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Koelkasten • Vrieskasten • Magnetrons • Hetelucht ovens • Koude zone friteuses • Traditionele friteuses 
• Grillplaten • Gourmetsets • Kookplaten • Broodroosters • Sandwichmakers • Broodmachines • Cakepop 
makers • Cupcake makers • Chocoladesmelters • Messenslijpers • Waterkokers • Melkopschuimers • 
Koffiepadmachines • Blenders • Citruspersen • Sapcentrifuges • Staafmixers • Keukenweegschalen 
• Personenweegschalen • Elektrische dekens • Elektrische kussens • Elektrische voetenzakken



KK551 - koeler

KK601 - koeler

KV551 - koelkast + vriesvak

KV601 - koelkast + vriesvak

VR551 - vriezer

VR601 - vriezer

Breedte 55 cm • energieklasse A+ • netto 
inhoud 130 liter • 3 gehard glazen plateau’s 
• 1 ruime transparante groentelade • 
binnenverlichting • RVS handgreep en 
afwerking • automatisch ontdooisysteem • 
aansluitwaarde 80 watt • klimaatklasse ST

Breedte 60 cm • energieklasse A++  
• netto inhoud 147 liter • 3 gehard glazen 
plateau’s • 1 ruime transparante groentelade 
• binnenverlichting • RVS handgreep en 
afwerking • automatisch ontdooisysteem  
• aansluitwaarde 80 watt • klimaatklasse ST

Breedte 55 cm • energieklasse A+ • netto 
inhoud 118 liter, 103 liter koelen en 15 liter 
vriezen • 2 gehard glazen plateau’s • 1 ruime 
transparante groentelade • binnenverlichting 
• RVS handgreep en afwerking • automatisch 
ontdooisysteem • aansluitwaarde 80 watt • 
klimaatklasse N

Breedte 60 cm • energieklasse A++ • netto 
inhoud 128 liter, 110 liter koelen en 18 liter 
vriezen • 2 gehard glazen plateau’s • 1 ruime 
transparante groentelade • binnenverlichting 
• RVS handgreep en afwerking • automatisch 
ontdooisysteem • aansluitwaarde 80 watt • 
klimaatklasse N

Breedte 55 cm • energieklasse A+ • netto 
inhoud 85 liter • 4 ruime transparante lades 
• RVS handgreep • aansluitwaarde 80 watt • 
klimaatklasse N

Breedte 60 cm • energieklasse A++ • netto  
inhoud 93 liter • 3 ruime transparante lades  
• RVS handgreep • aansluitwaarde 80 watt • 
klimaatklasse ST

Afmeting (bxdxh) 60 x 60 x 85 cm
Kleur wit
EAN code  8712876160024
Adviesprijs € 299,99

Afmeting (bxdxh) 55 x 58 x 85 cm
Kleur wit
EAN code  8712876160048
Adviesprijs € 259,99

Afmeting (bxdxh) 60 x 60 x 85 cm
Kleur wit
EAN code  8712876160017
Adviesprijs € 299,99

Afmeting (bxdxh) 55 x 58 x 85 cm
Kleur wit
EAN code  8712876160062
Adviesprijs € 269,99

Afmeting (bxdxh) 60 x 60 x 85 cm
Kleur wit
EAN code  8712876160031
Adviesprijs € 319,99
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Afmeting (bxdxh) 55 x 58 x 85 cm
Kleur wit
EAN code  8712876160055
Adviesprijs € 259,99

KOELEN / VRIEZEN

Een tafelmodel koelkast of vriezer komt 
eigenlijk in elk huishouden wel van pas. 
De één gebruikt hem voor de dagelijkse 
boodschappen, de ander voor het aanleggen 
van een extra voorraad. Daarom heb je bij 
Inventum de keuze uit 55 en 60 cm brede 
modellen met een inhoud van 85 tot maar 
liefst 147 liter. Alle uitvoeringen zijn voorzien 
van een robuuste rvs handgreep en een 
interieur met een luxe rvs afwerking. De 
modellen met een koelgedeelte hebben 
allemaal één grote groentelade. Zo kunnen 

