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BORA S Pure
Presenetljivo veliko možnosti.

PURSA/PURSU* 580 × 515 mm

BORA S Pure indukcijska kuhalna plošča  
z integriranim odvodom kuhalne plošče –  
na voljo sta različici z odvodom zraka (PURSA) ter 
različica z recirkulacijo zraka (PURSU)

Z barvnimi rešetkami odvoda pare boste kuhinjo povsem preprosto uredili po svojih željah.

PUEDB
BORA Pure 
rešetka odvoda pare, 
modra

PUEDJ
BORA Pure 
rešetka odvoda pare, 
mint zelena

PUED
BORA Pure 
rešetka odvoda pare, 
črna

PUEDG
BORA Pure 
rešetka odvoda pare, 
grež

PUEDR
BORA Pure 
rešetka odvoda pare, 
rdeča

PUEDO
BORA Pure 
rešetka odvoda pare, 
oranžna

*Združljivo z vsemi komponentami BORA Ecotube.

Dizajn

Minimalistični dizajn in premišljena zasnova: BORA S Pure je 
zmaga za vsako kuhinjo! Vašo pozornost bo zagotovo pritegnila 
asimetrična postavitev odprtine za odvod zraka. Ta naredi še bolj 
nenavaden in moderen videz – tega pa dopolni nevpadljivo polje 
za upravljanje z inteligentno osvetlitvijo.  

Preprosto čiščenje

Edinstvena, dobro dostopna odprtina za odvod zraka zagotavlja: 
enostavno odstranjevanje in čiščenje vseh sestavnih delov sistema 
BORA S Pure, ki so izpostavljeni kuhalni pari. Ker zavzamejo le 
malo prostora, jih lahko povsem enostavno pomijete v pomivalnem 
stroju – čiščenje odvoda pare še nikoli ni bilo tako udobno! 

Najboljša zmogljivost

Vrhunsko delovanje omogoča napredna tehnologija: zahvaljujoč 
indukcijski tuljavi, razviti posebej za sistem BORA, lahko celotno 
površino kuhalne plošče uporabljate povsem optimalno. Na 
kuhalnih poljih, ki so na voljo v štirih različnih velikostih, boste 
lahko kuhali v loncih in ponvah vseh velikosti. Skoraj neslišna 
motorna enota pa zagotovi, da je odvod kuhalne plošče zelo tih 
tudi pri višjih stopnjah delovanja.

Enostavno upravljanje 

Tako enostavno je lahko le s sistemom BORA: svoj sistem BORA S 
Pure lahko povsem enostavno upravljate neposredno z dotikom ali 
drsenjem navzgor in navzdol po drsniku na dotik. Z le nekaj pritiski 
imate dostop do vseh pomembnejših funkcij za upravljanje.

Svež zrak in prost pogled

Integrirani odvod kuhalne plošče BORA S Pure med kuhanjem 
odvaja kuhalno paro in vonjave tam, kjer nastanejo. Če je 
avtomatika odvoda omogočena, se delovanje samodejno prilagodi 
količini pare, ki nastane med kuhanjem. Brez ročnega poseganja 
se lahko povsem osredotočite na pripravo jedi.

USL515
BORA stranske letve za 
globino kuhalne plošče 
515 mm

USL515AB
BORA stranske letve za  
globino kuhalne plošče  
515 mm, »all black«

PUAKF
BORA Pure  
filter z aktivnim ogljem

PUEF
BORA Pure  
maščobni filter iz 
nerjavnega jekla

Vse informacije o izdelkih
Želite izvedeti več o izdelkih BORA?  
Preprosto slikajte kodo QR s pametnim telefonom  
ali pa obiščite našo spletno stran:  
bora.com/s-pure

Trenutne dobavne roke lahko najdete v naši tedenski posodobitvi dobavnih rokov na portalu  
BORA PartnerNet na strani partners.bora.com
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BORA S Pure
Postavitve in načrtovanje

• Zaradi svoje kompaktnosti je BORA S Pure kuhalna plošča primerna  
tudi za najmanjše kuhinje, prav tako pa reši vsakršno prostorsko stisko.  

• Odprtina za povratni tok različice z obtočnim zrakom PURSU:  
500 cm² za optimalno delovanje odvoda kuhalne plošče  

• Uporabite lahko stranske letve USL515/USL515AB

BORA NOVOSTI 2021

Montaža nastavka

Montaža v isti ravnini s površino

BORA NOVOSTI 2021
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Popolna novost: odvajanje pare.  
 
