) huoneilmaan palauttava
•	induktiotaso ja liesituuletin
•	760 x 515 x 196 mm



BORA Classic
uudenlaista ergonomiaa ja 
muotoilun vapautta



CFI-11 86134
•	rajaton induktio
•	3,7 kW
•	340x515x52mm

CIW-1 86137
•	induktio wok
•	3,0 kW
•	340x515x112mm

CCH-1 86135
•	keraaminen 
2-alueinen
•	3,3 kW
•	340x515x44mm

CG-11 86132
•	kaasutaso 
•	3,8 kW
•	340x515x55mm

CKASE 86100
•	liesituuletin ja  
moottori 
•	90x515x140mm

CT-1 86136
•	Tepan-teräsgrillitaso
•	2,8 kW
•	340x515x73mm

ULB-1 86182
•	suodatin
•	aktiivihiili 1,0 kg
•	330x450x94mm

ULB-3 86192
•	tehosuodatin
•	aktiivihiili 8,5 kg
•	450x150x605mm

Asennusesimerkkejä



BORA Professional 
toimivaa estetiikkaa, innovatiivista 
tehokkuutta, ammattitason 
intohimoa



PKFI-11 86010
•	rajaton induktio
•	3,7 kW 
•	370x540x52mm

PKIW-1 86012
•	induktio wok 
•	3,0 kW 
•	370x540x128mm

PKI-11 86011
•	2-alueinen induktio 
•	3,7 kW 
•	370x540x52mm

PKG-11 86030 
•	kaasutaso
•	4,75 kW
•	370x540x73mm

PKA 86000 
•	liesituulettimen   
imuyksikkö
•	482x540x176mm 

Asennusesimerkkejä

PKT-11 86040
•	Tepan-teräsgrillitaso
•	4,8 kW
•	370x540x73mm

•	PGD 86035
•	Nestekaasusuutin
•	28-30mbar

ULB-3 86192
•	tehosuodatin
•	aktiivihiili 8,5 kg
•	450x150x605 mm

ULS-25 86050
•	EC-moottori 
•	370x385x100mm

USTD-1 86220
•	pistorasia 16 A

PSD-50 86215
•	äänenvaimennin 
•	Ø210x595mm
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Jälleenmyyjä 

Raikas	sisäilma	•	hiljainen	•	helppo	puhdistaa	•	tehokas	
•	suunnittelun	vapaus	•	esteettömyys	•	laadukkaat	materiaalit

Ruoanlaitossa syntyy höyryjä, jotka nousevat 1 m/sek. 
nopeudella ylöspäin. BORA-keittotasoon sijoitettu tehokas 
liesituuletin imee syntyneet höyryt jopa nelinkertaisella 
nopeudella alaspäin. 

Suurempi alaspäin suuntautuva imuvirtaus poistaa tehokkaasti 
höyryt ja käryt suoraan keittotasolta, ennen kuin ne ehtivät 
levitä huoneilmaan. Tehokkaat suodattimet puhdistavat käryt, 
ja puhdistettu raikas ilma  palautuu takaisin huonetilaan. 