55 EN 60 CM 
      A+ EN A++ 
  5 JAAR GARANTIE

langere groentes, zoals komkommer en prei, 
er allemaal met gemak in. De draairichting 
van de deur is eenvoudig te wijzigen, 
namelijk links of rechtsom. Hierdoor kun je 
hem op elke gewenste plek in huis plaatsen. 
Ook het bovenblad kan makkelijk worden 
verwijderd zodat het apparaat eenvoudig 
onder een werkblad gemonteerd kan 
worden. En over de energiekosten hoef je je 
geen zorgen te maken. Met een A+ en zelfs 
A++ label zijn al deze apparaten bijzonder 
energiezuinig te noemen. 



Het kan allemaal met de vrijstaande bakovens en (combi-) 
magnetrons van Inventum. Het zijn stuk voor stuk vertrouwde 
apparaten in de keuken en een praktische hulp bij het bereiden 
van bijvoorbeeld pizza, vlees, vis, aardappels, kip en nog veel 
meer. De bakovens zijn voorzien van een hetelucht functie met 4 
grillelementen, dit zorgt voor een snelle en gelijkmatige bereiding 
van je gerechten. Met een (combi-) magnetron haal je een echte 
alleskunner in huis. Wat dacht je van voorgeprogrammeerde 
kookprogramma’s, een handige timerfunctie en digitaal display. 
En door de gladde binnenzijde en een uitneembaar draaiplateau is 
schoonmaken een fluitje van een cent. 

BAKKEN, GRILLEN, 
     ROOSTEREN  
  EN ONTDOOIEN. 

OV185C - hetelucht oven

OV305CS - hetelucht oven

MN205S - solo magnetron

MN255C - combi magnetron

OV425CS - hetelucht oven

MN207S - solo magnetron

MN305C - combi magnetron

18 liter inhoud • 1000 watt vermogen •  
4 RVS verwarmingselementen • regelbare 
temperatuur tot 230°C • 4 ovenstanden incl. 
ontdooistand • mechanische timer tot 60 
minuten • binnenverlichting • Nederlandse 
bediening • incl. bakplaat, rooster en 
kruimellade

30 liter inhoud • 1600 watt vermogen •  
4 RVS verwarmingselementen • regelbare 
temperatuur tot 230°C • incl. draaispit 
• 4 ovenstanden incl. ontdooistand • 
mechanische timer tot 120 minuten 
• binnenverlichting • Nederlandse 
bediening • incl. bakplaat, rooster en 
kruimellade

20 liter inhoud • 700 watt vermogen • 
5 magnetronstanden • ontdooistand 
• mechanische timer tot 35 minuten • 
binnenverlichting • Nederlandse  
bediening • incl. ø 255 mm draaiplateau

25 liter inhoud • 900 watt magnetron  
• 1400 watt grill • 2400 watt hetelucht •  
5 magnetronstanden • 4 combi standen 
• 10 kookprogramma’s • ontdooistand 
• digitale timer tot 95 minuten • 
binnenverlichting • Nederlandse 
bediening • incl. ø 315 mm draaiplateau 
en ovenrooster

42 liter inhoud • 1800 watt vermogen •  
4 RVS verwarmingselementen • 
regelbare temperatuur tot 230°C  
• incl. draaispit • 4 ovenstanden incl. 
ontdooistand • mechanische timer 
tot 120 minuten • binnenverlichting • 
Nederlandse bediening • incl. bakplaat, 
rooster en kruimellade

20 liter inhoud • 800 watt vermogen 
• 5 magnetronstanden • 8 kook-
programma’s • ontdooistand  
• digitale timer tot 60 minuten • 
binnenverlichting • Nederlandse 
bediening • incl. ø 255 mm draaiplateau

30 liter inhoud • 900 watt magnetron  
• 1100 watt grill • 2500 watt hetelucht  
• 5 magnetronstanden • 4 combi  
standen • 10 kookprogramma’s • 
ontdooistand • digitale timer tot  
95 minuten • binnenverlichting •  
Nederlandse bediening • incl. ø 315 mm 
draaiplateau en ovenrooster

