


NOVÁ KLASIKA PRE KUCHYŇU ZAJTRAJŠKA  Gorenje, jeden z európskych výrob-
cov domácich spotrebičov, kombinuje pokrokové technológie s exkluzívnym, distingvova-
ným dizajnom a vysokou kvalitou. So svojimi novátorskými, technicky dokonalými výrobkami, 
vkusnými a šetrnými k životnému prostrediu smeruje Gorenje k tomu aby sa stal producen-
tom s najväčším podielom výrobkov v inovatívnom dizajne na svete.
Aby sa vkusný dizajn spotrebičov stal dostupnejším širokému okruhu ľudí, nadviazalo 
Gorenje spoluprácu s mladým francúzskym dizajnérom Ora-Ïto. Výsledkom tejto spolupráce 
je nová, Gorenje Ora-Ïto kolekcia – nová klasika pre kuchyňu zajtrajška.



Kolekcia Gorenje Ora-Ïto Silver 
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ORA- ÏTO: ENFANT TERRIBLE PRIEMYSELNÉHO DIZAJNU   Za značkou Ora-Ïto je kreatív-
ny mladý francúzsky dizajnér, ktorý sa svojimi provokatívnymi myšlienkami dostal bleskovo k vrcholu 
dizajnového sveta. Na začiatku svojej kariéry predstavoval svoj dizajn a myšlienky na fiktívnych vý-
robkoch osignovaných známymi značkami na svojej internetovej stránke. Ľudia začali objednávať 
výrobky, ktoré neexistovali. Veľké spoločnosti, ako Louis Vuitton, Swatch, Apple a Levi’s mohli seba-
vedomého dizajnéra žalovať, ale tak ich zaujal jeho dizajn, že radšej využili jeho služby. 

Ora-Ïto charakterizuje jeho poznateľný jednoduchý štýl, spájajúci jednoduché so zložitým. Jeho kon-
cepty sú futuristické a provokujúce.

Dnes navrhuje pre najväčšie svetové značky, ako Heineken, Adidas, Ogo, Artemide, B&B, Cappel-
lini, L’Oréal, Toyota, LaCie, Danone, Christofle, Ballantine’s, Sagem a mnohé ďalšie. Dostal mnoho
ocenení, medzi ktorými sú ‘Oscar za najlepší dizajn obalu’, za hliníkovú plechovku pre pivo Heineken, 
cenu ‘Janus award’ za najlepší architektonický návrh budovy Toyota a ‘Red Dot Design Award’ za 
svetlá pre Artemide
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GORENJE ORA- ÏTO COLLECTION: INŠPIRÁCIA  Simplexity. Jednoducho a komlexne. 
Všetko zbytočné je odstránené, zastanú len čisté línie. Obklopí nás prostý dizajn futuristickej kuchy-
ne pre dnešok i zajtrajšok. Jednoduché vyhranené línie odzrkadľujú dizajn budúcnosti, víziu ktorá sa 
stala realitou.

Neobávame sa vytvoriť nové trendy. V produkte sa preplieta organické a futuristické. Tvar odhaľuje 
elegaciu, čisté línie a jednoduchosť. Zrodila sa nová módna kolekcia domácich spotrebičov. Sú v nej 
štýlové rúry, varné platne, odsávače, kombinované chladničky a dekoračné kryty na mikrovlnné rúry 
a umývačky riadu v čiernom a striebornom vyhotovení.

Nehovorí veľa, len podstatné. Nič viac.
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KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU   Jednoznačné 
dizajnové detaily nevtieravo spájajú kombinované chladničky  s rúrami, varnými platňami 
a dekoračnými panelmi.
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 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
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 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
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RÚRY   Minimalistická a elegantná interakcia moderných a ušlachtilých materiálov; 
čierne sklo a brúsená nerezová oceľ
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 VSTAVANÁ RÚRA
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 VSTAVANÁ RÚRA
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VARNÉ PLATNE   Moderný imponujúci dizajn.
Imponujúci odlišnosťou.
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 VSTAVANÁ VARNÁ PLATŇA
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 VSTAVANÁ INDUKČNÁ VARNÁ PLATŇA
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ODSÁVAČE   Minimalizmus. Mäké a čisté línie.
Ostro-jemný tvar zajtrajšej klasiky.
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 SAMOSTATNÝ ODSÁVAČ NA STENU
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 SAMOSTATNÝ ODSÁVAČ NA STENU
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DEKORAČNÉ PANELY  Farebný kontrast zdôrazňujúci novosť a eleganciu.
Dizajn budúcnosti.
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 DEKORAČNÝ PANEL NA UMÝVAČKU RIADU
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 DEKORAČNÝ PANEL NA MIKROVLNNÚ RÚRU
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 Funkcie/Obsluha
antibakteriálna ochrana – chladnička
Chladenie pomocou ventilátora
Automatické odmrazovanie chladiacej 
časti
Manuálne odmrazenia mraziacej časti
Rýchle chladenie
1 kompresor
Mechanicky nastavitelná teplota
Prepínač na intenzívne chladenie

