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NIEUW!



De in deze brochure vermelde prijzen zijn consumenten-adviesprijzen, inclusief 21% BTW. De in deze brochure vermelde prijzen zijn 
voor sommige producten prijzen vanaf. De prijs kan afwijken doordat een product in verschillende kleuren en uitvoeringen leverbaar is.
Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. ETNA afd. Marketing, najaar 2012. 88023430

EtNa maakt 
kWalItEIt bEtaalbaar

ETNA zorgt ervoor dat kwaliteit en betaalbaarheid 
van keukenapparatuur perfect samengaan.  
Of het nu gaat om kookplaten, ovens, vaatwassers, 
afzuigkappen of koelkasten, door de uitgebreide 
keuzemogelijkheden biedt ETNA altijd de juiste 
apparatuur. ETNA staat garant voor kwaliteit en 
jarenlang kookplezier!



Kookplaten gas 

Kookplaten elektrisch/inductie 

(Combi-) magnetrons

Fornuizen

Afzuigkappen

Vaatwassers

Koel- en vrieskasten

Technische specificaties
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In deze brochure geven we u een overzicht van de 

noviteiten die aan het ETNA assortiment voor 2013 

worden toegevoegd. In bijna alle productgroepen 

brengt ETNA dit jaar een aantal verrassende 

noviteiten. Door voortdurend te kijken naar de 

behoefte in de markt kan ETNA inspelen op de 

laatste trends binnen de keukenbranche. 

Daardoor bent u met ETNA continu verzekerd van 

het meest actuele en complete aanbod in het 

laag- en laagmiddensegment. Bij elk product  

staat vermeld vanaf wanneer deze leverbaar is.
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gaskookplatEN  
mEt karaktEr
• verzonken pandragers 
• vonkontsteking geïntegreerd in draaiknop
• modellen voor zowel aardgas als propaan/butaan 

T106HRVSA T106VRVSA A107VRCA

basIs gaskookplatEN 58 cm

Opvolger van de: T107VRVSAOpvolger van de: T107HRVSA Opvolger van de: A108VRCA



€ 199,- € 229,- € 309,-

TRENDLINE GASKOOKPLAAT 
(58 CM)

TRENDLINE GASKOOKPLAAT
(58 CM)

AVANCE RUSTIQUE
GASKOOKPLAAT (58 CM)

•	 handontsteking
•	 vangschaal rvs
•	 tweedelige branders met geëmailleerde  

deksels (zt)
•	 twee bandstalen pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
•	 ook te verkrijgen als propaan/butaan uitvoering

•	 inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
•	 buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sterkbrander 3,00 kW
•	 1 sudderbrander 1,00 kW 

 
T106HRVSF  
(propaan/butaan) € 209,- 
 
Opvolger van de: T107HRVSF 
 
 

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal rvs
•	 tweedelige branders met geëmailleerde  

deksels (zt)
•	 twee bandstalen pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
•	 ook te verkijgen als propaan/butaan uitvoering

•	 inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
•	 buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sterkbrander 3,00 kW
•	 1 sudderbrander 1,00 kW 

 
T106VRVSF  
(propaan/butaan) € 239,- 
 
Opvolger van de: T107VRVSF 
 
 

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal hoogglans zwart geëmailleerd
•	 tweedelige branders met matzwarte deksels
•	 twee gietijzeren pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
•	 mooi in combinatie met overige Rustique 

producten

•	 inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
•	 buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sterkbrander 3,00 kW
•	 1 sudderbrander 1,00 kW

510

490

560

39
580

510

490

560

39
580
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490

560
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Leverbaar: december 2012 Leverbaar: december 2012 Leverbaar: december 2012
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strak EN 
smaakvol kokEN
• aflopende pandragers voor extra kookruimte 
• zowel in strak rvs als modern zwart
• in RVS ook leverbaar met wokbrander (3-rings)

T110VRVSA T110VZTA T110VWRVSA

lUxE gaskookplatEN 58 cm

Opvolger van de: T109VZTAOpvolger van de: T109VRVSA Opvolger van de: T109VWRVSA



€ 309,- € 309,- € 359,-

TRENDLINE GASKOOKPLAAT 
(58 CM)

TRENDLINE GASKOOKPLAAT 
 (58 CM)

TRENDLINE GASKOOKPLAAT 
MET WOKBRANDER (58 CM)

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal rvs
•	 tweedelige branders met matzwarte deksels
•	 twee gietijzeren pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

•	 inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
•	 buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sterkbrander 3,00 kW
•	 1 sudderbrander 1,00 kW

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal hoogglans zwart geëmailleerd
•	 tweedelige branders met matzwarte deksels
•	 twee gietijzeren pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

•	 inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
•	 buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sterkbrander 3,00 kW
•	 1 sudderbrander 1,00 kW

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal rvs
•	 tweedelige branders met matzwarte deksels
•	 twee gietijzeren pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

•	 inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm
•	 buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 wokbrander (3-rings) 3,80 kW
•	 1 sudderbrander 1,00 kW
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Leverbaar: december 2012 Leverbaar: december 2012 Leverbaar: december 2012
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gaskookplatEN  
mEt karaktEr
• bediening met opstaande rand, voorkomt verbranden van knoppen
• beschikbaar in bandstaal en gietijzeren pandragers
• geschikt voor standaard nismaat 560 x 480 mm

T147VWRVSA A140VWRVSA

basIs gaskookplatEN 75 cm

Opvolger van de: A130VWRVSAOpvolger van de: T117VWRVSA



€ 389,- € 479,-

TRENDLINE GASKOOKPLAAT  
MET WOKBRANDER (75 CM)

AVANCE GASKOOKPLAAT  
MET WOKBRANDER (75 CM)

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal rvs
•	 tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
•	 drie bandstalen pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
•	 geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm

•	 inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 480 mm
•	 buitenmaten (bxd) 750 x 510 mm
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sudderbrander 1,00 kW
•	 1 wokbrander (3-rings) 3,80 kW
•	 1 sterkbrander  3,00 kW

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal rvs
•	 tweedelige branders met matzwarte deksels
•	 drie gietijzeren pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
•	 geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm

•	 inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 480 mm
•	 buitenmaten (bxd) 750 x 510 mm
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sudderbrander 1,00 kW
•	 1 wokbrander (3-rings) 3,80 kW
•	 1 sterkbrander  3,00 kW

750 510

50

560 480

750 510

50

560 480

Leverbaar: december 2012 Leverbaar: december 2012
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strak EN 
smaakvol kokEN
• stabiele verzonken en geschakelde pandragers
• krachtige 4,2 kW wokbrander
• ruime branderopstelling
• geschikt voor standaard nismaat 560 x 480 mm