Afmeting (bxdxh) 42 x 34 x 28,5 cm
Kleur zwart / zilver
EAN code  8712876170047
Adviesprijs € 79,99

Afmeting (bxdxh) 46 x 39,5 x 34 cm
Kleur zwart / zilver
EAN code  8712876170054
Adviesprijs € 119,99

Afmeting (bxdxh) 43,5 x 37 x 25,5 cm
Kleur wit
EAN code  8712876170009
Adviesprijs € 69,99

Afmeting (bxdxh) 51 x 48 x 30,5 cm
Kleur  zilver / RVS
EAN code  8712876170016
Adviesprijs € 149,99

Afmeting (bxdxh) 52 x 43,5 x 36,5 cm
Kleur zwart / zilver
EAN code  8712876170061
Adviesprijs € 149,99

Afmeting (bxdxh) 43,5 x 37 x 25,5 cm
Kleur zilver
EAN code  8712876170078
Adviesprijs € 89,99

Afmeting (bxdxh) 52 x 50,5 x 32 cm
Kleur  zilver
EAN code  8712876170023
Adviesprijs € 169,99
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GF432 - koude zone friteuse

RVS behuizing • emaille reservoir, inhoud 
van 3 liter • elektronisch regelbare 
thermostaat met digitaal display • signaal 
wanneer de olie ververst dient te worden • 
volledig demontabel, vaatwasbestendige 
onderdelen • extra diepe XL frituurmand • 
3000 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876094039
Adviesprijs € 49,99

GF431B - koude zone friteuse

Zwart metalen behuizing • emaille reservoir, 
inhoud van 3 liter • traploos regelbare 
thermostaat met temperatuursensor  
• volledig demontabel, vaatwasbestendige 
onderdelen • extra diepe XL frituurmand  
• 2200 watt vermogen

Kleur  zwart
EAN code  8712876094022
Adviesprijs € 39,99

GF431S - koude zone friteuse

RVS behuizing • emaille reservoir, 
inhoud van 3 liter • traploos regelbare 
thermostaat met temperatuursensor • 
volledig demontabel, vaatwasbestendige 
onderdelen • extra diepe XL frituurmand • 
2200 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876094015
Adviesprijs € 39,99

GF430 - koude zone friteuse

RVS behuizing • emaille reservoir, 
inhoud van 3 liter • traploos regelbare 
thermostaat met temperatuursensor • 
volledig demontabel, vaatwasbestendige 
onderdelen • extra diepe XL frituurmand • 
2000 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876094008
Adviesprijs € 34,99

GF460 - koude zone friteuse

RVS behuizing • 2 emaille reservoirs, elk 
een inhoud van 3 liter • traploos regelbare 
thermostaat met temperatuursensor  
• volledig demontabel, vaatwasbestendige 
onderdelen • extra diepe XL frituurmand  
• 2 x 2000 watt vermogen

GF442 - koude zone friteuse

RVS behuizing • emaille reservoir, inhoud 
van 4 liter • elektronisch regelbare 
thermostaat met digitaal display • signaal 
wanneer de olie ververst dient te worden • 
volledig demontabel, vaatwasbestendige 
onderdelen • extra diepe XL frituurmand • 
3000 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876094053
Adviesprijs € 59,99

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876094060
Adviesprijs € 74,99

GF441 - koude zone friteuse

RVS behuizing • emaille reservoir, 
inhoud van 4 liter • traploos regelbare 
thermostaat met temperatuursensor • 
volledig demontabel, vaatwasbestendige 
onderdelen • extra diepe XL frituurmand • 
2200 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876094046
Adviesprijs € 49,99

FRITEUSES



GF760 - koude zone friteuse

RVS behuizing • 2 emaille reservoirs, elk een 
inhoud van 3 liter • RVS deksels met filter en 
kijkvenster • traploos regelbare thermostaat 
met temperatuursensor • volledig demon-
tabel, vaatwasbestendige onderdelen • 
extra diepe XL frituurmand • 2 x 2000 watt 
vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103625
Adviesprijs € 89,99

