


BORA mullistaa perinteisen käsityksen keittiöstä – enää 
ei tarvita erillistä liesikupua tai tasosta nousevaa tuule-
tinta. Innovatiivinen BORA yhdistää tehokkaat keittotasot ja 
nerokkaan liesituulettimen, jonka alaspäin suuntautuva imu-
virtaus poistaa kaikki höyryt ja hajut ennen kuin ne ehtivät 
nousta huoneilmaan. Tuulettimen 100 % CLEANRATE tekee 
ruoanlaitosta entistä nautinnollisempaa.  

BORA tuo uudenlaista avaruutta keittiöön ja tarjoaa kiin-
nostavia mahdollisuuksia sekä uudis- että remonttikohteiden 
keittiösuunnitteluun. Upeasti muotoiltu liesi tehokkaalla ja 
hiljaisella tuulettimella sopii erinomaisesti moderneihin avoi-
miin keittiötiloihin. Liesi voidaan haluttaessa sijoittaa vaikka 
ikkunan eteen, saarekkeesta tulee aidosti avoin, ja pienem-
missä keittiöissä saadaan yläkaapeille lisää tilaa.

BORA 

VALLANKUMOUS KEITTIÖSSÄ

7 HYVÄÄ SYYTÄ:

Raikas sisäilma: ruoanlaitto BORAlla on kuin kokkaisi      
raikkaassa ulkoilmassa.

Hiljainen: BORA on huomattavasti hiljaisempi kuin       
perinteiset liesituulettimet.

Helppo puhdistaa: BORA-liesituulettimen osat voidaan 
pestä astianpesukoneessa.  

Tehokas: BORA imee kaikki höyryt ja hajut suoraan       
keittotasolta ennen kuin ne ehtivät levitä huoneilmaan.

Paras design: Laadukkaat materiaalit ja huippuluokan 
teknologia takaavat toimivuuden ja pitkän käyttöiän.

Suunnittelun vapaus: BORA asettaa uudet standardit       
keittiösuunnittelulle.

Esteetön näkymä: BORA asennetaan työtasoon – 
lieden yläpuoli jää vapaaksi.



Ruoanlaitossa syntyy höyryjä, jotka nousevat 
1 m/sek. nopeudella ylöspäin. BORA-keitto-
tasoon integroitu uudenlainen tehokas liesi-
tuuletin imee syntyneet höyryt ja käryt jopa 
nelinkertaisella nopeudella alaspäin. Suuri 
alaspäin suuntautuva imuvirtaus poistaa epä-

puhtaan ilman tehokkaasti suoraan keitto-
tasolta, ennen kuin se ehtii levitä huoneilmaan. 
BORA keittotaso-liesituuletin voidaan asentaa 
joko pinta- tai upotusasennuksena. Keittotason 
höyrynpoisto toimii valitusta mallista riippuen 
joko poistoilma- tai kiertoilmaperiaatteella.

100 % CLEANRATE

BORA-TOIMINTAPERIAATE 



BORA Professional antaa mahdollisuuden toteuttaa unel-
mien keittiö. Ammattitason modulaarinen ratkaisu voidaan 
rakentaa käyttäjän mieltymysten mukaiseksi. Siinä on laa-
jin valikoima erilaisia keittotasoja, joita voidaan yhdistää 
yhden tai useamman imuyksikön kanssa. 

Älykäs käyttöliittymä mahdollistaa keittotasojen ja liesi-
tuulettimen keskinäisen kommunikaation. Etupaneelissa 
sijaitsevien RST-käyttökytkimien avulla voidaan ohjata eri 
keittoalueiden lämpötilaa ja imuyksiköiden tehoa sekä 
erilaisia lisätoimintoja – ja niiden tyylikäs design vetoaa 
niin koti- kuin ammattilaiskeittiöiden kokkeihin. Ratkaisu 
tarjoaa tinkimätöntä laatua jokaisessa yksityiskohdassaan.