Funkcija odvajanja pare poskrbi za prost pogled v notranjosti in 
prepreči uhajanje pare pri odprtih vratih. Para vam tako ne bo 
butnila v obraz, pozabite pa lahko tudi na rosenje očal. 
 

Brez neprijetnih vonjav 
 
Odvajanje pare v kombinaciji z vgrajenim filtrom z aktivnim ogljem 
preprečuje nastanek neprijetnih vonjav, tudi če pripravljate jedi z 
zelo izrazitim vonjem, kot je na primer riba.  
 

Popoln rezultat 
 
Za popolno izkušnjo kuhanja poskrbijo trije različni programi 
priprave hrane, med katerimi lahko izbirate: ročni način, 
samodejna priprava in posebni program. Če za pripravo jedi 
uporabite termometer za hrano, se proces priprave samodejno 
zaključi takoj, ko je dosežena želena temperatura.

Preprosto čiščenje 
 
Notranji prostori so iz nerjavnega jekla. To omogoča preprosto 
čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna z vnaprej nastavljenimi 
programi. 
 

Ergonomsko upravljanje 
 
Pečico BORA X BO upravljate prek velikega, 19-palčnega zaslona 
na dotik, ki ga lahko po potrebi tudi zložite. Zaslon je tako občutljiv 
na dotik kot vaš pametni telefon.  
Zahvaljujoč številčnim prednastavljenim programom in intuitivnem 
upravljanju je kuhanje povsem enostavno! 
 
 

Dizajn, ki prepriča 
 
Kakovostne steklene površine, večstopenjska osvetlitev in učinek 
črne plošče naredijo pečico BORA X BO izredno privlačno.

BORA X BO Naša strast – para. 
Novo udobje kuhanja.

BORA X BO na kratko

Po tem, ko smo razvili revolucionarne tehnike odvajanja pare BORA, paro uporabljamo v druge namene – za kuhanje:  
BORA X BO parna pečica.  

Prvi profesionalni aparat za domačo uporabo, s katerim si v kuhinji zagotovite novo udobje kuhanja.

Pečica BORA X BO je povsem vsestranska – združuje namreč odvod kuhalne plošče, parni kuhalnik in pečico z vgrajeno funkcijo za 
čiščenje.

BORA NOVOSTI 2021

BORA X BO  
Predstavitveni 

video

Kuhanje na pari je enostavno in bolj zdravo
Zdrava prehrana je dandanes predvsem: lahka.  
To pa se ne nanaša le na živila, ki jih izbiramo, ampak tudi na  
način priprave hrane. Kuhanje zdrave in odgovorne hrane naj nam ne bi vzelo veliko časa in energije. Para  
zaobjame hrano in segreje celične strukture. Ker živil ne pripravljamo neposredno v vodi, je njihova obdelava še posebej nežna.  
To pa ne zagotavlja le svežega okusa, temveč tudi naravne barve, dragocene vitamine in pomembne minerale.  
Zaradi polnega okusa pa hrane ni potrebno dodatno soliti in začiniti.

Pospravljanje ali kratka vadba med pripravo jedi?  
Običajno se to zdi nemogoče, saj se jedi hitro zažgejo. Pri pripravi jedi na pari pa neprestan nadzor hrane ni potreben, saj pečica 
ohranja stalno temperaturo, prav tako pa se jedi na pari ne morejo zažgati. 
 
Pri pripravi jedi na pari velja le eno pravilo: vse, kar sicer pripravljate na ponvi, lahko pripravite tudi na pari. 
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BORA X BO
Kaj je parna pečica? 

Več o BORA X BO parni pečici

Parna pečica združuje funkcionalnosti dveh kuhinjskih aparatov   
parnega kuhalnika in pečice. Uporabljate jo lahko za praženje in 
pečenje jedi, predvsem pa za pripravo jedi na pari. Prednost: 
funkciji za pripravo jedi na pari in pečenje lahko uporabite 
posamično ali kar skupaj. Tako imate možnost za pripravo jedi z 
občutkom. Ena od posebnosti parne pečice je možnost pečenje in 

praženja na pari oziroma povečanje vlažnosti. Pečica glede na 
izbrani program samodejno poškropi živila s paro ob vnaprej 
določenih časovnih intervalih. Časi, ko ste odprli pečico, da bi 
prelili pečenko ali kruhu dodali vodo, so končno mimo.

