


KOLEKCE GORENJE ORA-ÏTO - NOVÁ KLASIKA PRO KUCHYŇ ZÍTŘKA  Gorenje, 
jeden z nejvýznamnějších evropských výrobců domácích spotřebičů, kombinuje pokročilou 
technologii s exkluzivním, zřetelně odlišným designem a vysokou kvalitou. Svými inovativními, 
technicky dokonalými a stylovými produkty výrobce potvrzuje svou pozici pokrokového a na 
design orientovaného výrobce domácích spotřebičů.
Gorenje myslí na budoucnost a proto k benefitům výrobků této značky patří rovněž mimořád-
ně přátelský vztah k životnímu prostředí. Výsledkem této spolupráce je nová kolekce Gorenje 
Ora-Ïto - nová klasika pro kuchyni zítřka.
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ORA-ÏTO: ENFANT TERRIBLE PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU   Za značkou Ora-Ïto se skrý-
vá mladý kreativní francouzský designér, kterému jeho provokativní myšlenky zajistily rychlý vzestup 
mezi světovou designérskou elitu. Na začátku své kariéry prezentoval na svých internetových strán-
kách návrhy a nápady na virtuální produkty, které označoval známými značkami. Lidé si začali objed-
návat výrobky, jež ve skutečnosti neexistovaly. Velké společnosti jako Louis Vuitton, Swatch, Apple 
či Levi’s mohly mladého tvůrce zažalovat pro podvod, byly však natolik ohromeny jeho návrhy, že jej 
raději zaměstnaly.

Ora-Ïto svůj styl charakterizuje slovem simplexita označujícím - kombinaci jednoduchosti a komplex-
nosti. Jeho koncepce jsou futuristické a provokativní.

V současnosti tvoří design pro nejvýznamnější světové značky, jako jsou Heineken, Adidas, Ogo, Ar-
temide, B&B, Cappellini, L’Oréal, Toyota, LaCie, Danone, Christofle, Ballantine’s, Sagem a mnoho
dalších. Ora-Ïto obdržel mnohá ocenění, mezi nimi například “Oskara za nejlepší obalový design” 
za hliníkovou pivní láhev pro Heineken, “Cenu Janus” za nejlepší architektonické ztvárnění budovy 
Toyoty a “Red Dot Design Award” za svítidla Artemide.
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KOLEKCE GORENJE ORA-ÏTO: INSPIRACE   Simplexita. Jednoduché a zároveň komplexní. 
Vše nadbytečné bylo odstraněno, zůstávají jen čisté designové linie. Jednoduchý design, který nás 
obklopuje, představuje futuristickou kuchyni dneška a zítřka. Jednoduché čisté linie zrcadlí design 
pro budoucnost, kdy se vize stává realitou.

Nebojíme se tvořit trendy budoucnosti. Výrobky kombinují organické a futuristické tvary. Forma od-
haluje eleganci, čisté linie a jednoduchost. Zrodila se nová “trendy” kolekce domácích spotřebičů. 
Zahrnuje stylové trouby, varné desky, digestoře, chladničky a mrazničky i dekorativní panely pro mi-
krovlnné trouby a myčky. 

Neříká příliš mnoho, pouze to, co je důležité. Nic víc.
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CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU   Diky výrazným designovým detailům lze 
chladničku s mrazničkou chytře a nenásilně kombinovat s troubami, varnými deskami, 
digestořemi a dekorativními panely.



 9



 CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
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TROUBA   Minimalistická a elegantní interakce moderních a ušlechtilých materiálů 
- černého skla a kartáčovaného aluminia.
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 TROUBA
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 TROUBA
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VARNÁ DESKA   Moderní design, který právem udělá dojem,
a to díky své odlišnosti.
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 VESTAVNÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
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 VESTAVNÁ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
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DIGESTOŘ   Minimalismus.Měkké a čisté linie
klasiky zítřka.
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 NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ
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 KOMÍNOVÁ DIGESTOŘ
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DEKORATIVNÍ PANELY   Barevný kontrast zdůrazňuje svěžest a eleganci.
Design pro budoucnost.
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 DEKORAČNÍ KRYT PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY
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 DEKORAČNÍ KRYT MIKROVLNNÉ TROUBY
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 Chladnička
Antibakteriální ochrana
Skrytý výparník pro snadnější čištění
Automatické odmrazování chladničky
Police na mlékárenské výrobky
Miska na vejce (6)
4 skleněné police
2 zásuvky na zeleninu
3 police ve dvířkách
Chladicí ventilátor v chladničce