BORA Professionalin käyttö on helppoa ja nautinnollista. 
Ruokaa laitettaessa voidaan nauttia raikkaasta sisäilmasta, 
ja vieraiden kanssa seurustelu onnistuu esteettömästi. 
Vieraiden ihailevilta katseiltakaan tuskin voidaan välttyä – 
BORA Professionalin minimalistinen muotoilu ja vaikutta-
van tehokas imuteho herättävät taatusti huomiota. 

 
BORA 

PROFESSIONAL

BORA PROFESSIONAL 
86000  PKA, liesituulettimen imuyksikkö
86050 ULS-25, EC-moottori 
86001 PKAS, imuyksikkö moottorilla  
86010   PKFI-11, rajaton induktio, 3,7 kW  
86011  PKI-11, 2-alueinen induktio, 3,7 kW  
86012  PKIW-1, induktio wok, 3,0 kW  
86040  PKT-11, Tepan-teräsgrillitaso, 4,8 kW  
86030   PKG-11, kaasutaso, 4,75 kW  
86035   PGD, nestekaasusuutin, 28-30 mbar
86220  USTF, pistorasia 16 A



BORA Professional 
ammattitason tekniikkaa ja 

suunnittelun vapautta



BORA CLASSIC
86100  CKASE, imuyksikkö moottorilla 
86134  CFI-11, rajaton induktio 3,7 kW  
86135  CCH-1, 2-alueinen keraaminen, 3,3 kW  
86136  CT-1, Tepan-teräsgrillitaso, 2,8 kW  
86137  CIW-1, induktio wok, 3,0 kW  
86132  CG-11, kaasutaso, 3,8 kW 
86228  CKAEG, peiteritilä 

BORA Classicin virtaviivainen design sulautuu saumatto-
masti erilaisiin sisustuksiin – olipa keittiön materiaaleina 
käytetty puuta, kiveä, terästä, lasia tai niiden yhdistelmiä. 
Ratkaisu mukautuu myös erikokoisiin keittiöihin; haluttu 
kokonaisuus voidaan rakentaa yhdistämällä yksi tai 
useampia keittotasoja imuyksikön rinnalle.

Keittotasot voivat olla keraamisia-, induktioita- tai kaasu-
liesiä ja vaihtoehtona on myös tehokas Teppanyaki-teräs-
grilli sekä wok-taso. Erilaisia keittotasoja voidaan myös 
yhdistää keskenään. Induktio- ja keraamisten keittotasojen 
sekä liesituulettimen säätimet on integroitu tasoihin.

 
BORA 

CLASSIC



BORA Classic
harkittua toimivuutta ja  

ajatonta estetiikkaa



BORA Basic
huippuratkaisu jokaiseen keittiöön 



86240  BORA BASIC (BIA) hormiin liitettävä   
86250  BORA BASIC (BIU) huoneilmaan palauttava 
86242 BORA BASIC PLUS (BFIA) hormiin liitettävä   
86252  BORA BASIC PLUS (BFIU) huoneilmaan palauttava  
86201  UGPI-1 BORA Grillipannu  

BORA Basic luo keittiöstä viihtyisän ruoanlaitto- ja 
oleskelualueen. Ajattoman tyylikkäästi muotoiltu, tehokas 
ja helppokäyttöinen keittotaso-liesituuletin on keittiön 
toiminnallinen keskipiste. Kokkaaminen on vaivatonta ja 
huoneilma pysyy raikkaana, koska ruoanlaiton aikana 
syntyneet höyryt poistetaan siellä missä ne syntyvät.

Lieden 20–50 % tavallista laajempien keittoalueiden 
ansiosta BORA Basic on ihanteellinen tilaa säästävä 
ratkaisu myös pieniin keittiöihin: kaksi suurta kattilaa tai 
pannua mahtuu keittotasolle peräkkäin. Liesituulettimen 
kompakti tekniikka kätkeytyy työtason alla olevaan kaap-
piin, johon jää tilaa esimerkiksi laatikoille. Lisäksi yläkaa-
peille jää enemmän tilaa, kun liesikupua ei enää tarvita.