A149VWRVSA A149VWZTA

lUxE gaskookplatEN 75 cm

Opvolger van de: A139VWZTAOpvolger van de: A139VWRVSA



€ 549,- € 549,-

AVANCE GASKOOKPLAAT  
MET WOKBRANDER (75 CM)

AVANCE GASKOOKPLAAT  
MET WOKBRANDER (75 CM)

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal rvs
•	 tweedelige branders met matzwarte deksels
•	 drie gietijzeren pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
•	 geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm
•	 superkrachtige 3-rings wokbrander

•	 inbouwmaten (hxbxd) 55 x 560 x 480 mm
•	 buitenmaten (bxd) 750 x 510 mm
•	 1 wokbrander (3-rings) 4,20 kW
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sudderbrander  1,00 kW
•	 1 sterkbrander  3,00 kW

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal matzwart geëmailleerd
•	 tweedelige branders met matzwarte deksels
•	 drie gietijzeren pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
•	 geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm
•	 superkrachtige 3-rings wokbrander

•	 inbouwmaten (hxbxd) 55 x 560 x 480 mm
•	 buitenmaten (bxd) 750 x 510 mm
•	 1 wokbrander (3-rings) 4,20 kW
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sudderbrander  1,00 kW
•	 1 sterkbrander  3,00 kW

750 510

55

560 480

Leverbaar: december 2012 Leverbaar: december 2012
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750 510

55

560 480



strak EN 
smaakvol kokEN
• stabiele verzonken en geschakelde pandragers
• krachtige 4,2 kW wokbrander
• ruime branderopstelling

A192VWRVSA A192VWZTA 

lUxE gaskookplatEN 90 cm

Opvolger van de: A193VWZTAOpvolger van de: A193VWRVSA



€ 579,- € 579,-

AVANCE GASKOOKPLAAT 
MET WOKBRANDER (89 CM)

AVANCE GASKOOKPLAAT 
MET WOKBRANDER (89 CM)

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal rvs
•	 tweedelige branders met matzwarte deksels
•	 drie gietijzeren pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
•	 superkrachtige 3-rings wokbrander
•	 standaard rvs sudderrooster meegeleverd

•	 inbouwmaten (hxbxd) 55 x 820 x 480 mm
•	 buitenmaten (bxd) 890 x 510 mm
•	 1 wokbrander (3-rings) 4,20 kW
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sudderbrander  1,00 kW
•	 1 sterkbrander  3,00 kW

•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal matzwart geëmailleerd
•	 tweedelige branders met matzwarte deksels
•	 drie gietijzeren pandragers (zt)
•	 vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
•	 superkrachtige 3-rings wokbrander
•	 standaard rvs sudderrooster meegeleverd

•	 inbouwmaten (hxbxd) 55 x 820 x 480 mm
•	 buitenmaten (bxd) 890 x 510 mm
•	 1 wokbrander (3-rings) 4,20 kW
•	 2 normale branders 1,75 kW
•	 1 sudderbrander  1,00 kW
•	 1 sterkbrander  3,00 kW

890 510

55

820 480

890 510

55

820 480

Leverbaar: december 2012 Leverbaar: december 2012
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sNEl EN
zUINIg kokEN
• TEK130RVS: ideaal voor kleine huishoudens of recreatiewoningen
• T305ZT: aantrekkelijk geprijsde instap inductie kookplaat  
• A362KZT: de draaiknopbediening is een uitkomst voor mensen met een visuele beperking

TEK130RVS T305ZT A362KZT

ElEktrIscH EN INDUctIE

Opvolger van de: A361KZT



€ 249,- € 879,- € 929,-

TRENDLINE ELEKTRISCHE 
KOOKPLAAT (28 CM)

TRENDLINE SMART 
INDUCTIEKOOKPLAAT (60 CM)

AVANCE INDUCTIEKOOKPLAAT  
(60 CM)

•	 2 kookzones
•	 7 kookstanden
•	 aan/uit indicatie per zone
•	 te plaatsen boven solo-ovens

•	 inbouwmaten (hxbxd) 45 x 270 x 494 mm
•	 buitenmaten (bxd) 288 x 510 mm
•	 aansluitwaarde 3,50 kW
•	 zone voor ø 145 mm - 1500 W
•	 zone achter ø 180 mm - 2000 W

•	 4 kookzones
•	 10 kookstanden (boostfunctie op alle zones)
•	 tiptoets bediening
•	 digitale timer (99 min.)
•	 kookduurbegrenzing
•	 kinderslot
•	 centrale aan/uit bediening
•	 restwarmte indicatie per zone
•	 te plaatsen boven solo-ovens
•	 standaard geleverd in 2-fase, maar met  

mogelijkheid tot ombouwen voor 1-fase aansluiting*

•	 inbouwmaten (hxbxd) 52 x 560 x 490 mm
•	 buitenmaten (bxd) 600 x 510 mm
•	 aansluitwaarde 7,10 kW
•	 zone linksvoor ø 180 mm - 2000 W
•	 zone linksachter ø 160 mm - 1400 W
•	 zone rechtsvoor ø 160 mm - 1400 W
•	 zone rechtsachter ø 200 mm - 2300 W 

 
 
 

•	 4 kookzones
•	 10 kookstanden (boostfunctie op alle zones)
•	 eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
•	 kookduurbegrenzing
•	 kinderslot
•	 aan/uit bediening per zone
•	 restwarmte indicatie per zone
•	 te plaatsen boven solo-ovens

•	 inbouwmaten (hxbxd) 56 x 560 x 490 mm
•	 buitenmaten (bxd) 600 x 510 mm
•	 aansluitwaarde 7,10 kW
•	 zone linksvoor ø 180 mm - 2000 W
•	 zone linksachter ø 160 mm - 1400 W
•	 zone rechtsvoor ø 160 mm - 1400 W
•	 zone rechtsachter ø 200 mm - 2300 W

288 510

270 494

45

min. 40

510

490

560

52
600

510

490

560

56
600

•	 * Bij 1-fase aansluiting behoeft geen aanpassing in de meterkast 
verricht te worden. In dit geval kunnen alle kookzones maximaal 
op stand 7 worden ingesteld. Indien een hogere stand op een 
kookzone gewenst is, dient eerst een andere zone in vermogen 
verlaagd of uitgezet te worden (zie ook de gebruikshandleiding)

