BORA
Innovatiivisia ratkaisuja keittiöön
BORA avaa keittiösuunnittelulle uudet ulottuvuudet.

nenkin helpottuu. Ruoanlaiton aikana syntyvät rasva-

Käytännöllisesti katsoen kaikki on mahdollista: ruoanlaitto

hiukkaset nimittäin kerätään tehokkaasti ruostumattomasta

ikkunan edessä tai viistokaton alla, saareke ilman näky-

teräksestä valmistettuun rasvasuodattimeen. Lisäksi BORA

mää peittävää liesituuletinta, enemmän tilaa yläkaapeille,

on hiljainen, vaikka se olisi säädetty suurimmalle teholle.

saumaton minimalismi…
Kokatessa voidaan nauttia raikkaasta sisäilmasta, näkymä
Ruoanlaittokaan ei ole enää entisensä. BORA ei anna

pysyy avoimena ja keskustelu onnistuu esteettömästi.

höyryille eikä hajuille mitään mahdollisuutta – ne katoavat

Myös tilaa ruoanlaittoon löytyy runsaasti, sillä kaikkien

alaspäin ennen kuin ehtivät nousta huoneilmaan. Ei siis

BORA ratkaisujen suurille keittotasoille mahtuu neljä

enää höyryä silmissä tai silmälaseissa, ja keittiön siivoami-

24 cm:n keittoastiaa samanaikaisesti.
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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 käryt 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 avaa
uudet ulottuvuudet
keittiösuunnittelulle.

Esteetön
näkymä:
BORA asennetaan työtasoon
– lieden yläpuoli jää
vapaaksi.
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BORA
Professional 2.0
Keittiösuunnittelun mullistava ammattitason ratkaisu
Tilaa B
ORApistor
asiat
erikse
en
Älykkäät käyttökytkimet

Tarkka lämpötilanhallinta

Monipuolisia toimintoja käytetään keskitetysti etupaneelissa
sijaitsevilla älykkäillä käyttökytkimillä, jotka on valmistettu
korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. Ne ovat
täydellinen yhdistelmä klassisen helppoa säädinkäyttöä ja
integroidun hipaisukäytön sekä digitaalinäytön tarjoamia
mahdollisuuksia.

Teppanyaki-teräsgrillitason lämpötilanhallinta on ainut–
laatuisen tarkka ja siinä on kaksi suurta grillausaluetta.
Grillauslämpötila voidaan säätää tarkasti, ja se myös
pysyy säädetyssä lämpötilassa. Grillitaso lämpenee
250°C:seen alle viidessä minuutissa, mikä säästää aikaa
ja energiaa.

Automaattinen sulkulevy

Modulaarinen järjestelmä

Kun imuyksikkö on käytössä, sulkulevy avautuu ja sulkeutuu
automaattisesti. Integroitujen anturien ansiosta sulkeutuvan
luukun väliin ei voi jäädä mitään. Kun järjestelmä on kytketty
pois päältä, se on kokonaan suljettu.

Erilaisia keittotasoja on saatavissa laaja valikoima – esimerkiksi rajaton induktio, Wok-induktio, kaasukeittotaso ja
Teppanyaki-teräsgrillitaso. Kaikkia vaihtoehtoja voidaan
yhdistellä vapaasti imuyksikön kanssa.

Erittäin hiljainen

Imuyksikön automaattinen ohjaus

Imuyksikkö on hiljainen kuin henkäys myös suurilla teho–
tasoilla. Ruoanlaittoon ja keskusteluun voidaan keskittyä
häiriöttä.

Höyrynpoistoa ei tarvitse säätää käsin, se säätyy auto–
maattisesti ruoanlaittotilanteen mukaan. Voit keskittää
täyden huomiosi ruoan valmistamiseen.

Erikoissuuri keittoalue

Säädettävä lämpimänäpitotoiminto

Erikoissyvien 54 cm:n keittotasojen ansiosta tilaa ruoan–
laittoon on runsaasti. Esimerkiksi kaksi suurta kattilaa tai
pannua mahtuu keittotasolle helposti peräkkäin.

Voit valita kolmen lämpimänäpitotehon välillä tilanteen ja
aterian mukaan. Ruoat pysyvät aina ihanteellisessa, tasai–
sessa lämpötilassa ilman pohjaan palamisen vaaraa.

