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ORA ÏTO, 
OBLIKOVALEC PAR 
EXCELLENCE

Kot enfant terrible industrijskega oblikovanja, 
je Ora ïto razvil svoj oblikovalski koncept 
– definiran kot Simplexity, umetnost, ki 
daje vidno enostavnost predmetom s 
kompleksnimi funkcijami. S konceptualnim 
prostorskim razmišljanjem, impresivnimi 
arhitekturnimi projekti in inovativno zasnovo 
izdelkov Ora ïto izstopa kot ime, ki je vidno 
prisotno v ospredju na vseh področjih 
oblikovanja. Osvojil je več prestižnih nagrad, 
med njegovimi strankami so globalne 
blagovne znamke, kot so Heineken, Toyota, 
Nike in Guerlain. Vsaka od njegovih kreacij 
uporablja univerzalne kode sodobnega 
razkošja in združuje nove intuitivne 
tehnologije.



IT 635 ORAW / ORAB 
Indukcijsko kuhališče

ECT 693 ORAB / ORAW 
Steklokeramično kuhališče

 - PowerBoost, povečana moč delovanja
 - AllBoost, povečana moč delovanja na vseh kuhalnih poljih
 - BridgeZone, dve povezljivi kuhalni polji
 - Super Silent, tiho delovanje
 - Timer kuhališča

 - EAN koda: 3838782025426 (IT 635 ORAW) / 3838782025440 (IT 635 ORAB)
 - Šifra: 728015 (IT 635 ORAW) / 728017 (IT 635 ORAB)

 - PowerZone, povečana moč delovanja
 - BoilControl, zaščita pred prevretjem
 - StopGo, funkcija varnega kuhanja
 - StayWarm, funkcija ohranja stalno temperaturo 70 °C 
 - FishZone, razširjeno kuhalno polje za večje lonce // Timer kuhališča

 - EAN koda: 3838782025433 (ECT 693 ORAB) / 3838782025457 (ECT 693 ORAW)
 - Šifra: 728016 (ECT 693 ORAB) / 728018 (ECT 693 ORAW)

PowerBoost
Ker vam čas predstavlja zelo 
dragoceno vrednoto

BridgeZone
Idealno za izredno velike posode

PowerZone
Kuhajte hitro, vendar učinkovito

Funkcija PowerBoost zagotavlja izredno 
visoko nastavitev toplote za segrevanje 
posode in s tem občutno skrajša čas 
čakanja. 

Samo s preprostim dotikom se dve kuhalni 
polji čarobno spremenita v eno. Kuhanje v 
velikih kuhinjskih posodah še nikoli ni bilo 
tako preprosto in učinkovito. 

Ta funkcija poveča moč delovanja 
steklokeramičnih kuhališča za 25 %. Tako 
lahko hrano pripravite bistveno hitreje z nižjo 
porabo energije. 

Kuhališča
Čarovniki uporabljajo čarobni klobuk, vi 
uporabljate lonce in ponve. In vaš čarovniški 
pomočnik? Delo bo opravil brezhibno.

459,90 €479,90 €



BOP 747 ORAW / ORAB 
Vgradna pečica - Piroliza

BO 658 ORAB / ORAW 
Vgradna pečica

 - PyroClean, samočistilna funkcija
 - Večsistemska pečica BigSpace - 73 l
 - HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu krušne peči
 - IconTouch upravljanje, zaslon na dotik in gumbi
 - MeatProbe, sonda za meso // MultiFlow 360°, optimalno kroženje zraka v pečici

 - EAN koda: 3838782025297 (BOP 747 ORAW) / 3838782025303 (BOP 747 ORAB)
 - Šifra: 728032 (BOP 747 ORAW) / 728033 (BOP 747 ORAB)

 - Večsistemska pečica BigSpace - 67 l
 - HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu krušne peči
 - DirecTouch, upravljanje na dotik
 - MeatProbe, sonda za meso
 - Katalitični stranski vložki in katalitična zadnja stena

 - EAN koda: 3838782025020 (BO 658 ORAB) / 3838782025068 (BO 658 ORAW)
 - Šifra: 596273 (BO 658 ORAB) / 596722 (BO 658 ORAW)

Oblika HomeMade
Čira čara, odlično pečeno!

PyroClean
In pečica je preprosto čista

Multiflow 360° 
Vse lahko naredite naenkrat

Pečice iz linije Gorenje by Ora ïto se 
zgledujejo po tradicionalnih krušnih pečeh na 
drva, po njihovi zaokroženi obliki, kjer lahko 
vroči zrak prosto kroži. Hrana se z vseh strani 
enakomerno segreva in je vedno odlično 
pečena.