 
BORA 

BASIC



BORA BASIC 86240 (BIA) hormiin liitettävä
BORA BASIC 86250 (BIU) huoneilmaan palauttava   
•	induktiotaso ja liesituuletin
•	760x515x196mm
•	energialuokka C

BORA Basic 
 

UGPI-1 86201
•	Bora	Grillipannu	
•	tarttumaton	DURIT-
 Resist™ -pinnoite
•	sopii	Basic	Plus/Classic
•	325x357x25mm

ULIE 86160
•	AC-kanavapuhallin
•	sopii	Basic	Plus
•	260x243mm

BORA Classic

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

CKASE 86100 
•	imuyksikkö moot-
torilla
•	90x515x140mm
•	energialuokka A++

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

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

RST-reunus 86265
•	764x519x7mm

RST-reunus 86266
•	834x519x7mm

BORA BASIC PLUS 86242 (BFIA) hormiin liitettävä  
BORA BASIC PLUS 86252 (BFIU) huoneilmaan          
palauttava
•	rajaton induktiotaso ja liesituuletin
•	suuret keittoalueet 
•	830x515x198mm
•	energialuokka B

BORA CLASSIC -ASENNUSESIMERKKEJÄ

CKAEG 86228
•	peiteritilä
•	lisävaruste
•	59,5x431,5x2,5mm

ULIE 86160
•	AC-kanavapuhallin
•	260x243mm

ULI 86161
•	EC-kanavapuhallin
•	500x250x299mm

HORMIIN LIITETTÄVÄ

BORA Classic -liesitasoista voidaan rakentaa erilaisiin 
käyttötarpeisiin ja erikokoisiin keittiöihin sopivia ratkaisuja.

HUONEILMAAN PALAUTTAVA

Ilmanohjain 86270
•	musta
•	lisävaruste



BORA Professional

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

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

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

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

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

PGD 86035
•	Nestekaasusuutin
•	28-30mbar

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

PKA 86000 
•	liesituulettimen 
imuyksikkö
•	482x540x176mm

PKAS 86001 
•	imuyksikkö moottorilla
•	482x540x176mm
•	energialuokka A+

BORA PROFESSIONAL -ASENNUSESIMERKKEJÄ

ULS-25 86050
•	EC-moottori 
•	370x385x100mm
•	energialuokka A++

BORA Classic -liesitasoista voidaan rakentaa erilaisiin 
käyttötarpeisiin ja erikokoisiin keittiöihin sopivia ratkaisuja.

BORA Professional -liesitasoista voidaan rakentaa erilaisiin käyttötarpeisiin ja erikokoisiin keittiöihin 
sopivia ratkaisuja. Liesitasoja ja imuyksikköjä voidaan yhdistää jopa 4 rinnakkain.

ULB-suodattimien kanssa suositellaan 
käytettäväksi Ecotube-poistokanavia.
Lisätietoa nettisivuiltamme.

USTF 86220
•	pistorasia 16A

Liesitasoja ja imuyksikköjä voidaan 
yhdistää jopa 4 rinnakkain. 

ULI 86161
•	EC-kanavapuhallin
•	500x250x299mm

ULIE 86160
•	AC-kanavapuhallin
•	260x243mm

USDF 86209
•	äänenvaimennin 
•	300x120x433mm

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

ULB-suodattimien kanssa suositellaan 
käytettäväksi Ecotube-poistokanavia. 
Lisätietoa nettisivuiltamme.



Savo Design & Technic Oy
Muuntotie 1, 01510 Vantaa

info@savo.fi
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BORA tarkoittaa ylivoimaista, palkittua 
laatua ja toimintavarmuutta. Korkea-
laatuiset materiaalit, ensiluokkainen 
työn laatu ja viimeistellyt yksityiskohdat 
takaavat BORA-tuotteiden voittamatto-
man toiminnallisuuden ja kestävyyden. 