 Mraznička
Přepínač pro rychlé zmrazování
Manuální odmrazování
1 zásuvka pro zmražené potraviny s funkcí 
rychlého zmrazení
2 zásuvky pro zmražené potraviny
Miska na led

 Technické charakteristiky
Netto objem: 266 l
Netto objem chladničky/mrazničky: 
201/65 l
Mrazicí výkon: 9 kg/24 h
Skladovací doba při výpadku proudu: 16 h.
Spotřeba elektrické energie kWh/24h: 
0,75 kWh 
Masivní (nožový) pant
Rozměry (š/v/h): 55,5/177,5/54,5 cm
Rozměry otvoru (š/v/h): 56/177,5/55 cm

RKI-ORA-E
Vestavná chladnička s mrazničkou 

 Chladnička
Antibakteriální ochrana
Skrytý výparník pro snadnější čištění
Automatické odmrazování chladničky
Police na mlékárenské výrobky
Miska na vejce (6)
3 skleněné police
2 zásuvky na zeleninu
3 police ve dvířkách
Chladicí ventilátor v chladničce
Držák na láhve

 Mraznička
Přepínač pro rychlé zmrazování
Manuální odmrazování
1 koš pro rychlé zmrazení potravin
2 koše pro uchování zmrazených potravin
Miska na led

 Technické charakteristiky
Netto objem: 268 l
Netto objem chladničky/mrazničky: 
203/65 l
Mrazicí výkon: 9 kg/24 h
Skladovací doba při výpadku proudu: 15 h.
Spotřeba elektrické energie kWh/24h: 
0,75 kWh 
Rozměry (š/v/h): 54/179,1/63,5 cm

RK-ORA-E
Kombinovaná chladnička / mraznička

Energetická
třída

Energetická
třída

   27.990,- Kč

   25.990,- Kč



 Multifunkční trouba - objem 53 l
Funkce trouby:

Konvekční ohřev
Infračervený gril
Infračervené topné těleso a ventilátor
Spodní ohřev s kruhovým topným tělesem 
a ventilátorem
Kruhové topné těleso a ventilátor
Rozmrazování
Spodní ohřev s ventilátorem
Program Aqua Clean 
Horní topné těleso 

Eco Email
Osvětlení trouby
Teleskopické výsuvy na třech úrovních
Odnímatelná skleněná dvířka pro snadné 
čištění

Digitální programovatelné hodiny s 
termosondou

 Výbavení trouby
Rošt
Hluboký smaltovaný pečicí plech
Mělký smaltovaný pečicí plech
Rukojeť na přenášení plechů
Tukový filtr

 Bezpečnost
Ultra Cool Door
DCS - dynamický chladicí systém

 Technické charakteristiky
Jmenovitý příkon: 3,4 kW
Spotřeba energie
. 0,79 kWh (horkovzdušné pečení)
. 0,87 kWh (konvekční pečení)
Rozměry (š/v/h): 59,7/59,5/56,8 cm
Rozměry otvoru (š/v/h): 56/59/55 cm

B1-ORA-E
Vestavná trouba

 Multifunkční trouba - objem 53 l
Funkce trouby:

Konvekční ohřev
Infračervený gril
Infračervené topné těleso a ventilátor
Spodní ohřev s kruhovým topným tělesem 
a ventilátorem
Kruhové topné těleso a ventilátor
Rozmrazování
Spodní ohřev s ventilátorem
Program Aqua Clean 

Eco Email
Osvětlení trouby
Drátěné závěsy plechů
Odnímatelná skleněná dvířka pro snadné 
čištění

 Výbavení trouby
Rošt
Hluboký smaltovaný pečicí plech
Mělký smaltovaný pečicí plech
Rukojeť na přenášení plechů
Tukový filtr

 Bezpečnost
Cool Door
DCS - dynamický chladicí systém

 Technické charakteristiky
Jmenovitý příkon: 3,4 kW
Spotřeba energie
. 0,79 kWh (horkovzdušné pečení)
. 0,87 kWh (konvekční pečení)
Rozměry (š/v/h): 59,7/59,5/56,8 cm
Rozměry otvoru (š/v/h): 56/59/55 cm

B2-ORA-E
Vestavná trouba

Energetická
třída

Energetická
třída

   22.990,- Kč

   13.990,- Kč
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 Vlasnosti
Dotykové ovládání
4 hi-light tělesa

 Varné plochy
Levá přední: Ø 210 mm // 2,3 kW
Pravá přední: Ø 145 mm // 1,2 kW
Levá zadní: Ø 145 mm // 1,2 kW
Pravá zadní: Ø 180 mm // 1,8 kW