Leverbaar: december 2012 Leverbaar: december 2012 Leverbaar: december 2012
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FlExIbEl kokEN 
op INDUctIE
• één grote vispan of braadslede, waarbij de zones gekoppeld zijn
• twee pannen, die afzonderlijk te regelen zijn
• drie kleinere pannen die gelijktijdig bediend kunnen worden

T311FZT

INDUctIE kokEN 60 cm



€ 1.049,-

TRENDLINE FLEX INDUCTIE (58 CM)

•	 4 kookzones
•	 10 kookstanden (boostfunctie op alle zones)
•	 tiptoets bediening
•	 digitale timer (99 min.)
•	 kookduurbegrenzing
•	 kinderslot
•	 aan/uit bediening per zone
•	 restwarmte indicatie per zone
•	 te plaatsen boven solo-ovens

•	 inbouwmaten (hxbxd) 64 x 560 x 490 mm
•	 buitenmaten (bxd) 580 x 510 mm
•	 aansluitwaarde 7,20 kW
•	 zone linksvoor ø 160 mm - 2200 W
•	 zone linksachter ø 210 mm - 3100 W
•	 zone rechtsvoor ø 200 x 220 mm - 2800 W
•	 zone rechtsachter ø 200 x 220 mm - 2800 W

510

490

min. 40 560

64
580

1 grote vispan of braadslede

2 grote pannen

3 kleine pannen

Leverbaar: december 2012
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FlExIbEl 
kokEN op 
INDUctIE 
Flexibiliteit tijdens het koken. 

Dat is het belangrijkste kenmerk 

van de nieuwe Flexinductie kookplaat 

van ETNA. De zones rechtsvoor en 

rechtsachter zijn afzonderlijk te 

gebruiken, maar kunnen ook worden 

gekoppeld waardoor een zone van 

maar liefst 22 bij 40 cm ontstaat.

Dit biedt alle vrijheid om te koken 

met pannen van diverse formaten. 



zoWEl compact
als UItgEbrEID
• aantrekkelijk geprijsd
• handige draai-druk bediening met rondom verlichte rand
• verkrijgbaar in twee nismaten (frame standaard meegeleverd)

T2125LRVS T2125HRVS

combI magNEtroN 25 lItEr



€ 579,- € 579,-

TRENDLINE COMBI MAGNETRON 
(NIS 38 CM)

TRENDLINE COMBI MAGNETRON  
(NIS 45 CM)

•	 inhoud 25 liter
•	 5 magnetronstanden met snelstart
•	 10 automatische 

kookprogramma’s
•	 2 automatische 

ontdooiprogramma’s
•	 4 combinatiestanden mogelijk
•	 draaiplateau Ø 315 mm
•	 turbo hetelucht tot 230 ºC
•	 zeer eenvoudig te bedienen met 

draaiknop en druktoetsen
•	 digitale timer tot 95 min.
•	 timer kan worden gebruikt als 

wekker

•	 klok met 24 uurs tijdsaanduiding
•	 binnenruimte uitgevoerd in rvs
•	 kinderslot
•	 draaideur links
•	 geschikt voor inbouw in bovenkast
•	 incl. inbouwframe

•	 inbouwmaten (hxbxd)  
380 x 560 x 550 mm

•	 aansluitwaarde 3,60 kW
•	 magnetronvermogen 90 - 900 W
•	 grill 1100 W
•	 hetelucht  2500 W

•	 inhoud 25 liter
•	 5 magnetronstanden met snelstart
•	 10 automatische 

kookprogramma’s
•	 2 automatische 

ontdooiprogramma’s
•	 4 combinatiestanden mogelijk
•	 draaiplateau Ø 315 mm
•	 turbo hetelucht tot 230 ºC
•	 zeer eenvoudig te bedienen met 

draaiknop en druktoetsen
•	 digitale timer tot 95 min.
•	 timer kan worden gebruikt als 

wekker

•	 klok met 24 uurs tijdsaanduiding
•	 binnenruimte uitgevoerd in rvs
•	 kinderslot
•	 draaideur links
•	 geschikt voor inbouw in bovenkast
•	 incl. inbouwframe

•	 inbouwmaten (hxbxd)  
450 x 560 x 550 mm

•	 aansluitwaarde 3,60 kW
•	 magnetronvermogen 90 - 900 W
•	 grill  1100 W
•	 hetelucht  2500 W 

min. 
550

380

560

595

450

600 550-580

388

20 min. 
550

450

560

595

450

600 550-580

460

20

Leverbaar: februari 2013 Leverbaar: februari 2013
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oNbEgrENsD
kookplEzIEr
• ruime oveninhoud van 119 liter 
• 5 branders waarvan twee wokbranders
• verkrijgbaar in een rustique en rvs uitvoering

1994BRVSA 1927BRCA

robUUstE gas/ElEktro ForNUIzEN 90 cm

Opvolger van de: 1992BRVSA + 1993BRVSA Opvolger van de: 1926BRCA



€ 1.499,- € 1.499,-

GASFORNUIS MET  
ELEKTRO-OVEN (90 CM)

RUSTIQUE GASFORNUIS  
MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)

Kookgedeelte
•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 rvs vangschaal
•	 drie gietijzeren pandragers (zt)
•	 tweedelige branders met 

matzwarte deksels
•	 vlambeveiliging:  

geen vlam = geen gas

Ovengedeelte
•	 multifunctioneel ovensysteem: 

ontdooistand, grill, turbo-
hetelucht, hetelucht + grill, 
onderwarmte, onderwarmte- 
en bovenwarmte, onder- en 
bovenwarmte + ventilator

•	 halogeen ovenverlichting 15 W
•	 inhoud 119 liter

•	 3 ovenruiten
•	 digitale klok met uitschakelfunctie
•	 standaard bijgeleverd:  

2 ovenroosters, geëmailleerde 
braadslede, 4 rvs stelpoten

•	 opbergvak met 
bordenwarmfunctie

•	 geschikt voor tussenbouw,  
zie installatievoorschrift

•	 afmetingen (hxbxd)  
850 -950 x 900 x 600 mm

•	 aansluitwaarde gas 14,60 kW
•	 aansluitwaarde elektra 2,84   kW
•	 2 sterkbranders 2,80   kW
•	 2 wokbranders (3-rings) 4,00   kW
•	 1 sudderbrander 1,00   kW