BORA je sinonim za preprosto in zdravo kuhanje 
 
To velja tudi za BORA X BO parno pečico. Pečica temelji na 
konceptu profesionalnih kuhinjskih aparatov, zaradi svoje 
enostavnosti pa je primerna za uporabo v domači kuhinji. Pri 
razvoju pečice BORA X BO so z družbo BORA sodelovali vodilni 
poznavalci na področju parnih aparatov. 

Družbi BORA je tako uspelo družiti najboljše iz svetov ljubiteljske in 
profesionalne kuhinje:  
zmogljivost profesionalnih naprav ter premium dizajn in enostavno 
upravljanje. Z BORA X BO bo vaša kuhinja izredno privlačna.

BORA NOVOSTI 2021BORA NOVOSTI 2021
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19:25

Ročno upravljanje Samodejno Prve jedi Posebna priprava Priljubljeno Klasično

Svež zrak in prost pogled

Tako ohranite pregled:  
BORA X BO prepreči, da vam ob odpiranju vrat pečice v obraz 
butne para. Samodejno odpiranje poskrbi za odvod pare, še 
preden odklenete pečico – in to popolnoma brez vonja, za kar 
poskrbi poseben filter, ki absorbira vonjave vseh jedi, ki jih 
pripravljate.

Novo udobje kuhanja.

Preprosto čiščenje

Umazana notranjost pečice? Noben problem! BORA X BO vas 
razvaja s tremi čistilnimi programi, od hitrega do intenzivnega – 
dodatno čiščenje je odveč!  Dvodelna kartuša za čiščenje poskrbi 
za kristalno čisto notranjost – podobno kot pomivalni stroj za 
krožnike in skodelice.

Dizajn

Zaradi črnega okvirja in minimalističnega dizajna je BORA X BO 
pravo umetniško delo. Zaslon, ki prepriča z jasnimi ikonami, se 
brezhibno zlije s privlačnim dizajnom pečice, k temu pa pripomore 
tudi elegantna notranjost pečice iz nerjavnega jekla.

Enostavno upravljanje 

Pečico BORA X BO upravljate prek velikega, 19-palčnega zaslona 
na dotik, ki ga lahko po potrebi tudi zložite. Zaslon je tako občutljiv 
na dotik kot vaš pametni telefon. Zahvaljujoč številčnim 
prednastavljenim programom in intuitivnem upravljanju je kuhanje 
povsem enostavno!

Najvišja zmogljivost / najboljša priprave hrane 

Ne more biti bolje: BORA X BO prepriča s povsem enakomerno 
pripravo hrane in optimalno porazdelitvijo toplote. Jedi, ki jih 
pripravljate, bodo odlične tudi takrat, ko jih boste pripravljali na 
različnih rešetkah hkrati. Odločite se lahko na primer za rogljičke,  
ki bodo odlični ne glede na to, na kateri rešetki jih pripravite.

BORA X BO

BORA NOVOSTI 2021

XBO
BORA X BO Parna pečica

XBORS
BORA X BO  
Distančnik za okvir  
(že montiran)

XBOGBG
BORA X BO  
Pladenj iz nerjavnega jekla, 
perforiran

XBOBGR
BORA X BO  
Mreže za peko in žar

XBOGF
BORA X BO  
Filter z ogljem

XBORK/6
XBORK/12
BORA X BO   
Čistilna kartuša

XBOGBU
BORA X BO  
Pladenj iz nerjavnega jekla, 
neperforiran

XBOUB
BORA X BO  
Univerzalni pladenj

Vse informacije o izdelkih
Želite izvedeti več o izdelkih BORA?  
Preprosto slikajte kodo QR s pametnim telefonom  
ali pa obiščite našo spletno stran:  
bora.com/x-bo

Vsi izdelki so na voljo v obsegu dobave BORA X BO.