 Funkce/provedení
Indikátor zbytkového tepla
Zkosená přední hrana, fazetové boční 
hrany
Dotykové ovládání

 Technické charakteristiky
Jmenovitý příkon: 6,5 kW
Rozměry (š/v/h): 60/6,2/51 cm
Rozměry otvoru (š/v/h): 56/5,5/49 cm

ECT 600-ORA-E
Vestavná sklokeramická varná deska

 Vlasnosti
Dotykové ovládání
4 hi-light tělesa

 Varné plochy
Levá přední: Ø 210/175/120 mm // 2,3 kW
Pravá přední: Ø 145 mm // 1,2 kW
Levá zadní: Ø 145 mm // 1,2 kW
Pravá zadní: Ø 265/170 mm // 2.4 kW

 Funkce/provedení
Indikátor zbytkového tepla
Zkosená přední hrana, fazetové boční 
hrany
Dotykové ovládání s elektronickým 
časovačem

 Technické charakteristiky
Jmenovitý příkon: 7,1 kW
Rozměry (š/v/h): 60/6,2/51 cm
Rozměry otvoru (š/v/h): 56/5,5/49 cm

ECT 680-ORA-E
Vestavná sklokeramická varná deska

 Vlasnosti
Dotykové ovládání
4 indukční tělesa

 Varné plochy
Levá přední: Ø 145 mm // 1,4 kW
Pravá přední: Ø 180 mm // 1,8 kW
Levá zadní: Ø 210 mm // 2,3 kW
Pravá zadní: Ø 180 mm // 1,8 kW

 Funkce/provedení
Indikátor zbytkového tepla
Zkosená přední hrana, fazetové boční 
hrany
Dotykové ovládání s elektronickým 
časovačem

 Technické charakteristiky
Jmenovitý příkon: 7,4 kW
Rozměry (š/v/h): 60/6/51 cm
Rozměry otvoru (š/v/h): 56/6/49 cm

EIT 695-ORA-E
Vestavná sklokeramická varná deska - indukční

   11.990,- Kč

   16.990,- Kč

   28.990,- Kč



 Vlasnosti
Odtah nebo recirkulace
Omyvatelný hliníkový tukový filtr
3 rychlosti
1 motor

 Technické charakteristiky
Osvětlení: 2 x 20 W, halogen
Průměr pro odtah vzduchu: 15 cm
Maximální výkon odsávání při odtahu: 
750 m³/h
Maximální výkon odsávání při recirkulaci: 
420 m³/h
Hlučnost: 59 dB (A)
Šířka: 55,2 cm

DKG 552-ORA-S
Nástěnná digestoř

 Vlasnosti
Odtah nebo recirkulace
Omyvatelný hliníkový tukový filtr
3 rychlosti
2 motory

 Technické charakteristiky
Osvětlení: 2 x 40 W
Průměr pro odtah vzduchu: 12 cm
Maximální výkon odsávání při odtahu: 
470 m³/h
Maximální výkon odsávání při recirkulaci: 
279 m³/h
Hlučnost: 61 dB (A)
Šířka: 59,8 cm

DFG 602-ORA-S
Vestavná teleskopická digestoř

 Vlasnosti
Odtah nebo recirkulace
Omyvatelný hliníkový tukový filtr
3 rychlosti
1 motor

 Technické charakteristiky
Osvětlení: 2 x 20 W, halogen
Průměr pro odtah vzduchu: 15 cm
Maximální výkon odsávání při odtahu: 
470 m³/h
Maximální výkon odsávání při recirkulaci: 
350 m³/h
Hlučnost: 62 dB (A)
Šířka: 90 cm

DKG 902-ORA-E
Komínová digestoř

   29.990,- Kč

   19.990,- Kč

   4.990,- Kč
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Rozměry (š/v/h):59,6/71,7/5,5 cm

DPP-ORA-E
Dekorační kryt plně integrované myčky

Rozměry (š/v/h):59,6/46,3/5,8

DPM-ORA-E
Dekorační kryt mikrovlnné trouby

   6.990,- Kč

   6.990,- Kč







Kolekce Gorenje Ora-Ïto Silver
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Gorenje spol. s r.o.  Pobočná 1/1395  141 00 Praha 4 - Michle  Tel.: +420 244 10 45 11  Fax: +420 261 21 78 87
E-mail: gorenje@gorenje.cz  www.gorenje.cz  www.gorenje-oraito.com