Kookgedeelte
•	 geïntegreerde vonkontsteking
•	 vangschaal matzwart 

geëmailleerd
•	 drie gietijzeren pandragers (zt)
•	 tweedelige branders met 

matzwarte deksels
•	 vlambeveiliging:  

geen vlam = geen gas

Ovengedeelte
•	 multifunctioneel ovensysteem: 

ontdooistand, grill, turbo-
hetelucht, hetelucht + grill, 
onderwarmte, onderwarmte- 
en bovenwarmte, onder- en 
bovenwarmte + ventilator

•	 halogeen ovenverlichting 15 W
•	 inhoud 119 liter

•	 3 ovenruiten
•	 analoge klok met 

uitschakelfunctie
•	 standaard bijgeleverd:  

2 ovenroosters, geëmailleerde 
braadslede, 4 rvs stelpoten

•	 opbergvak met 
bordenwarmfunctie

•	 geschikt voor tussenbouw,  
zie installatievoorschrift

•	 afmetingen (hxbxd)  
850 -950 x 900 x 600 mm

•	 aansluitwaarde gas 14,60 kW
•	 aansluitwaarde elektra 2,84   kW
•	 2 sterkbranders 2,80   kW
•	 2 wokbranders (3-rings) 4,00   kW
•	 1 sudderbrander 1,00   kW

900

545

40

60

850-
950

600

900

545

45

850-
950

565

600

Leverbaar: december 2012 Leverbaar: december 2012
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DE stIllE kracHt 
IN IEDErE kEUkEN
• inklapbaar dampscherm
• elektrische klep voor perfecte afsluiting van het afvoerkanaal
• energiezuinige halogeen verlichting

TO100EWT TO100ERVS

oNDErboUW aFzUIgkappEN (motorloos)

Opvolger van de: TO100WT + 4010E-WT Opvolger van de: TO100RVS



€ 99,- € 109,-

TRENDLINE MOTORLOZE  
ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

TRENDLINE MOTORLOZE  
ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

•	 geschikt voor centraal afzuigsysteem
•	 afvoer aan bovenzijde
•	 2 aluminium cassettefilters
•	 elektrisch bedienbare klep voor open en dicht
•	 inklapbaar glazen dampscherm

•	 diameter afvoer 125 mm
•	 aansluitwaarde 28 W
•	 verlichting 1 x 28 W halogeen

•	 geschikt voor centraal afzuigsysteem
•	 afvoer aan bovenzijde
•	 2 aluminium cassettefilters
•	 elektrisch bedienbare klep voor open en dicht
•	 inklapbaar glazen dampscherm

•	 diameter afvoer 125 mm
•	 aansluitwaarde 28 W
•	 verlichting 1 x 28 W halogeen

495

150

500
600

125

495

150

500
600

125

Leverbaar: direct Leverbaar: direct
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UItblINkErs IN
bEDIENINgsgEmak
• inklapbaar dampscherm
• sliderbediening onder de afzuigkap
• energiezuinige halogeen verlichting

TO200EWT TO200ERVS

oNDErboUW aFzUIgkappEN (gEmotorIsEErD)

Opvolger van de: TO250WT + A410WT Opvolger van de: TO250RVS + A410RVS



€ 119,- € 129,-

TRENDLINE ONDERBOUW  
AFZUIGKAP (60 CM)

TRENDLINE ONDERBOUW  
AFZUIGKAP (60 CM)

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
•	 afvoer naar boven of achter
•	 2 aluminium cassettefilters
•	 1 thermisch beveiligde motor
•	 3 snelheden
•	 inklapbaar glazen dampscherm

•	 diameter afvoer 125 mm
•	 aansluitwaarde 163 W
•	 verlichting 1 x 28 W halogeen
•	 max. afzuigcapaciteit 196 m³/h
•	 geluidsniveau (min.-max.) 45 - 64 dB(A)

•	 koolstoffilter (1x) EKF003 € 10,-/st.

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
•	 afvoer naar boven of achter
•	 2 aluminium cassettefilters
•	 1 thermisch beveiligde motor
•	 3 snelheden
•	 inklapbaar glazen dampscherm

•	 diameter afvoer 125 mm
•	 aansluitwaarde 163 W
•	 verlichting 1 x 28 W halogeen
•	 max. afzuigcapaciteit 196 m³/h
•	 geluidsniveau (min.-max.) 45 - 64 dB(A)

•	 koolstoffilter (1x) EKF003 € 10,-/st.
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Leverbaar: direct Leverbaar: direct
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UItblINkErs IN
bEDIENINgsgEmak
• druktoetsen aan voorzijde van de afzuigkap
• dubbele energiezuinige halogeen verlichting
• laag geluidsniveau

TO250TWT TO250TRVS

oNDErboUW aFzUIgkappEN (gEmotorIsEErD)

Opvolger van de: TO280WT + 4172WT Opvolger van de: TO280RVS + 4172RVS



€ 139,- € 159,-

AVANCE ONDERBOUW AFZUIGKAP  
(60 CM)

AVANCE ONDERBOUW AFZUIGKAP  
(60 CM)

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
•	 afvoer naar boven of achter
•	 2 aluminium cassettefilters
•	 1 thermisch beveiligde motor
•	 3 snelheden
•	 glazen dampscherm

•	 diameter afvoer 125 -120 mm
•	 aansluitwaarde 166 W
•	 verlichting 2 x 28 W halogeen
•	 max. afzuigcapaciteit 152 m³/h
•	 geluidsniveau (min.-max.) 45 – 62 dB(A)

•	 koolstoffilter (1x) 31028 € 12,-/st.

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
•	 afvoer naar boven of achter
•	 2 aluminium cassettefilters
•	 1 thermisch beveiligde motor
•	 3 snelheden
•	 glazen dampscherm

•	 diameter afvoer 125 -120 mm
•	 aansluitwaarde 166 W
•	 verlichting 2 x 28 W halogeen
•	 max. afzuigcapaciteit 152 m³/h
•	 geluidsniveau (min.-max.) 45 – 62 dB(A)

•	 koolstoffilter (1x) 31028 € 12,-/st.
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Leverbaar: direct Leverbaar: direct
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stIl, kracHtIg  
EN Extra lUxE
• uitgevoerd met 2 motoren
• druktoetsen aan voorzijde van de afzuigkap
• dubbele energiezuinige halogeen verlichting

TO300TWT TO300TRVS TO400TRVS

oNDErboUW aFzUIgkappEN (gEmotorIsEErD)

Opvolger van de: TO400WT + A475WT + 4182WT Opvolger van de: TO400RVS + A475RVS + 4182RVS Opvolger van de: 4192RVS



€ 159,- € 179,- € 239,-

AVANCE ONDERBOUW AFZUIGKAP  
2 MOTOREN (60 CM)

AVANCE ONDERBOUW AFZUIGKAP  
2 MOTOREN (60 CM)

AVANCE ONDERBOUW AFZUIGKAP  
2 MOTOREN (60 CM)

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
•	 afvoer naar boven of achter
•	 2 aluminium cassettefilters
•	 2 thermisch beveiligde motoren
•	 3 snelheden
•	 glazen dampscherm

•	 diameter afvoer 125 -120 mm
•	 aansluitwaarde 276 W
•	 verlichting 2 x 28 W halogeen
•	 max. afzuigcapaciteit 244 m³/h
•	 geluidsniveau (min.-max.) 55 – 66 dB(A)

•	 koolstoffilter (2x) 31028 € 12,-/st.