GF421W - traditionele friteuse

Extra grote frituurmand, inhoud 1300 
gram • koele wand • reservoir met een 
anti-aanbaklaag, inhoud 2,1 liter • traploos 
regelbare thermostaat • vaatwasbestendige 
deksel met kijkvenster en filter • knop 
voor automatische dekselopening • 
controlelampje • 2200 watt vermogen

Kleur wit / grijs
EAN code  8712876103168
Adviesprijs € 44,99

GF535 - koude zone friteuse

RVS behuizing • emaille reservoir, inhoud van 
3 liter • traploos regelbare thermostaat met 
temperatuursensor • volledig demontabel, 
vaatwasbestendige onderdelen • extra diepe 
XL frituurmand • 3000 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103229
Adviesprijs € 49,99
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GF555 - koude zone friteuse

RVS behuizing • emaille reservoir, inhoud van 
4 liter • RVS deksel met filter en kijkvenster 
• traploos regelbare thermostaat met 
temperatuursensor • volledig demontabel, 
vaatwasbestendige onderdelen • extra diepe 
XL frituurmand • 3000 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103243
Adviesprijs € 59,99
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GF735 - koude zone friteuse

RVS behuizing • emaille reservoir, inhoud van 
3 liter • RVS deksel met filter en kijkvenster 
• traploos regelbare thermostaat met 
temperatuursensor • volledig demontabel, 
vaatwasbestendige onderdelen • extra diepe 
XL frituurmand • 3000 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103601
Adviesprijs € 54,99

5 JAAR
INVENTUM
GARANTIE

GF745 - koude zone friteuse

RVS behuizing • emaille reservoir, inhoud van 
4 liter • RVS deksel met filter en kijkvenster 
• traploos regelbare thermostaat met 
temperatuursensor • volledig demontabel, 
vaatwasbestendige onderdelen • extra diepe 
XL frituurmand • 3000 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103618
Adviesprijs € 64,99
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Frituren is lekker, maar hoeft niet per definitie ongezond te zijn. 
Het is vaak een kwestie van de juiste keuzes maken. Dat begint 
al bij de aanschaf van een friteuse. Koude zone friteuses hebben 
als grootste voordeel dat het warmte element ca. 3 cm boven de 
bodem hangt. Bakresten die uit het mandje naar de bodem zinken 
zullen niet verbranden omdat de temperatuur onder het warmte 
element een stuk lager is. Verder is het aan te raden om vloeibaar 
frituurvet te gebruiken. Dit bevat veel onverzadigde vetzuren die een 
belangrijke voedingsbron zijn voor je lichaam. Bovendien verlaagd 

VERANTWOORD 
         FRITUREN 
   MET INVENTUM

FRITEUSES
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het je cholesterol. Zorg er tevens voor dat je het frituurvet regelmatig 
ververst. Frituren in vervuild vet is ongezond, vervang daarom altijd 
de volledige inhoud van de frituurpan. Gooi het oude frituurvet niet 
in de kliko of door de gootsteen. Want wat veel mensen niet weten, 
is dat frituurvet recyclebaar is. Het wordt met name omgezet in (bio)
brandstof. Op de website www.frituurvetrecyclehet.nl kun je in één 
oog opslag zien waar de inzamelpunten bij jou in de buurt gevestigd 
zijn. Zo draag je eenvoudig een steentje bij aan een beter milieu.



Bij een gourmet heb je naast de grillplaat per persoon een eigen 
pannetje. De extra grote pannetjes bij de gourmetgrill geven je de 
mogelijkheid om een gerecht te maken naar jouw eigen smaak. Alle 
grillplaten en de pannetjes hebben een anti-aanbaklaag. Dus ook 
het schoonmaken is een eitje. Even een doekje erover en je kunt het 
apparaat weer opbergen.