Čiščenje s pirolizo je najpreprostejši in 
najučinkovitejši način čiščenja pečice. 
Visoka temperatura do 500 °C spremeni 
vse nečistoče v prah, ki ga samo obrišete z 
vlažno krpo, ko se pečica ohladi. 

Da lahko pečete v petih ravneh naenkrat, ne 
rabite čarovniških sposobnosti. Premišljeno 
nameščene odprtine na hrbtni stranici pečice 
ter edinstvena zaokrožena oblika zagotavljajo 
optimalno kroženje toplega zraka v pečici.

699,90 €799,90 €



BO 637 ORAW / ORAB 
Vgradna pečica

BM 235 ORAB / ORAW 
Vgradna mikrovalovna pečica z žarom

 - Večsistemska pečica BigSpace - 67 l
 - HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu krušne peči
 - PerfectGrill, variabilni gril za enakomerno zapečenost
 - IconLed upravljanje, zaslon na dotik in gumbi
 - SilverMatte, izjemno odporna in gladka prevleka notranjosti

 - EAN koda: 3838782025037 (BO 637 ORAW) / 3838782025051 (BO 637 ORAB)
 - Šifra: 596274 (BO 637 ORAW) / 596278 (BO 637 ORAB)

 - Volumen pečice 23 l
 - Elektronsko upravljanje na dotik z LED prikazovalnikom
 - Mikrovalovna moč 900 W, moč žara 1200 W
 - AUTO menu, funkcija Smart display 

 - EAN koda: 3838782028021 (BM 235 ORAB) / 3838782028014 (BM 235 ORAW)
 - Šifra: 728172 (BM 235 ORAB) / 728171 (BM 235 ORAW)

DirecTouch
Odličnost je le dotik stran od vas

MeatProbe
Vedno ravno prav pečeno

GentleClose
Vaša kuhinja, tako lepa in tiha

S pomočjo nazornih simbolov lahko pečico 
enostavno upravljate in nastavljate različne 
podatke za kuhanje, v skladu s svojimi 
željami. Potreben je le pravi dotik in vaše 
okusno kosilo je pripravljeno!

Sonda MeatProbe ves čas peke nadzira 
temperaturo v notranjosti mesa in tako 
upravlja s celotnim procesom pečenja. Ko 
je trenutek pravi, nanj opozori s posebnim 
zvočnim signalom.

Vse pečice iz linije Gorenje by Ora ïto odlikuje 
mehko zapiranje vrat. Samo z nežnim 
pritiskom se vrata pečice zaprejo nežno in 
tiho.

Pečice
Nekaj moke in kvasa, prava temperatura 
in vaša čarobna sestavina. Je to kruh ali 
čarovnija?

449,90 €499,90 €



NRK 612 ORAW / ORAB
Kombinirani hladilnik / zamrzovalnik

 - NoFrost Plus, preprečuje nabiranje ledu 
 - LED prikazovalnik 
 - IonAir s funkcijo MultiFlow 360°, idealna mikroklima v notranjosti hladilnika
 - AdaptTech hlajenje, inteligentni sistem pomnjenja
 - Slot-in, možnost postavitve aparata v kuhinjsko nišo širine 61 cm
 - CrispZone s HumidityControl, velik predal za zelenjavo z regulacijo vlage
 - FreshZone predal
 - Prostornina hladilnega/zamrzovalnega dela: 231/98 L
 - Nivo hrupa: 42 dB

Hladilnik z desnim odpiranjem:
 - Bela barva (NRK 612 ORAW): EAN koda: 3838782021152 / Šifra: 588463
 - Črna barva (NRK 612 ORAB): EAN koda: 3838782021138 / Šifra: 588461

Hladilnik z levim odpiranjem:
 - Bela barva (NRK 612 ORAW-L): EAN koda: 3838782021169 / Šifra: 588464
 - Črna barva (NRK 612 ORAB-L): EAN koda: 3838782021145 / Šifra: 588462

AdaptTech
Hladilnik, ki pozna vaše navade

Slot-In
Popolno odpiranje vrat

NoFrost Plus
Nič več odtajanja. Čarobno!

Hladilnik stalno spremlja in analizira, kako ga 
uporabljate. Tako lahko predvidi, kdaj boste 
odprli vrata in tik preden to storite, zniža 
temperaturo za 1 ali 2 °C, da lahko ohranjanja 
stalno temperaturo in da hrana ostane sveža 
in hranljiva. Čudežne krogle ne potrebujete.