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
•	 afvoer naar boven of achter
•	 2 aluminium cassettefilters
•	 2 thermisch beveiligde motoren
•	 3 snelheden
•	 glazen dampscherm

•	 diameter afvoer 125 -120 mm
•	 aansluitwaarde 276 W
•	 verlichting 2 x 28 W halogeen
•	 max. afzuigcapaciteit 244 m³/h
•	 geluidsniveau (min.-max.) 55 – 66 dB(A)

•	 koolstoffilter (2x) 31028 € 12,-/st.

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
•	 afvoer naar boven of achter
•	 2 aluminium cassettefilters
•	 2 thermisch beveiligde motoren
•	 3 snelheden
•	 inklapbaar glazen dampscherm

•	 diameter afvoer 125 -120 mm
•	 aansluitwaarde 260 W
•	 verlichting spots 2 x 20 W halogeen
•	 max. afzuigcapaciteit 244 m³/h
•	 geluidsniveau (min.-max.) 55 – 66 dB(A)

•	 koolstoffilter (2x) 31028 € 12,-/st.
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Leverbaar: direct Leverbaar: direct Leverbaar: direct
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stIjlvol, kracHtIg 
EN ENErgIEzUINIg
• A4466LRVS: wandkap met 2 energiezuinige LED-spots van 1,5 W
• A4452LRVS: eiland afzuigkap met hoge afzuigcapaciteit en 4 halogeen spots

A4466LRVS A4452LRVS

blokmoDEl aFzUIgkappEN 90 cm

Opvolger van de: A4451TRVS



€ 659,- € 869,-

AVANCE SCHOUWKAP MET LED 
VERLICHTING (90 CM)

AVANCE EILAND SCHOUWKAP  
(90 CM)

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
•	 afvoer aan bovenzijde
•	 3 aluminium cassettefilters
•	 1 thermisch beveiligde motor
•	 3 snelheden

•	 afvoer mantel (bxd) 318 x 259 mm
•	 diameter afvoer 150 -125 -120 mm
•	 aansluitwaarde 253 W
•	 verlichting 2 x 1,5 W LED-spots
•	 max. afzuigcapaciteit 639 m³/h
•	 geluidsniveau (min.-max.) 44 – 66 dB(A)

•	 koolstoffilter REC40 € 26,- /set 
(set van 2 stuks)  

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
•	 afvoer aan bovenzijde
•	 3 aluminium cassettefilters
•	 1 thermisch beveiligde motor
•	 3 snelheden

•	 afvoer mantel (bxd) 330 x 284 mm
•	 diameter afvoer 150 -125 -120 mm
•	 aansluitwaarde 330 W
•	 verlichting 4 x 20 W halogeen
•	 max. afzuigcapaciteit 703 m³/h
•	 geluidsniveau (min.-max.) 46 – 66 dB(A)

•	 koolstoffilter REC40 € 26,- /set 
(set van 2 stuks)  
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259 318
60

min. 620 
(recirc. 725)

max. 1115

600
900
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Leverbaar: direct Leverbaar: direct

ETNA | 31



spoElEN, WassEN
EN DrogEN
• ideale oplossing bij een werkbladhoogte van 90 cm
• verstelbare bovenkorf (met belading)
• ruimte voor borden met een diameter van 35 cm

AFI8591ZT

vaatWassErs 60 cm

Opvolger van de: AFI8529ZT



€ 999,-

AVANCE VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 
VAATWASSER XXL (60 CM)
•	 vanaf voorzijde instelbare achterpoten
•	 5 programma’s: glas, spaarprogramma, voorspoelen, normaal, intensief
•	 reinigingstemperaturen 40°C, 45°C, 55°C, 65°C en 70°C
•	 drogen met restwarmte
•	 bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
•	 volledig elektronische besturing met akoestisch eindsignaal
•	 uitgestelde start 3-6-9 uur
•	 geschikt voor 12 couverts
•	 extra ruimte in boven- en onderkorf voor borden en pannen
•	 aquastop
•	 VOB-vlotter overloop beveiliging
•	 elektronische controle voor zout en glansmiddel
•	 geïntegreerd verwarmingselement
•	 automatische deurbalans
•	 meervoudig filtersysteem

•	 inbouwmaten (hxbxd) 860/910 x 600 x 555 mm
•	 aansluitwaarde 1,90 kW
•	 energieverbruik* 1,03 kWh
•	 waterverbruik* 12 liter
•	 geluidsniveau 48 dB(A)
•	 energielabel* A+AA 

 
* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma
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Leverbaar: december 2012
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ENorm rUIm EN
ENErgIEzUINIg
• A+ energieklasse
• verkrijgbaar in deur-op-deur en sleepdeur systeem
• verlichting boven in koelgedeelte voor optimale lichtverdeling

EEK262VA AK2278DC

koEl-vrIEscombINatIEs

Opvolger van de: AK2178DCOpvolger van de: EEK261VA



€ 769,- € 969,-

TRENDLINE GEÏNTEGREERDE 2-DEURS  
SLEEPDEUR KOEL-VRIESCOMBINATIE (178 CM)

AVANCE GEÏNTEGREERDE 2-DEURS 
DOD KOEL-VRIESCOMBINATIE (178 CM) 

•	 netto volume koelgedeelte 189 liter
•	 netto volume ****vriesgedeelte 60 liter
•	 netto volume **vriesgedeelte 11 liter
•	 automatische ontdooiing van het koelgedeelte
•	 deur met verwisselbare draairichting
•	 5 glazen legplateaus met lekrand
•	 invriesschakelaar
•	 2 transparante vriesladen
•	 1 vriesvak met klep
•	 montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
•	 variabele deurindeling
•	 verlichting boven in koelgedeelte voor optimale lichtverdeling