Bora Professional 2.0 -setit
PKASFI 86091 – BORA Professional 2.0 rajaton induktio -setti
1 x PKAS:
2 x PKFI-11:
			
1 x EFBV90:
1 x EF750:
1 x EFV:

BORA Professional 2.0, imuyksikkö integroidulla moottorilla
Kaksi BORA Professional 2.0, kahden keittoalueen rajatonta 		
induktiokeittotasoa
BORA Ecotube pystykulma 90°, 245x139x139mm
BORA Ecotube litteä putki, 245x750x89mm
BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 245x50x89mm

PKASFIT 86092 – BORA Professional 2.0 rajaton induktio ja Tepan -setti
1 x PKAS:
1 x PKFI-11:
1 x PKT-11:
		
1 x EFBV90:
1 x EF750:
1 x EFV:

BORA Professional 2.0, imuyksikkö integroidulla moottorilla
BORA Professional 2.0, kahden keittoalueen rajaton induktiokeittotaso
BORA Professional 2.0, kahden lämpötila-alueen Teppanyaki-grilli
ruostumattomatonta terästä
BORA Ecotube pystykulma 90°, 245x139x139mm
BORA Ecotube litteä putki, 245x750x89mm
BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 245x50x89mm

Settien ulkomitat 850x540x199mm, min. kaluste 900x700mm.

Yhteensopiva VILPE ECo-sarjan huippuimurien kanssa, kysy lisää!
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BORA Professional -tuotteet

PKA 86000
• liesituulettimen
imuyksikkö
• 110(482)x540x176mm

ULS 86050
• EC-moottori
• 370x388x100mm
• energialuokka A++

PKAS 86001
• imuyksikkö moottorilla
• 110(468)x540x199mm
• energialuokka A+

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

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

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

ULIE 86160
• AC-kanavapuhallin
• 260x243mm
ULI 86161
• EC-kanavapuhallin
• 500x250x299mm

PKG-11 86030
• kaasutaso
• 5 kW
• 370x540x73mm

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

PGD 86035
• Nestekaasusuutin
• 28-30mbar

USTF 86220
• pistorasia 16A

ULB-3 86192
• tehosuodatin
• aktiivihiili 8,5kg
• 465x560x150mm

ULB-1 86182
• suodatin
• aktiivihiil 0,75kg
• 330x495x96mm

PESDF 86341
• BORA Professional 2.0
Ecotube-sarja ja litteä
USDF-äänenvaimennin

PESDR 86342
• BORA Professional 2.0
Ecotube-sarja ja pyöreä
USDR50-äänenvaimennin

USTFAB 86221
• All Black
• pistorasia 16A

BORA
Professional 2.0 All Black
Ainutlaatuisen BORA Professional 2.0 All Black -setin vähäeleinen muotoilu hivelee silmää.
Kaksi keittotasoa rajattomalla induktiolla, käyttökytkimet ja imuyksikkö ovat kaikki tyylikkään mustia.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa imuyksikössä on timantinkova mattamusta DLC-pinnoite.

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

PKASFIAB 86090 – BORA Professional 2.0 All Black -setti

BORA Professional -keittotasoista
voidaan rakentaa erilaisiin käyttötarpeisiin ja erikokoisiin keittiöihin
sopivia ratkaisuja.

• 1 x PKASAB:
			
• 2 x PKFI-11AB:
			
• 1 x EFV:
• 1 x EF750:
• 1 x EFBV90:

Keittotasoja ja imuyksikköjä voidaan
yhdistää jopa 6 rinnakkain.

Setin ulkomitat 850x540x199mm, min. kaluste 900x700mm.

BORA Professional asennusesimerkkejä

BORA Professional All Black, imuyksikkö integroidulla
moottorilla
Kaksi BORA Professional All Black, kahden lämpötila-alueen
rajaton induktiokeittotasoa
BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 245x50x89mm
BORA Ecotube litteä putki, 245x750x89mm
BORA Ecotube pystykulma 90°, 245x139x139mm
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BORA Classic 2.0
Joustava ja yksilöllinen ratkaisu keittiöösi
Tilaa B
ORApistor
asiat
erikse
en

BORA Classic 2.0 -setit

Minimalistinen muotoilu

Tarkka lämpötilanhallinta

Minimalistisen pelkistetysti muotoiltu BORA Classic 2.0 sopii
upeasti moderniin keittiöön. Työtasoon saumattomasti sulau–
tuvan ratkaisun ohjauspaneeli on valmiustilassa lähes näky–
mätön, ja käytön aikana sen älykäs valaistus on pelkistetty
olennaiseen.