HOE MEER ZIELEN 
        HOE MEER 
   VREUGD!

GP120 - grillplaat

Zeer veelzijdige bakplaat voor het bakken van vlees, groente, vis enz.  
• bakplaat voorzien van non-stick laag voor eenvoudige reiniging • 
afkoppelbare thermostaataansluiting • regelbare thermostaat met 
verlichting • extra groot oppervlak: 52 x 27 cm • 1500 watt vermogen

Kleur  zwart
EAN code  8712876103823
Adviesprijs € 32,99

TP421 - teppanyaki plaat

Zeer veelzijdige bakplaat voor het bakken van vlees, groente, vis enz. • 
regelbare thermostaat, met verzinkbare knop • bakplaat voorzien van 
non-stick laag voor eenvoudige reiniging • bakoppervlak:  
41 x 25 cm • 1250 watt vermogen

Kleur  zwart
EAN code  8712876103373
Adviesprijs € 39,99

GP421 - grillplaat

Zeer veelzijdige grillplaat voor het grillen van vlees, groente, vis 
enz. • sfeerverlichting onder de grill • regelbare thermostaat, met 
verzinkbare knop en verlichting • grillplaat voorzien van non-stick 
laag voor eenvoudige reiniging • grilloppervlak: 41 x 25 cm •  
1250 watt vermogen

Kleur  zwart
EAN code  8712876103380
Adviesprijs € 49,99

GR421 - gourmet / raclette

Gourmet en raclette met 6 extra grote pannetjes,  
voorzien van non-stick laag • verlichting onder de basis  
• verlichte aan/uit knop • afneembare grillplaat, voorzien van non-
stick laag voor eenvoudige reiniging • omkeerbare grill-/teppanyaki 
plaat • grilloppervlak: 41 x 25 cm • 1300 watt vermogen

Kleur  zwart
EAN code  8712876103410
Adviesprijs € 74,99

FUNCOOKING

Er gaat niets boven een avondje met vrienden of familie. Daar hoort 
gezellig tafelen natuurlijk bij. Sta je liever geen uren in de keuken om 
te koken? Dan is gourmetten of grillen een leuke manier van dineren. 
Je bent namelijk geruime tijd gezamenlijk bezig met het bereiden en 
opeten van alles wat je klaarmaakt. Als gastheer of gastvrouw hoef 
je niet keer op keer de tafel te verlaten om aan gerechten te werken: 
iedereen bereidt zijn of haar eigen eten. 



KP411B - 1-pits kookplaat

1-pits kookplaat • Ø 174 mm • 1500 watt 
vermogen • traploos regelbare thermostaat  
• controlelampje • gietijzeren kookplaat 

KP411S - 1-pits kookplaat

1-pits kookplaat • Ø 174 mm • 1500 watt 
vermogen • traploos regelbare thermostaat  
• controlelampje • gietijzeren kookplaat 

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103441
Adviesprijs € 34,99

Kleur  zwart
EAN code  8712876103427
Adviesprijs € 29,99

KP411W - 1-pits kookplaat

1-pits kookplaat • Ø 174 mm • 1500 watt 
vermogen • traploos regelbare thermostaat  
• controlelampje • gietijzeren kookplaat 

Kleur  wit / zwart
EAN code  8712876103724
Adviesprijs € 26,99

GB800 - broodrooster

Voor het roosteren van 2 sneetjes brood • 
broodjeswarmer • automatische broodlift  
• extra hoge lift • regelbare bruiningsgraad • 
stopknop, warmhoudstand en ontdooiknop  
• kruimellade • handige snoeropwikkeling • 
1000 watt vermogen

SG421 - sandwichgrill

Voor het maken van twee heerlijke tosti’s •  
in twee standen te sluiten, dus ook voor extra 
dikke tosti’s • bakplaten met anti-aanbaklaag 
voor eenvoudige reiniging • controlelampje 
met gebruiksklaar en thermostaat indicatie  
• 700 watt vermogen