•	 buitenmaten (hxbxd) 1770 x 540 x 545 mm
•	 aansluitwaarde 190 W
•	 verbruik per 24 uur 0,74 kWh
•	 invriescapaciteit 4 kg/24h
•	 energieklasse A+
•	 geluidsniveau 41 dB(A)

•	 netto volume koelgedeelte 189 liter
•	 netto volume ****vriesgedeelte 60 liter
•	 netto volume **vriesgedeelte 11 liter
•	 automatische ontdooiing van het koelgedeelte
•	 deur met verwisselbare draairichting
•	 5 glazen legplateaus met lekrand
•	 invriesschakelaar
•	 2 transparante vriesladen
•	 1 vriesvak met klep
•	 montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
•	 zelfsluitend bij deuropening < 15º
•	 variabele deurindeling
•	 verlichting boven in koelgedeelte voor optimale lichtverdeling

•	 buitenmaten (hxbxd) 1770 x 540 x 545 mm
•	 aansluitwaarde 190 W
•	 verbruik per 24 uur 0,74 kWh
•	 invriescapaciteit 4 kg/24h
•	 energieklasse A+
•	 geluidsniveau 41 dB(A)
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Leverbaar: direct Leverbaar: direct
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tEcHNIscHE  
spEcIFIcatIEs



GASKOOKPLATEN
Typenummer T106HRVSA T106VRVSA A107VRCA T110VRVSA T110VZTA T110VWRVSA T147VWRVSA A140VWRVSA

Kleur rvs rvs hoogglans zwart rvs hoogglans zwart rvs rvs rvs

Solo- of combinatiekookplaat solo solo solo solo solo solo solo solo

Afmetingen (inbouwmaten)         

Inbouw hoogte (mm) 39 39 39 39 39 39 50 50

Inbouw breedte (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560

Inbouw diepte (mm) 490 490 490 490 490 490 480 480

Dikte werkblad (min./max.) (mm) 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60

Netto gewicht (kg) 6,6 6,6 9,0 9,2 9,2 9,4 10,2 13,3

Uitvoering brander         

Links (kW/soort)

Linksachter (kW/soort) 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal

Linksvoor (kW/soort) 3,00 / 
sterkbrander

3,00 / 
sterkbrander

3,00 / 
sterkbrander

3,00 / 
sterkbrander

3,00 / 
sterkbrander 3,80 / wok 1,00 / 

sudderbrander
1,00 / 

sudderbrander

Midden (kW/soort) 3,80 / wok 3,80 / wok

Middenachter (kW/soort)

Middenvoor (kW/soort)

Rechtsachter (kW/soort) 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 3,00 / 
sterkbrander

3,00 / 
sterkbrander

Rechtsvoor (kW/soort) 1,00 / 
sudderbrander

1,00 / 
sudderbrander

1,00 / 
sudderbrander

1,00 / 
sudderbrander

1,00 / 
sudderbrander

1,00 / 
sudderbrander 1,75 / normaal 1,75 / normaal

Regeling         

Aantal standen (incl. boost) traploos traploos traploos traploos traploos traploos traploos traploos

Type vonkontsteking geïntegreerd  
in knop

geïntegreerd  
in knop

geïntegreerd  
in knop

geïntegreerd  
in knop

geïntegreerd  
in knop

geïntegreerd  
in knop

geïntegreerd  
in knop

Totale aansluitwaarde gas (kW) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,3 9,6 9,6

Elektrische aansluitwaarde (W) 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6

Aansluitgegevens         

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 220/240 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Gasaansluiting 1/2 inch 
buitendraad

1/2 inch 
buitendraad

1/2 inch 
buitendraad

1/2 inch 
buitendraad

1/2 inch 
buitendraad

1/2 inch 
buitendraad

1/2 inch 
buitendraad

1/2 inch 
buitendraad

Positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter linksachter linksachter

Gastype g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar

Vlambeveiliging thermo-elektrisch thermo-elektrisch thermo-elektrisch thermo-elektrisch thermo-elektrisch thermo-elektrisch thermo-elektrisch thermo-elektrisch

Aansluitsnoer meegeleverd - • • • • • • •
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GASKOOKPLATEN
Typenummer A149VWRVSA A149VWZTA A192VWRVSA A192VWZTA

Kleur rvs matzwart rvs matzwart

Solo- of combinatiekookplaat solo solo solo solo

Afmetingen (inbouwmaten)     

Inbouw hoogte (mm) 55 55 55 55

Inbouw breedte (mm) 560 560 820 820

Inbouw diepte (mm) 480 480 480 480

Dikte werkblad (min./max.) (mm) 30 -60 30 -60 30 -50 30 -50

Netto gewicht (kg) 12,8 12,8 14,8 14,8

Uitvoering brander     

Links (kW/soort) 4,20 / wok 4,20 / wok 4,20 / wok 4,20 / wok

Linksachter (kW/soort)

Linksvoor (kW/soort)

Midden (kW/soort)

Middenachter (kW/soort) 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal

Middenvoor (kW/soort) 1,00 / sudderbrander 1,00 / sudderbrander 1,00 / sudderbrander 1,00 / sudderbrander

Rechtsachter (kW/soort) 3,00 / sterkbrander 3,00 / sterkbrander 3,00 / sterkbrander 3,00 / sterkbrander

Rechtsvoor (kW/soort) 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal 1,75 / normaal

Regeling     

Aantal standen (incl. boost) traploos traploos traploos traploos

Type vonkontsteking geïntegreerd in knop geïntegreerd in knop geïntegreerd in knop geïntegreerd in knop

Totale aansluitwaarde gas (kW) 9,8 9,8 9,8 9,8

Elektrische aansluitwaarde (W) 0,6 0,6 0,6 0,6

Aansluitgegevens     

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Gasaansluiting 1/2 inch buitendraad 1/2 inch buitendraad 1/2 inch buitendraad 1/2 inch buitendraad

Positie gasaansluiting linksachter linksachter linksachter linksachter

Gastype g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar g25-25mbar

Vlambeveiliging thermo-elektrisch thermo-elektrisch thermo-elektrisch thermo-elektrisch

Aansluitsnoer meegeleverd • • • •



ELEKTRISCHE KOOKPLATEN INDUCTIE KOOKPLATEN
Typenummer TEK130RVS

Kleur rvs

Afmetingen  

Inbouw diepte (mm) 494

Inbouw hoogte (mm) 45

Inbouw breedte (mm) 270

Dikte werkblad (min./max.) (mm) 30 -60

Uitvoering  

Aantal zones 2

Solo- of combinatiekookplaat solo

Zone voor (Ø mm / W) 145 / 1500

Zone achter (Ø mm / W) 180 / 2000

Bediening  

Type bediening draaiknoppen

Aantal standen (incl. boost) 7

Aan/uit indicatie •

Type timer geen

Aansluitgegevens  

Elektrische aansluitwaarde (W) 3500

Aantal fasen 1

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50

Typenummer T305ZT A362KZT T311FZT

Kleur zwart glas zwart glas zwart glas

Afmetingen (inbouwmaten)    