Teppanyaki-grillissä on kaksi suurta grillausaluetta ja ainut–
laatuisen tarkka lämpötilanhallinta. Halutun lämpötilan voi
säätää viiden asteen tarkkuudella, ja se pidetään luotettavasti
yllä. Grillitaso lämpenee 250°C:seen alle viidessä minuutissa,
mikä säästää aikaa ja energiaa.

Intuitiivinen sControl+ ohjauspaneeli

Modulaarinen järjestelmä

BORAn käyttö on nyt helpompaa kuin koskaan: liu’uta sormea ylös- tai alaspäin ohjauspaneelin syvennyksessä tai
kosketa säädinaluetta suoraan. Kaikki tärkeät toiminnot ovat
personoitavissa ja käytettävissä yhdellä hipaisulla.

Ratkaisuun on saatavana laaja valikoima erilaisia keittotasoja,
joista voidaan rakentaa haluttu kokonaisuus yhdessä imuyksikön
kanssa. Myös pienten keittiöiden yhden keittoalueen tai suuret
useamman keittotason sisältävät yhdistelmät ovat mahdollisia.

Helppo puhdistus

Imuyksikön automaattinen ohjaus

Kaikki likaantuvat osat voidaan irrottaa helposti yhtenä
pakettina leveän höyrynpoistoaukon kautta, ja ne vievät vain
vähän tilaa astianpesukoneessa.

Höyrynpoisto säätyy automaattisesti ruoanlaittotilanteen
mukaan, eikä sitä tarvitse säätää erikseen. Ruoanlaittoon
voidaan keskittyä kokonaan.

Erikoissuuri keittoalue

Erittäin hiljainen

CKA2I 86095 – BORA Classic 2.0 induktio -setti

Ohjauspaneeli on integroitu keskitetysti imuyksikköön, joten
se ei vie tilaa keittotasoilta. Ruoanlaittoon on tilaa neljällä
24 cm:n keittoastialla samanaikaisesti.

Hiljaisuus on taattu myös suurilla tehotasoilla kiitos optimaalisen
ilmanohjauksen ja erittäin hiljaisen moottorin. Mikään ei vie
huomiota pois ruoanlaitosta eikä häiritse keskustelua.

•
•
•
•
•

CKA2FI 86096 – BORA Classic 2.0 rajaton induktio -setti
• 1 x CKA2:
• 2 x CKFI:
		
• 1 x CESDF:
• 1 x ULS:
• 1 x EFV:

BORA Classic 2.0 tuuletinyksikkö, integroidulla ohjauspaneelilla
Kaksi BORA Classic 2.0 rajatonta kahden keittoalueen induktiokeittotasoa
BORA Classic 2.0 Ecotube-putkisarja ja litteä USDF-äänenvaimennin
BORA EC-sokkelimoottori
BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 245x50x89mm

CKA2FIT 86097 – BORA Classic 2.0 rajaton induktio ja Tepan -setti
• 1
• 1
• 1
		
• 1
• 1
• 1

x CKA2:
x CKFI:
x CKT:

BORA Classic 2.0 tuuletinyksikkö, integroidulla ohjauspaneelilla
BORA Classic 2.0 rajaton kahden keittoalueen induktiokeittotaso
BORA Classic kahden lämpötila-alueen Teppanyaki-grilli 			
ruostumattomatonta terästä
x CESDF: BORA Classic 2.0 Ecotube-putkisarja ja litteä USDF-äänenvaimennin
x ULS:
BORA EC-sokkelimoottori
x EFV:
BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 245x50x89mm

1 x CKA2:
2 x CKI:
1 x CESDF:
1 x ULS:
1 x EFV:

BORA Classic 2.0 tuuletinyksikkö, integroidulla ohjauspaneelilla
Kaksi BORA Classic 2.0 kahden keittoalueen induktiokeittotasoa
BORA Classic 2.0 Ecotube-putkisarja ja litteä USDF-äänenvaimennin
BORA EC-sokkelimoottori
BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 245x50x89mm

Settien ulkomitat 770x515x190mm, min. kaluste 900x600mm.