Kleur zwart
EAN code  8712876103403
Adviesprijs € 24,99

Kleur aluminium / zwart
EAN code  8712876103571
Adviesprijs € 54,99

GB400 - broodrooster

Voor het roosteren van 2 sneetjes brood • 
broodjeswarmer • automatische broodlift 
• regelbare bruiningsgraad • koele wand • 
stopknop, warmhoudstand en ontdooiknop • 
kruimellade • handige snoeropwikkeling  
• 1000 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103649
Adviesprijs € 29,99

FUNCOOKING
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BM50 - broodmachine

BM75 - broodmachine

Voor het maken van ca. 500 gram brood • 
ook geschikt voor glutenvrij brood • mengen, 
kneden, rijzen en bakken, alles volledig 
automatisch • 13-uurs programmeerbare 
timer • tiptoetsbediening met 8 programma-
standen • instelbare korstkleur • signaaltoon 
voor toevoeging van extra ingrediënten • 
supersnel stand, bak een brood binnen ca.  
1 uur • warmhoudfunctie • 560 watt 
vermogen

Voor het maken van ca. 600 of 750 gram 
brood • ook geschikt voor glutenvrij brood 
• mengen, kneden, rijzen en bakken, 
alles volledig automatisch • 13-uurs 
programmeerbare timer • tiptoetsbediening 
met 12 programmastanden • programma 
om jam te maken • instelbare korstkleur 
• signaaltoon voor toevoeging van extra 
ingrediënten • supersnel stand, bak een 
brood binnen 1 uur • deksel met kijkvenster 
• handige handgreep, voor het gemakkelijk 
opbergen • 600 watt vermogen

Kleur wit / grijs
EAN code  8712876103977
Adviesprijs € 64,99

BM120B - broodmachine

Voor het maken van ca. 1200 gram brood 
• ook geschikt voor glutenvrij brood • 
2 aparte kneedhaken voor supergoed 
kneedresultaat • mengen, kneden, rijzen en 
bakken, alles volledig automatisch • 13-uurs 
programmeerbare timer • tiptoetsbediening 
met 12 programmastanden • persoonlijk 
programma, stel alle processen zelf in • 
aparte programma om cake, dessert of jam 
te maken • instelbare korstkleur • signaaltoon 
voor toevoeging van extra ingrediënten 
• supersnel stand, bak een brood binnen 
1,5 uur • warmhoudfunctie • deksel met 
kijkvenster • 1320 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code 8712876103991
Adviesprijs € 139,99

Kleur wit
EAN code  8712876102901
Adviesprijs € 79,99

BM90 - broodmachine

Voor het maken van ca. 750 of 900 gram 
brood • ook geschikt voor glutenvrij brood 
• mengen, kneden, rijzen en bakken, 
alles volledig automatisch • 13-uurs 
programmeerbare timer • tiptoetsbediening 
met 12 programmastanden • programma 
om jam te maken • instelbare korstkleur 
• signaaltoon voor toevoeging van extra 
ingrediënten • supersnel stand, bak een 
brood binnen 1 uur • deksel met kijkvenster 
• handige handgreep, voor het gemakkelijk 
opbergen • 600 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876102918
Adviesprijs € 99,99

BM120W - broodmachine

Voor het maken van ca. 1200 gram brood 
• ook geschikt voor glutenvrij brood • 
2 aparte kneedhaken voor supergoed 
kneedresultaat • mengen, kneden, rijzen en 
bakken, alles volledig automatisch • 13-uurs 
programmeerbare timer • tiptoetsbediening 
met 12 programmastanden • persoonlijk 
programma, stel alle processen zelf in • 
aparte programma om cake, dessert of jam 
te maken • instelbare korstkleur • signaaltoon 
voor toevoeging van extra ingrediënten 
• supersnel stand, bak een brood binnen 
1,5 uur • warmhoudfunctie • deksel met 
kijkvenster • 1320 watt vermogen

Kleur RVS / wit
EAN code 8712876103984
Adviesprijs € 139,99

BROODMACHINES

Wie vindt de geur van vers gebakken (glutenvrij) brood nu 
niet heerlijk? De broodbakmachines van Inventum maken het 
je gemakkelijk door de diversiteit aan voorgeprogrammeerde 
programma’s. Er zijn zelfs broden die je al bakt in minder dan een 
uur. En met de ingebouwde timer functie kun je zelf precies bepalen 
wanneer je brood klaar moet zijn. ’s Avonds de broodbakmachine 
instellen en ’s ochtends genieten. Verser kan niet! Bovendien is de 
baktijd en korstkleur altijd handmatig in te stellen.  