19:25

Trenutne dobavne roke lahko najdete v naši tedenski posodobitvi dobavnih rokov na portalu  
BORA PartnerNet na strani partners.bora.com
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Dimenzije namestitve
• Dimenzije vgradnje  

560 mm (širina) x 592+8 mm (višina) x 560 mm (globina) 
(standardna niša za pečice) 

• Najmanjša razdalja med zadnjo steno naprave  
in sosednjo komponento: 30 mm 
(za pretok zraka, priključki) 

• BORA X BO Sprednja plošča (okvir) 
595 mm x 595 mm

Možnosti vgradnje
• Polica ali otok
• Visoka omara
• Namestitev pod BORA kuhalne plošče 

ali v spodnjo omarico ni mogoča.

Različice vgradnje
• Vgradnja brez distančnika za okvir  

(različica s prednjo poravnavo)
• Vgradnja z enim distančnikom za okvir  

(različica, ki potrebuje poravnavo)
• Vgradnja z dvema distančnikoma za okvir  

(različica, ki potrebuje poravnavo)
 
Distančniki za okvir (12 mm) se uporabljajo za  
poravnavo različnih debelin sprednjih delov ali za  
vizualno privlačnejši videz.

BORA X BO

Odtok vode
• Sifon za odpadno vodo mora biti nameščen najmanj 100 mm nižje od priključka za odpadno vodo.
• Odtočne cevi za vodo ne smete položiti čez spodnji rob naprave.

Če sifon za odpadno vodo ni nameščen najmanj 100 mm nižje od priključka za odpadno vodo, je treba 
uporabiti držalni lok (montažni nosilec XBOMSU). Ob tem je pomembno zagotoviti, da je sifon za odpadno 
vodo nameščen vsaj 100 mm globlje od odtočne cevi za vodo v montiranem držalnem loku. 
Prikaz naprave (s pogledom na sprednjo stran).

Sifon za odpadno vodo

Odtočna cev za vodo

Dotočna cev za vodo

Priključek za svežo vodo

Priključek za odpadno vodo

Montažna vrtina

Držalni lok

Odtok vode Odtok vode z držalnim lokom

• Napajalna povezava 
– 1-fazni 220 - 240 V 

Varovalo: 1 x 16 A  

– 2-fazni 380 - 415 V 
Varovalo: 2 x 16 A 

 Najvišja priključna vrednost 6,1 kW

• Priključek RJ45:  
Vmesnik za večnamenski predalnik  
(upravljate ga lahko preko sistema BORA X BO)

• Priključek za vodo ¾''

• Odpadna voda na sifon  
za priključek naprave  
za odpadno vodo  
19 – 22 mm

BORA NOVOSTI 2021 BORA NOVOSTI 2021
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Postavitve in načrtovanje
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BORA večnamenski predalnik
Univerzalna genialnost.

BORA večnamenski predalnik je vse, kar potrebujete za pogrevanje hrane in pribora – in še več! 
Zaradi preglednega zaslona na dotik je upravljanje aparata povsem enostavno. Uporabne nastavitve olajšajo pripravo jedi, ohranjanje 
toplote in odtajanje jedi. Pa tudi priprava jedi pri nižjih temperaturah ni več problem. 
Uporaba skupaj z BORA X BO parno pečico in številnimi možnostmi uporabe pa ponuja še dodatne funkcionalnosti. BORA večnamenski 
predalnik pa prepriča tudi s svojim prestižnim »all-black« dizajnom, vrhunskimi materiali in preprostim čiščenjem. 
Preprosto genialno!

Večnamenski predalnik je mogoče povezati s sistemom  
BORA X BO, tako da lahko funkcije upravljate prek  
BORA X BO Parne pečice. To razširi in poenostavi možnosti  
upravljanja.

Stekleni sprednji deli (MSF140/MSF290), ki se zlijejo s parno 
pečico, so na voljo kot dodatki, z njimi pa si zagotovite celovit, 
plemenit videz.

Poleg tega pa vam ponujamo, da sprednji del prilagodimo dizajnu 
vaše kuhinje. Te zagotovi stranka ali načrtovalec.

Segrevanje pribora
60 °C | 1h

Ohranjanje  
toplote
70 °C | 3h

Za najboljšo pripravo hrane pokrijte jedi

Odtajanje jedi
30 °C | 4h

Segrevanje jedi
100 °C | 1h

Za najboljšo pripravo hrane pokrijte jedi

Priprava jedi pri nižjih  
temperaturah
80 °C | 30 min - 6h

glede na posamezno jed

BORA Connect
Povezljivost

BORA NOVOSTI 2021
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Univerzalna genialnost.