Yhteensopiva VILPE ECo-sarjan huippuimurien kanssa, kysy lisää!
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BORA Classic 2.0 -tuotteet

CKA2 86140

ULIE 86160
• AC-kanavapuhallin
• 260x243mm

CER 86226

• BORA Classic 2.0 liesituuletinyksikkö,
integroidulla ohjauspaneelilla
• 116(439)x515x190mm

ULS 86050
• EC-moottori
• 370x388x100mm
• energialuokka A++

CKCB 86142

CKI 86144

CKIW 86145

CKT 86146

• BORA Classic 2.0
2-alueinen induktio
• 3,7 kW
• 327x515x58mm

• BORA Classic 2.0
induktio wok
• 3,0 kW
• 327x515x116mm

• BORA Classic 2.0
Tepan-teräsgrillitaso
• 3,5 kW
• 327x515x73mm

• BORA Classic 2.0
• 2-alueinen keraaminen
HiLight-keittotaso
• 3,7 kW
• 327x515x45mm

CKFI 86143
• BORA Classic 2.0
rajaton induktio
• 3,7 kW
• 327x515x58mm

ULI 86161
• EC-kanavapuhallin
• 500x250x299mm

• BORA Classic 2.0 CER
RST-kehys,
• lisävaruste

USTF 86220
• pistorasia 16A

ULB-3 86192
• tehosuodatin
• aktiivihiili 8,5kg
• 465x560x150mm

ULB-1 86182
• suodatin
• aktiivihiil 0,75kg
• 330x495x96mm

CESDR 86343
• BORA Classic 2.0
Ecotube-sarja ja pyöreä
USDR50-äänenvaimennin

CESDF 86344
• BORA Classic 2.0
Ecotube-sarja ja litteä
USDF-äänenvaimennin

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

BORA Classic 2.0 asennusesimerkkejä
BORA Classic -keittotasoista voidaan
rakentaa erilaisiin käyttötarpeisiin
ja erikokoisiin keittiöihin sopivia
ratkaisuja.
Keittotasoja ja imuyksikköjä voidaan
yhdistää jopa 6 rinnakkain.
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USTFAB 86221
• All Black
• pistorasia 16A

BORA Pure
Sisustukseen sulautuva huippuratkaisu

Minimalistinen muotoilu

Helppo puhdistus

BORA Puren virtaviivainen design mukautuu kauniisti erilaisiin
sisustuksiin. Myös ilmanohjaimen väri on mahdollista valita
sisustukseen sopivaksi.

Keittohöyryjen kanssa kosketuksissa olevat osat voi irrottaa
kätevästi helppopääsyisen, leveän höyrynpoistoaukon kautta.
Osat pestään astianpesukoneessa, eivätkä ne vie siellä paljon tilaa.

Ainutlaatuisen helppo suodattimen vaihto eSwap

Erikoissuuri keittoalue

Huoneilmaan palauttavan ratkaisun huipputehokas aktiivihiilisuodatin neutralisoi kaikki hajut. Suodattimen vaihto käy
kätevästi ylhäältä käsin ilman laatikoiden tai sokkelilevyjen
irrottamista.

Keittoalueiden keskitetyn hallinnan ja optimoidun järjestyksen
ansiosta tilaa ruoanlaittoon on riittävästi jopa neljällä 24 cm:n
levyisellä keittoastialla.

Intuitiivinen sControl ohjauspaneeli

Maksimaalinen säilytystila

Nerokas pystysuuntainen säädin tekee käytöstä helppoa ja
intuitiivista: sormen liu’uttaminen ylös- tai alaspäin tai suora
kosketus riittävät. Nopea hipaisu riittää kaikkiin tärkeisiin
toimintoihin.

Alle 200 mm:n korkeuden ja integroidun suodatinyksikön
ansiosta alakaappiin jää runsaasti tilaa. Huoneilmaan palaut–
tava ratkaisu ei tarvitse putkituksia lainkaan, eikä sen kanssa
tarvitse lyhentää edes 60 cm syvien kalusteiden laatikoita.

Erittäin hiljainen

Imuyksikön automaattinen ohjaus

Aina yhtä hiljainen – myös suurilla tehotasoilla. Tämä on
saatu aikaan optimoimalla ilmavirtaus ja käyttämällä erittäin
hiljaista tuuletinta. Näin ruoanlaittoon ja keskusteluun voi–
daan keskittyä rauhassa.

Imuyksikön tehotaso määräytyy automaattisesti ruoanlaitto–
tilanteen mukaan – höyrynpoistoa ei tarvitse säätää itse lain–
kaan. Voit keskittyä kokonaan ruoanlaittoon.