Inventum biedt een compleet programma aan broodbakmachines 
voor het maken van broden van 500 tot maar liefst 1200 gram. Het 
topmodel beschikt over 2 kneedhaken en is geschikt voor een brood 
van 1200 gram. Dit model kan bovendien met een speciaal bakblik 
worden uitgerust. Daarmee kunnen twee verschillende broden in één 
keer worden gebakken. 

      DE GEUR VAN 
VERS GEBAKKEN 
         BROOD



PC12 - cakepop maker

Maak twaalf heerlijke cakepops in 3 tot 4 
minuten • bakplaten met anti-aanbaklaag 
voor eenvoudige reiniging • controlelampje 
voor gebruiksklaar en aan/uit indicatie  
• inclusief afkoel- / decoratiestandaard en 
vork • recepten met tips en suggesties • 
cakepop lollystokjes • 1400 watt vermogen

Kleur roze
EAN code  8712876103809
Adviesprijs € 34,99

PC120 - cakepop maker

Maak twaalf heerlijke cakepops in 3 tot 4 
minuten • bakplaten met anti-aanbaklaag 
voor eenvoudige reiniging • controlelampje 
voor gebruiksklaar en aan/uit indicatie  
• 650 watt vermogen

Kleur roze
EAN code  8712876094084
Adviesprijs € 19,99

CC08 - cupcake maker

Maak acht heerlijke cupcakes in 5 tot 8 
minuten • bakplaten met anti-aanbaklaag 
voor eenvoudige reiniging • controlelampje 
voor gebruiksklaar en aan/uit indicatie 
• inclusief decoratie spuitzak en 4 RVS 
decoratie spuitmonden • 2 uitsteekvormpjes 
voor mini taartjes • 25 cupcake vormpjes  
• 1400 watt vermogen

Kleur rood
EAN code  8712876103786
Adviesprijs € 42,99

CD01 - chocoladesmelter

ACD01 - 2 reservoirs voor CD01

Voor het smelten van chocolade, glazuur 
of verwarmen van sauzen • ideaal voor het 
decoreren van cupcakes, cakepops of  
donuts • 2 standen • 0,3 liter inhoud •  
1 uitneembaar reservoir met anti-aanbaklaag 
• inclusief vorkjes, prikkers en spatel • 25 watt 
vermogen

2 uitneembare reservoirs voor de Inventum 
chocolade smelter CD01 • met anti-
aanbaklaag • exclusief chocolade smelter

Kleur wit / bruin
EAN code  8712876103816
Adviesprijs € 19,99

Kleur zwart
EAN code  8712876103908
Adviesprijs € 9,99

ES100 - messenslijper

Uniek gepatenteerd keramisch slijpwiel met 
20 pinnen • met vering, die zich automatisch 
aan het mes aanpast • vlijmscherp resultaat 
in enkele seconden • geschikt voor alle type 
messen, met uitzondering van gekartelde 
messen • 40 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876102888
Adviesprijs € 59,99

FUNBAKING
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Leef je helemaal uit met het maken van heerlijke cupcakes en 
cakepops. Met de juiste bakmix is het bereiden in slechts 3 tot 4 
minuten gebeurd. Ontdek wat je zelf allemaal kunt met gesmolten 
chocolade, glazuur, rolfondant, hagelslag, decoratiesuiker, eetbare 
inkt, etc. Zo creëer je in een handomdraai de meest geliefde traktatie. 