 Vzhľad/Vizuálna prehliadka
2 zásuvky na zeleninu
1 polica na maslo a syr
Držiak na vajíčka (6), 1 miska na ľad
3 dvierka
1 box pre rýchle mrazenie
2 zásuvky
1 miska na ľad

 Úspora/Bezpečnosť
Pravé otváranie
Skrytý vyparnik, ľahko čistiteľný

 Objemy/Rozmery
Objem netto: 266 l
Objem chladnička/mraznička netto: 
201/65 l
Spotreba el. energie, kWh/24h: 0.75 kWh
Mraziaca kapacita: 9 kg/24h
Bezpečný čas pri prerušení dodávky 
prúdu: 16 h
Rozmery (Š x V x H): 
55,5 × 177,5 × 54,5 cm
Rozmery otvoru pre zabudovanie: 
56-57 × 177,5-180 × 55 cm

RKI-ORA-E*
Kombinovaná chladnička s mrazničkou

 Funkcie/Obsluha
antibakteriálna ochrana – chladnička
Chladenie pomocou ventilátora
Automatické odmrazovanie chladiacej časti
Manuálne odmrazenia mraziacej časti
Rýchle chladenie
Nastaviteľné nohy
1 kompresor
Mechanicky nastavitelná teplota
Prepínač na intenzívne chladenie

 Vzhľad/Vizuálna prehliadka
2 zasúvky na zeleninu
1 polica na maslo a syr
Držiak fliaš
Držiak na vajíčka (6), 1 miska na ľad
3 dvierka
1 box pre rýchle mrazenie
2 zásuvky
1 miska na ľad

 Úspora/Bezpečnosť
Pravé otváranie
Skrytý vyparnik, ľahko čistiteľný

 Objemy/Rozmery
Objem netto: 268 l
Objem chladnička/mraznička netto: 203/65 l
Spotreba el. energie, kWh/24h: 0.75 kWh
Mraziaca kapacita: 9 kg/24h
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu: 
15 h
Rozmery (Š x V x H): 54 × 179,1 × 63,5 cm

RK-ORA-E*
Kombinovaná chladnička s mrazničkou

* Tiež dostupná s čiernou rukoväťou (RK-ORA-S).

* Tiež dostupná s čiernou rukoväťou (RKI ORA-S).

Energetická 
trieda

Energetická 
trieda



 Pečenie
Multifunkčná rúra : 53 L

Konvenčné spodné a vrchné
Infračervené (gril)
Infračervené (gril) s ventilátorom
Okrúhle vyh. teleso s ventilátorom a 
spodné
Okrúhle vyh. teleso s ventilátorom
Rozmrazovanie
Spodné vyh. teleso s ventilátorom
Program Aqua Clean
Vrchné vyh. teleso

Osvetlenie rúry
3 teleskopické lišty na pekáč
Ľahko udržiavateľný Eco Smalt
Vyberateľné predné sklo
Vertikálna ventilácia

 Výbava
Digitálne programovateľné hodiny s 
termosondou
Rošt
Hlboký plech
Plytký plech
Držiak na prenášanie plechov
Filter mastnoty
Pripojovací kábel

 Bezpečnostné systemy
Trojvrstvové sklo dvierok
DCS - Dynamický ventilačný systém

 Technické parametre
Spotreba:
. 0.79 kWh (ventilator)
. 0.87 kWh (konvenčné)
Nominálny el. príkon: 3.4 kW
Rozmery (Š x V x H): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm
Rozmery otvoru pre zabudovanie: 
56 × 59 × 55 cm

B1-ORA-E*
Vstavaná rúra

* Tiež dostupná s čiernou rukoväťou (B1-ORA-S).

 Pečenie
Multifunkčná rúra : 53 L

Konvenčné spodné a vrchné
Infračervené
Infračervené s ventilátorom
Okrúhle vyh. teleso s ventilátorom a 
spodné
Okrúhle vyh. teleso s ventilátorom
Rozmrazovanie
Spodné vyh. teleso s ventilátorom
Program Aqua Clean

Osvetlenie rúry
5 vodiacich pozicii na plech
Ľahko udržiavateľný Eco Smalt
Vyberateľné predné sklo
Vertikálna ventilácia

 Výbava
Rošt
Hlboký plech
Plytký plech
Držiak na prenášanie plechov
Filter mastnoty
Pripojovací kábel

 Bezpečnostné systemy
Dvierka s dvojitím sklom
DCS - Dynamický ventilačný systém

 Technické parametre
Spotreba:
. 0.79 kWh (ventilator)
. 0.87 kWh (konvenčné)
Nominálny el. príkon: 3.4 kW
Rozmery (Š x V x H): 59,7 × 59,5 × 56,8 cm
Rozmery otvoru pre zabudovanie: 
56 × 59 × 55 cm

B2-ORA-E*
Vstavaná rúra

* Tiež dostupná s čiernou rukoväťou (B2-ORA-S).