UUTUUS BORA Pure – TULOSSA SYKSYLLÄ 2019

BORA Pura 86243 hormiin liitettävä
BORA Puru 86253 huoneilmaan palauttava
• induktiotaso ja liesituuletin
• 760x515mm, min. kaluste 800x600mm
• energialuokka A+

Uusi innovatiivinen sControlohjauspaneeli

Värikkäät ilmanohjaimet
BORA Puren erikoisuutena ovat värikkäät ilmanohjaimet, joiden avulla ratkaisu voidaan sulauttaa erivärisiin sisustuksiin.
Kevyesti alaspäin kaareutuva muotoilu antaa ilmanohjaimelle tyylikkään virtaviivaisen ilmeen ja tehostaa ilmavirtausta.
Ilmanohjaimet on valmistettu värillisestä, kuumuutta kestävästä muovimassasta.

PUEDR 86273
• BORA Pure
ilmanohjain,
punainen
12

BKR760 86265
BORA Pure RST-kehys
• lisävaruste

Täyss
yvät
laatik
o
BORA t :
Puru

PUEDB 86276
• BORA Pure
ilmanohjain,
sininen

PUEDO 86275
• BORA Pure
ilmanohjain, 		
oranssi

PUEDG 86272
• BORA Pure
ilmanohjain,
ruusukulta

PUEDJ 86274
• BORA Pure
ilmanohjain,
jadenvihreä
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BORA Basic Plus 86242 (BFIA) hormiin liitettävä
BORA Basic Plus 86252 (BFIU) huoneilmaan palauttava,
sis. aktiivihiilisuodattimen
• rajaton induktiotaso ja liesituuletin
• suuret keittoalueet: 2 kpl 230x460mm
• 830x515x198mm
• energialuokka B

BORA Basic 86240 (BIA) hormiin liitettävä
BORA Basic 86250 (BIU) huoneilmaan palauttava,
sis. aktiivihiilisuodattimen
• induktiotaso ja liesituuletin
• 760x515x196mm
• energialuokka C

BORA Basic Plus
Tyylikäs ratkaisu keittiöön kuin keittiöön

Täyss
yvät
laatik
ot *

Erittäin hiljainen

Säädettävä lämpimänäpitotoiminto

BORA Basic Plus on hiljainen myös suurilla tehotasoilla, koska
tuulettimen moottori on erittäin hiljainen ja ilmanohjaus on
suunniteltu optimaalisesti.

Tilanteen ja valmistetun aterian mukaan voit valita kolmen
lämpimänäpitotehon välillä. Ruoka pysyy lämpimänä aina
sopivassa ja tasaisessa lämpötilassa.

Erikoissuuri keittoalue

Imuyksikön automaattinen ohjaus

Keskitetty ohjaus ja keittoalueiden optimoitu järjestys mah–
dollistavat jopa neljän 24 cm:n keittoastian samanaikaisen
käytön.

Jos ratkaisun automaattitoiminto otetaan käyttöön, liesituule–
tinta ei tarvitse säätää itse lainkaan, koska se käynnistyy auto–
maattisesti ja säätää imutehoa ruoanlaittotilanteen mukaan.

Maksimaalinen säilytystila

Helppo puhdistus

Alakaappiin jää reilusti tilaa keittiötarvikkeille, sillä ratkaisun
korkeus on alle 200 mm. Edes 60 cm syvien keittiökalusteiden
laatikoita ei tarvitse lyhentää aktiivihiilisuodattimella varustetun
ratkaisun kanssa, eikä se tarvitse lainkaan putkituksia.

Kaikki likaantuvat osat on helppo poistaa leveän höyryn–
poistoaukon kautta. Osat pestään astianpesukoneessa, jossa
ne eivät vie paljon tilaa.

*) huoneilmaan palauttavat mallit BIU ja BFIU

Lisävarusteet

BORA Basic Plus
RST-kehys 86266
• 834x519x7mm

USTFAB 86221
• All Black
• pistorasia 16A

ULIE 86160
• AC-kanavapuhallin
• 260x243mm

BORA Basic
RST-kehys 86265
• 764x519x7mm

USTF 86220
• pistorasia 16A

Ilmanohjain 86270
• musta

BORA Basic
Kompaktien mittojensa ansiosta BORA Basic mahtuu
pieneenkin keittiöön. Liesituulettimen tekniikka kätkeytyy
työtason alla olevaan kaappiin, johon jää reilusti tilaa
esimerkiksi laatikoille. Ja koska liesikupua ei tarvita, myös
yläkaapeille jää tavallista enemmän tilaa.
Toiminnallisuudesta tilaa säästävä ratkaisu ei kuitenkaan
tingi: ruoanlaitto on vaivatonta ja huoneilma pysyy raik–
kaana, koska kokkaamisen aikana syntyneet höyryt ja
käryt katoavat siellä missä ne syntyvät.

Aktiivihiilisuodatin 86255
• varaosa
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