BORA večnamenski predalnik

BORA NOVOSTI 2021

Dodatna oprema za večnamenski predalnik Vmesna mreža

Obroke, ki jih pripravljate pri nižjih temperaturah, lahko segrevate 
na BORA nivojski rešetki, prav tako pa lahko ogrevate pribor na 
stekleni ogrevalni podlagi večnamenskega predalnika. Odlično za 
segrevanje otroške hrane, mariniranje jedi ali za jedi, ki jih želite 
postreči mlačne! 

Preprosto čiščenje

Vse površine BORA večnamenskega predalnika lahko zlahka 
dosežete in tudi očistite. Dobro premišljena zasnova se izogne 
ostrim robovom in vogalom, tako da se v trenutku vse zasveti.

Najboljši materiali

Najboljša kvaliteta Za BORA večnamenski predalnik smo uporabili 
izključno izbrane materiale. Trajnost in robustnost smo dosegli z 
vrhunskimi kovinskimi komponentami ter steklenim dnom. Vsaka 
podrobnost je narejena visoko kakovostno – tako boste lahko 
dolgo časa uživali s svojim BORA večnamenskim predalnikom!

Dizajn

Minimalističen »all-black« dizajn večnamenskega predalnika BORA 
ohranja le najnujnejše elemente. Izbira sprednje plošče pa je v 
celoti prepuščena vam. Odločite se lahko za dizajn, ki se bo podal 
k vašim kuhinjskim omaram in se bo skoraj nevidno zlil z 
arhitekturo kuhinje, ali pa stekleno sprednjo ploščo z elegantnim 
dizajnom, ki odlikuje tudi sistem BORA X BO.

Enostavno upravljanje

Na zaslonu na dotik, ki je povsem enostaven za uporabo, lahko v 
nekaj korakih med nastavitvami izberete želeni program ali pa 
nastavite poljubno temperaturo in čas segrevanja. Če BORA 
večnamenski predalnik povežete s sistemom BORA X BO, potem 
ga lahko upravljate tudi prek zaslona sistema. 

Najvišja zmogljivost / najboljša priprave hrane 

BORA večnamenski predalnik lahko uporabljate na tisoč in en 
način: z njim lahko ogrejete pribor, pražite pri nizki temperaturi,  
pa tudi pogrevate, ohranjate tople ali odtajate jedi. Pri naprednejši 
različici večnamenskega predalnika lahko jedi pripravljate na kar 
dveh rešetkah hkrati. Tako boste kos tudi najzahtevnejšim 
menijem.

MSF290
BORA večnamenski predalnik 
Stekleni sprednji del 290 mm

MSER
BORA večnamenski predalnik  
Nivojska rešetka

MSF140
BORA večnamenski predalnik 
Stekleni sprednji del 140 mm

Informacije o 
izdelkih
Želite izvedeti več o izdelkih 
BORA?  
Preprosto slikajte kodo QR s 
pametnim telefonom ali pa 
obiščite našo spletno stran:  
bora.com/multi-drawer

MS140
BORA večnamenski 
predalnik 140 mm

MSS140
BORA večnamenski predalnik, 
komplet 140 mm vključno s 
steklenim sprednjim delom  
(1x MS140, 1x MSF140)

MS290
BORA večnamenski 
predalnik 290 mm

MSS290
BORA večnamenski predalnik, 
komplet 290 mm vključno s 
steklenim sprednjim delom  
(1x MS290, 1x MSF290)

Trenutne dobavne roke lahko najdete v naši tedenski posodobitvi dobavnih rokov na portalu  
BORA PartnerNet na strani partners.bora.com
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Poleg BORA X BO Parne pečice lahko naročite tudi večnamenski predalnik.  
Vgradite in upravljate ga lahko prek sistema BORA X BO, odločite pa se lahko tudi za samostojno enoto.

2 različni višini:
 – 140 mm (Izdelek: MS140)
 – 290 mm (Izdelek: MS290)

Če se odločite za 290-milimetrski večnamenski predalnik, potem vam ponudimo možnost nakupa BORA nivojske rešetke za večnamenski 
predalnik (MSER). Z nivojsko rešetko lahko notranjost večnamenskega predalnika razdelite in si tako zagotovite večjo delovno površino.