Energetická 
trieda

Energetická 
trieda
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 Varná platňa
Senzorové ovládanie

 Varné zóny
Ľavá predná: Ø 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light
Pravá predná: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light
Ľavá zadná: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light
Pravá zadná: Ø 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light

 Vzhľad
4-dielny indikátor zbytkového tepla
Skosená predná hrana, bočné hrany 
nerezové

 Technické parametre
Nominálny el. príkon: 6.5 kW
Rozmery (Š x V x H): 60 × 6 × 51 cm
Rozmery otvoru pre zabudovanie: 
56 × 5,5 × 49 cm

ECT 600-ORA-E
Vstavaná sklokeramická varná platňa

 Varná platňa
Senzorové ovládanie

 Varné zóny
Ľavá predná: Ø 210/175/120 mm, 2,3 kW, 
Hi-Light
Pravá predná: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light
Ľavá zadná: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light
Pravá zadná: Ø 265X170 mm, 2,4 kW, 
Hi-Light

 Vzhľad
4-dielny indikátor zbytkového tepla
Skosená predná hrana, bočné hrany 
nerezové
Senzorové ovládanie, elektronické 
programovateľné hodiny

 Technické parametre
Nominálny el. príkon: 7.1 kW
Rozmery (Š x V x H): 60 × 6,2 × 51 cm
Rozmery otvoru pre zabudovanie: 
 56 × 5,5 × 49 cm

ECT 680-ORA-E
Vstavaná sklokeramická varná platňa

 Varná platňa
Senzorové ovládanie

 Varné zóny
Lavá predná: Ø 145 mm, 1,4 kW
Pravá predná: Ø 180 mm, 1,8 kW
Lavá zadná: Ø 210 mm, 2,3 kW, 
Pravá zadná: Ø 180 mm, 1,8 kW

 Vzhľad
4-dielny indikátor zbytkového tepla
Skosená predná hrana, bočné hrany 
nerezové 
Senzorové ovládanie, ele.
programovateľné hodiny

 Technické parametre
Nominálny el. príkon: 7.4 kW
Rozmery (Š x V x H): 60 × 6 × 51 cm
Rozmery otvoru pre zabudovanie: 
56 × 6 × 49 cm

EIT 695-ORA-E
Indukčná vstavaná varná platňa



 Príslušenstvo
Odsávanie do komína, alebo recirkulácia
Filter proti mastnote, hliníkový, umývateľný
3 stupne odsávania
1 motor

 Technické parametre
Osvetlenie: 2 x 20 W, halogén 
Priemer vývodu: 15 cm
Max. prietok vzduchu pri odsávaní do 
komína: 750 m³/h
Max. prietok vzduchu pri recirkulácii: 
420 m³/h
Hlučnosť: 59 dB(A)
Šírka: 55,2 cm

DKG 552-ORA-S
Samostatný, komínový

 Príslušenstvo
Odsávanie do komína, alebo recirkulácia
Filter proti mastnote, hliníkový, umývateľný
4 stupne odsávania
2 motory

 Technické parametre
Osvetlenie: 2 x 40 W
Priemer vývodu: 12 cm
Max. prietok vzduchu pri odsávaní do 
komína: 470 m³/h
Max. prietok vzduchu pri recirkulácii: 
279 m³/h
Hlučnosť: 61 dB(A)
Šírka: 59,8 cm

DFG 602-ORA-S
Zabudovateľný

 Príslušenstvo
Odsávanie do komína, alebo recirkulácia
Filter proti mastnote, hliníkový, umývateľný
3 stupne odsávania
1 motor

 Technické parametre
Osvetlenie: 2 x 20 W, halogén 
Max. prietok vzduchu pri odsávaní do 
komína: 470 m³/h
Max. prietok vzduchu pri recirkulácii: 
350 m³/h
Hlučnosť: 62 dB(A)
Šírka: 90 cm

DKG 902-ORA-E
Samostatný, komínový
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Rozmery (š/v/h):  59,6/71,7/5,5cm

Dekoračný kryt je určený pre plne vstavanú 60 cm umývačku.

DPP-ORA-E*
Dekoračný kryt na umývačku riadu

Rozmery (š/v/h): 59,6/46,3/5,8

Dekoračný kryt je určený pre štandardnú veľkosť mikrovlniek.

DPM-ORA-E*
Dekoračný panel pre mikrovlnnú rúru

* Tiež dostupný s čiernou rukoväťou (DPP-ORA-S).

* Tiež dostupný s čiernou rukoväťou (DPM-ORA-S).



Kolekcia Gorenje Ora-Ïto Black 
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