Tečaji vrat SlotIn so oblikovani tako, da
omogočajo postavitev aparata v kuhinjsko 
nišo širine 61 cm in odpiranje vrat pod pravim 
kotom. Pri tem lahko enostavno in nemoteno 
izvlečete police.

Sistem NoFrost Plus preprečuje nabiranje 
ledu in zmrzali na hrani in stenah aparata, 
zaradi česar hrana ohrani ustrezno obliko 
in vam prihrani čas, ki bi ga porabili za 
odtajanje. Rezultat le-tega je optimalna izraba 
prostora za shranjevanje, zamrzovalnik je čist 
in urejen, ker se paketi ali kosi zamrznjene 
hrane ne sprijemajo.

Hladilniki
Sveža solata. Lokalni sir. Ohlajena pijača. 
Osvežujoč sladoled. Vaša škatla trikov je 
vedno polna.

999,90 €



WHI 643 ORAW / ORAB 
Samostojna stenska kuhinjska napa

BHP 643 ORAB 
Vgradna izvlečna kuhinjska napa

 - P.A.S. sistem, perimetrični sistem odsesavanja zraka
 - Upravljanje na dotik // LED osvetlitev // AdaptTech, samodejno delovanje nape
 - Timer, časovna prednastavitev delovanja nape // ReFresh, konstantno prezračevanje
 - Max. pretok zraka pri odzračevalnem načinu (PowerBoost): 740 m3/h
 - Nivo hrupa: 59 dB

 - EAN koda: 3838782027420 (WHI 643 ORAW) / 3838782027437 (WHI 643 ORAB)
 - Šifra: 728152 (WHI 643 ORAW) / 728153 (WHI 643 ORAB)

 - Upravljanje na dotik // LED osvetlitev
 - AdaptTech, samodejno delovanje nape // Timer, časovna prednastavitev delovanja nape
 - ReFresh, konstantno prezračevanje // GentleClose, mehko zapiranje nape
 - Max. pretok zraka pri odzračevalnem načinu (PowerBoost): 720 m3/h
 - Nivo hrupa: 62 dB

 - EAN koda: 3838782027413
 - Šifra: 728091

AdaptTech
Sedaj se lahko osredotočite na 
kuhanje

Timer in Refresh
Vedno sveža kuhinja

P.A.S. sistem
Tih in učinkovit

Kuhinjska napa zaznava raven nečistoč in 
samodejno prilagaja hitrost ventilatorja ali 
ga celo popolnoma zaustavi, če njegovo 
delovanje ni potrebno. Vi pa lahko vso svojo 
pozornost posvetite svojemu čudovitemu 
kosilu.

Kuhinjska napa se lahko samodejno 
izklopi po približno 30 minutah. Funkcija 
osveževanja se aktivira vsako uro in 
samodejno za 10 minut zažene osveževanje 
zraka.

Ta inovativni perimetrični sistem 
odsesavanja zraka preusmerja odvajanje 
zraka iz osrednjega dela na zunanje robove 
nape. S takšnim načinom delovanja je 
optimirana poraba energije, znižana raven 
hrupa, odsesavanje zraka pa je opazno 
učinkovitejše. 

Nape
Zrak je poln pričakovanj. In nič drugega. 
Prižgite luči!

249,90 €449,90 €



Pet let garancije
za velike gospodinjske aparate 

Gorenje.
Zaupamo našim razvojnim strokovnjakom 

ter verjamemo v kakovost in trajno 
vrednost naših aparatov za kupca.

Maj 2017; Vse slike so intelektualna lastnina Gorenje d.d., uporaba brez soglasja lastnika ni dovoljena. Vse slike so simbolne. Vse cene so v EUR - nezavezujoče priporočene.
Pridržujemo si pravico do morebitnih napak v tisku.

Za nasvete, vzdrževanje in 
popravila aparatov skrbi

Gorenje servis.
Enotna telefonska številka za celotno 

Slovenijo: 03 899 7000

Gorenje med najbolj zaupanja 
vrednimi domačimi blagovnimi 

znamkami.
Gorenje je že 11. leto zapored prejemnik 

nagrade Trusted Brand v Sloveniji v 
kategoriji gospodinjski aparati.

Gorenje by Ora ïto BLACK Gorenje by Ora ïto WHITE

Gorenje GSI, d.o.o.
Brnčičeva 39

1000 Ljubljana l Slovenija
Tel.: 01 366 85 10 l Faks: 01 366 85 80

www.gorenje.si