Postavitve in načrtovanje

BORA večnamenski predalnik

BORA NOVOSTI 2021

Priključek: 1 x 16 A / 220 - 240 V
Vtič hladilne naprave
Frekvenca: 50/60 Hz
Največja poraba moči: 810 W

MS140 - BORA večnamenski predalnik 140 mm

MS290 - BORA večnamenski predalnik 290 mm
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SCAN 

BORA Shop in Shop

BORA NOVOSTI 2021

Z razstavljanjem izdelkov BORA želimo doseči večjo prepoznavnost 
znamke BORA.  
Družba BORA vam ponuja podporo pri načrtovanju izvedbe vašega 
razstavnega segmenta, tako da lahko skupaj najdemo učinkovito
in zanesljivo rešitev za vaše potrebe.  

Iz naše ponudbe prodajnih modulov lahko hitro in ugodno izberete 
izdelke v različnih velikostih in z drugačnimi lastnosti.  
Informacije o cenah standardnih modelov lahko kadar koli  
dobite pri nas.

BORA Obogatena resničnost

BORA Izdelki za trženje

BORA Give-aways

BORA NOVOSTI 2021

Majhna darila ohranjajo prijateljstvo ali pa se prijateljstvo začne z 
majhnim darilom.
Družba BORA vam ponuja reklamno gradivo, ki ga lahko kadar koli 
naročite prek portala BORA PartnerNet (do izteka zalog).

Uporaba obogatene resničnosti (augmented reality) – virtualno preselite izdelke BORA v svojo kuhinjo

WBTL
BORA Kuhinjska krpa 
(1 kos)

WBXBBK-EN
BORA X BO Knjiga 
receptov 
z 10 recepti

WBSBM
BORA Silikonska  
podloga za peko 
velikosti 376 x 320 mm

WBKL
BORA žlica za kuhanje

BORA 
Fleksibilna pečica

BORA Odvod 
kuhalne plošče

WBMFT 
BORA Krpa iz 
mikrovlaken

Izkusite princip delovanja naših odvodov kuhalnih plošč v živo prek 
speta: Z uporabo obogatene resničnosti lahko sisteme BORA  
namestite v poljuben prostor in se prepričate o njihovem 
brezhibnem delovanju. Obogatena resničnost vam omogoča, da 
vizualne vsebine v resničnih velikostih preselite v resnične svet in 
to kar prek mobilnih telefonov.  
Zdelo se vam bo, kot da upodobljeni izdelek stoji tik pred vami.

BORA je več kot tehnologija prezračevanja – je čustev poln izdelek.
Ne obogati le arhitekture kuhinje, temveč tudi življenje in veselje 
do funkcij. Vedno znova opažamo, koliko čustev imajo uporabniki 
do izdelkov BORA.

Ta odnos je temelj naše odgovornosti za popolno načrtovanje  
in razstavljanje ter glavni pogoj za zadovoljstvo strank.

Poglejte, kaj prihaja!  
Namestite BORA X BO Vpenjalni okvir v nišo pečice na prodajnem 
mestu. Tako se lahko prepričate o videzu BORA X BO v originalni 
velikosti že zdaj.  
Z optičnim branjem QR kode bodo vaše stranke preusmerjene  
do podrobnih informacij in zanimivega video gradiva o novi  
parni pečici. 

WBXBSR
BORA X BO Vpenjalni okvir 
velikosti 598 x 598 mm
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BORA Lüftungstechnik GmbH 
Rosenheimer Straße 33 
D-83064 Raubling, Germany 
T +49 (0) 80 35 98 40 - 0
F +49 (0) 80 35 98 40 - 3 00
info@bora.com 
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BORA Holding GmbH
Innstraße 1
A-6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0
F +43 (0) 53 73 6 22 50 - 90
mail@bora.com
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BORA Vertriebs GmbH & Co KG 
Innstraße 1
A-6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0
F +43 (0) 53 73 6 22 50 - 90
mail@bora.com
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bora.com

Zaradi nenehnih izboljšav na področju raziskav in razvoja si družba BORA pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni specifikacije izdelka ali značilnosti opreme. Družba 
BORA ne odgovarja za tiskarske napake. Za objavo slik in grafike je potrebno pisno soglasje.
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Pridržujemo si pravico do napak in tehničnih sprememb. Izdaja: 08/2021