Inbouw hoogte (mm) 52 54 64

Inbouw breedte (mm) 560 560 560

Inbouw diepte (mm) 490 490 490

Dikte werkblad (min./max.) (mm) 30 -60 30 -60 30 -60

Netto gewicht (kg) 12,7 8,0 11,5

Uitvoering zone    

Linksachter (Ø mm / W) 160 / 1400 160 / 1400 210 / 3100

Linksvoor (Ø mm / W) 180 / 2000 180 / 2000 160 / 2200

Rechtsvoor (Ø mm / W) 160 / 1400 160 / 1400 200 x 220 / 2800

Rechtsachter (Ø mm / W) 200 / 2300 200 / 2300 200 x 220 / 2800

Veiligheid    

Kinderslot • • •

Restwarmte indicatie • • •

Kookduurbegrenzing • • •

Bediening    

Type bediening full touch control draaiknoppen full touch control

Aantal standen (incl. boost) 10 10 10

Display type led display led display led display

Type timer digitaal geen digitaal

Aansluitgegevens    

Elektrische aansluitwaarde (W) 7100 7100 7200

Aantal fasen 2 2 2

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50
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(COMBI-) MAGNETRONS
Typenummer T2125LRVS T2125HRVS

Kleur rvs rvs

Afmetingen   

Inbouw hoogte (mm) 380 450

Inbouw breedte (mm) 560 560

Inbouw diepte (mm) 550 550

Mogelijke inbouwsituaties bovenkast bovenkast

Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) 228 / 330 / 347 228 / 330 / 347

Bruto inhoud (liter) 25 25

Netto gewicht (kg) 21,0 21,0

Uitvoering   

Type deur draaideur draaideur

Display led display led display

Klokweergave 24 uurs 24 uurs

Draaiplateau Ø (mm) 315 315

Max. tijd instelbaar (min.) - -

Vermogen   

Magnetron vermogen (W) 90 - 900 90 - 900

Grill vermogen (W) 1100 1100

Hetelucht vermogen (W) 2500 2500

Min.-max. oventemperatuur (˚C) 140 - 230 140 - 230

Aansluitgegevens   

Elektrische aansluitwaarde (W) 3600 3600

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/230 / 50 220/230 / 50

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 m 1,5 m

Accessoires   

Ovenroosters 1 1



FORNUIZEN
Typenummer 1994BRVSA 1927BRCA

Kleur rvs matzwart

Netto gewicht (kg) 76,0 76,0

Kookgedeelte   

Aantal kookzones 5 5

Sierdeksel - •

Sierdeksel materiaal glas

Linksachter (kW/soort) 2,80 / sterkbrander 2,80 / sterkbrander

Linksvoor (kW/soort) 4,00 / wok 4,00 / wok

Midden (kW/soort) 4,00 / wok 4,00 / wok

Rechtsachter (kW/soort) 1,00 / sudderbrander 1,00 / sudderbrander

Rechtsvoor (kW/soort) 2,80 / sterkbrander 2,80 / sterkbrander

Aantal pandragers 3 3

Materiaal pandragers geëmailleerd gietijzer geëmailleerd gietijzer

Vonkontsteking geïntegreerd in knop geïntegreerd in knop

Vlambeveiliging thermo-elektrisch thermo-elektrisch

Ovengedeelte   

Type oven multifunctioneel multifunctioneel

Inhoud oven (liters) 119 119

Type verlichting halogeen halogeen

Ovenverlichting (W) 15 15

Aantal insteekhoogtes 3 3

Aantal ovenfuncties 7 7

Min.-max. oventemperatuur ºC 70 - 250 70 - 250

Onderelement (W) 1650 1650

Bovenelement (W) 1150 1150

Grillelement (W) 3550 3550

Hetelucht (W) 2500 2500

Draaispitmotor - -

Ovengedeelte   

Koelventilator • •

Controlelampje thermostaat • •

Opbergvak klep klep

Energieklasse B B

Display type led display geen

Timer digitaal mechanisch

Timer kan worden gebruikt als wekker • •

Afmetingen   

Hoogte (mm) 850 -950 850 -950

Breedte (mm) 900 900

Diepte (mm) 600 600

Hoogte ovenruimte (mm) 345 345

Breedte ovenruimte (mm) 760 760

Diepte ovenruimte (mm) 455 455

Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm) 1515

Aansluitgegevens   

Aansluitwaarde gas (kW) 14,6 14,6

Elektrische aansluitwaarde (W) 2840 2840

Aantal fasen 2 2

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 230 / 50

Gastype g25-25mbar g25-25mbar

Positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter

Gasaansluiting 1/2 inch buitendraad 1/2 inch buitendraad

Aansluitsnoer meegeleverd • •

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 m 1,5 m

Accessoires   

Ovenroosters 2 2

Geëmailleerde bakplaten 1 1
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AFZUIGKAPPEN
Typenummer TO100EWT TO100ERVS TO200EWT TO200ERVS TO250TWT TO250TRVS TO300TWT TO300TRVS TO400TRVS

Kleur wit rvs wit rvs wit rvs wit rvs rvs

Netto gewicht (kg) 6,5 6,7 7,5 7,5 5,3 5,3 6,0 6,0 6,0

Uitrusting          

Aantal motoren 1 1 1 1 2 2 2

Aantal standen 1 1 3 3 3 3 3 3 3

Reinigingsindicatie vetfilter - - - - - - - - -

Reinigingsindicatie koolstoffilter - - - - - - - - -

Type afsluitklep elektrisch met 
thermo actuator

elektrisch met 
thermo actuator

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 1 / 28 1 / 28 1 / 28 1 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 28 2 / 20

Type verlichting halogeen met fitting 
voor gloeilamp

halogeen met fitting 
voor gloeilamp

halogeen met fitting 
voor gloeilamp

halogeen met fitting 
voor gloeilamp

halogeen met fitting 
voor gloeilamp

halogeen met fitting 
voor gloeilamp

halogeen met fitting 
voor gloeilamp

halogeen met fitting 
voor gloeilamp halogeen spot

Aantal vetfilters 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Materiaal vetfilter aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm • • • • - - - - •

Aansluiting          

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

bovenzijde, 
achterkant

Afvoermaat Ø (mm) 125 125 125 125 125 -120 125 -120 125 -120 125 -120 125 -120

Capaciteit (EU norm EN 61591)          

Capaciteit stand 1 (m3/h) 117 117 87 87 157 157 157

Capaciteit stand 2 (m3/h) 150 150 117 117 205 205 205

Capaciteit stand 3 (m3/h) 196 196 152 152 244 244 244

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)          

Geluidsniveau dB(A) stand 1 45 45 55 55 55

Geluidsniveau dB(A) stand 2 53 53 60 60 60

Geluidsniveau dB(A) stand 3 64 64 62 62 66 66 66

Aansluitgegevens          

Elektrische aansluitwaarde (W) 28 28 163 163 166 166 276 276 260

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • • • • • • • • •

Positie aansluitsnoer rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m

Wordt met stekker geleverd • • • • • • • • •

Stekkertype
YP-21 (platte 

eurostekker 2 pins 
zonder randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 2 pins 
zonder randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 2 pins 
zonder randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 2 pins 
zonder randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 2 pins 
zonder randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 2 pins 
zonder randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 2 pins 
zonder randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 2 pins 
zonder randaarde)

YP-21 (platte 
eurostekker 2 pins 
zonder randaarde)

Koolstoffilters          

Aantal koolstoffilters benodigd 1 1 1 1 2 2 2

Koolstoffilter (1 stuk) - - EKF003 EKF003 31028 31028 31028 31028 31028



AFZUIGKAPPEN
Typenummer A4466LRVS A4452LRVS

Kleur rvs rvs

Netto gewicht (kg) 13,0 26,2

Uitrusting   

Aantal motoren 1 1

Aantal standen 3 3

Reinigingsindicatie vetfilter - -

Reinigingsindicatie koolstoffilter - -

Type afsluitklep

Aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 1,5 4 / 20

Type verlichting LED spot halogeen spot

Aantal vetfilters 3 3

Materiaal vetfilter aluminium aluminium

Uitklapbaar scherm - -

Aansluiting   

Positie afvoer bovenzijde bovenzijde

Afvoermaat Ø (mm) 150 -125 -120 150 -125 -120

Capaciteit (EU norm EN 61591)   

Capaciteit stand 1 (m3/h) 272 295

Capaciteit stand 2 (m3/h) 420 449

Capaciteit stand 3 (m3/h) 639 703

Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)   

Geluidsniveau dB(A) stand 1 44 46

Geluidsniveau dB(A) stand 2 55 55

Geluidsniveau dB(A) stand 3 66 66

Aansluitgegevens   

Elektrische aansluitwaarde (W) 253 330

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 220/240 / 50 220/240 / 50

Aansluitsnoer meegeleverd • •

Positie aansluitsnoer bovenzijde bovenzijde

Lengte aansluitsnoer (m) 0,7 m 1,3 m

Wordt met stekker geleverd • •

Stekkertype YP-21 (platte eurostekker 
2 pins zonder randaarde)

YP-21 (platte eurostekker 
2 pins zonder randaarde)

Koolstoffilters   

Aantal koolstoffilters benodigd 2 2

Koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 REC40
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VAATWASSERS
Typenummer AFI8591ZT

Gebruiksgegevens  

Standaard couverts 12

Energie efficientieklasse A+

EU-Milieukeur -

Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc) 289

Energieverbruik standaard cyclus (Et) 1,03

Opgenomen vermogen in uitstand (Po) 0,02

Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl) 1,5

Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten) 3360

Droog efficientieklasse A

Standaard programma eco

Programmatijd standaardcyclus 165

Geluidsemissie volgens IEC 60704-3 48

Inbouwapparaat •

Elektrische aansluitwaarde (W) 1900

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230

Uitvoering  

Geïntegreerd of volledig geïntegreerd volledig geïntegreerd

Kleur bedieningspaneel hoogglans zwart

Afmetingen  

Inbouw hoogte (mm) 860 -910

Inbouw breedte (mm) 600

Inbouw diepte (mm) 555

Meubeldeur hoogte (min./max. mm) 690 -760

Meubeldeur gewicht (min./max. kg) 2 - 8

Uitrusting  

Aantal sproeiarmen 2

Bovenkorf in hoogte verstelbaar •

Maximaal aantal couverts 12

Halve belading geen

Uitgestelde start (uren) 3-6-9

Display type geen

Type droogsysteem drogen met restwarmte

Wateraansluiting  

Aansluiting toevoerslang 3/4 inch binnendraad

Aquastop elektronisch

Warmwater aansluiting mogelijk 60 ºC

Programma’s  

Normaal programma 65 ºC

Delicaat/ glas programma 45 ºC

Eco programma 55 ºC

Intensief programma 70 ºC

Voorspoel programma koud



KOELKASTEN
Typenummer EEK262VA AK2278DC

Gebruiksgegevens   

Type koel/vrieskast 7) koel-vrieskast 7) koel-vrieskast

Energie-efficiëntieklasse A+ A+

EU-Milieukeur - -

Energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar 272 272

Netto inhoud koelgedeelte (liter) 189 189

Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter) 60 60

Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter) 11 11

Steraanduiding vriezer 4 4

Temperatuur overige ruimten nvt nvt

No frost koelgedeelte - -

No frost vriesgedeelte - -

Max. bewaartijd bij stroomuitval (h) 11 11

Vriesvermogen (kg/24h) 4 4

Klimaatklasse N (16-32°C) N (16-32°C)

Geluidsemissie dB(A) 41 41

Inbouwapparaat • •

Wijnbewaarkast - -

Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur - -

Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) 230 / 50 230 / 50

Elektrische aansluitwaarde (W) 190 190

Afmetingen en massa   

Hoogte (mm) 1770 1770

Breedte (mm) 540 540

Diepte (mm) 545 545

Netto gewicht (kg) 60,7 60,7

Uitvoering   

Aantal deuren 2 2

Deurmontagesysteem sleepdeur deur-op-deur

Draairichting deur omkeerbaar • •

Eierrek(jes) aanwezig • •

Aantal glazen draagplateaus 5 5

Waarvan in hoogte verstelbaar 4 4

Boter/kaasvakken - -

Aantal vriesladen 2 2

Aantal vrieskorven 1 1

Totaal aantal deurvakken/flessenrekken 4 4

IJsblokjeshouder • •

Invriesschakelaar • •

Aantal groentebakken 2 2

CFK / HFK vrij • •

Aantal compressoren 1 1
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Aantekeningen
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