MAAK JE EIGEN
       TRAKTATIE



HW517 - waterkoker

Snoerloze waterkoker • inhoud 1,7 liter • 
360° draaibaar, voor links- en rechtshandig 
gebruik • waterniveau-indicator • 
controlelampje • automatische uitschakeling 
en droogkookbeveiliging • anti-kalkfilter • 
2000 watt vermogen

HW86 - waterkoker

Snoerloze waterkoker • inhoud 1,0 liter • 
360° draaibaar, voor links- en rechtshandig 
gebruik • waterniveau-indicator • 
controlelampje • automatische uitschakeling 
en droogkookbeveiliging • anti-kalkfilter • 
2000 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876101621
Adviesprijs € 49,99

HW400 - waterkoker

Snoerloze waterkoker • inhoud 1,2 liter • 
360° draaibaar, voor links- en rechtshandig 
gebruik • waterniveau-indicator • 
controlelampje • automatische uitschakeling 
en droogkookbeveiliging • anti-kalkfilter • 
2200 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103656
Adviesprijs € 39,99

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876104028
Adviesprijs € 32,99

HW312 - waterkoker HW317 - waterkoker

Snoerloze waterkoker • inhoud 1,2 liter  
• 360° draaibaar, voor links- en rechtshandig 
gebruik • waterniveau-indicator • 
controlelampje • automatische uitschakeling 
en droogkookbeveiliging • anti-kalkfilter • 
2200 watt vermogen

Snoerloze waterkoker • inhoud 1,7 liter  
• 360° draaibaar, voor links- en rechtshandig 
gebruik • waterniveau-indicator • 
controlelampje • automatische uitschakeling 
en droogkookbeveiliging • anti-kalkfilter • 
2200 watt vermogen

Kleur wit
EAN code  8712876103878
Adviesprijs € 19,99

Kleur wit
EAN code  8712876103885
Adviesprijs € 24,99

HW508 - waterkoker

Snoerloze waterkoker • inhoud 0,8 liter • 
360° draaibaar, voor links- en rechtshandig 
gebruik • interne waterniveau-indicator • 
controlelampje • automatische uitschakeling 
en droogkookbeveiliging • 1100 watt 
vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876104011
Adviesprijs € 29,99

HETE DRANKEN



MK350 - melkopschuimer MK450 - melkopschuimer MK500 - melkopschuimer

Perfect geschuimde melk met één druk op 
de knop • voor het opschuimen van 115 ml 
melk of verwarmen van 240 ml melk • anti-
kleeflaag • aan/uit knop met controlelampje 
• keuze voor koud of warm opschuimen 
• automatische uitschakeling • 500 watt, 
perfect schuim in ± 90 seconden

Perfect geschuimde melk met één druk op 
de knop • voor het opschuimen van 100 ml 
melk of verwarmen van 200 ml melk • anti-
kleeflaag • aan/uit knop met controlelampje 
• keuze voor koud of warm opschuimen 
• automatische uitschakeling • 400 watt, 
perfect schuim in ± 90 seconden

Perfect geschuimde melk met één druk op 
de knop • voor het opschuimen van 100 ml 
melk of verwarmen van 200 ml melk • anti-
kleeflaag • aan/uit knop met controlelampje 
• keuze voor koud of warm opschuimen 
• automatische uitschakeling • 500 watt, 
perfect schuim in ± 90 seconden

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876104073
Adviesprijs € 39,99

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876104080
Adviesprijs € 44,99

Kleur rood / wit
EAN code  8712876104035
Adviesprijs € 59,99

HK5B - koffiepadmachine

1 of 2 kopjes heerlijke koffie met cremalaag  
• multi-koffiepadhouder • theepadhouder  
• afneembaar reservoir van 1,3 liter • 
smaakselector • perfecte koffietemperatuur 
• automatische uitschakeling na 2 uur • 
afneembaar lekbakje en kopjesrooster  
• controlelampjes • 1500 watt vermogen

Kleur  zwart
EAN code  8712876103274
Adviesprijs € 59,99

HK11M - koffiepadmachine

1 of 2 kopjes heerlijke koffie met cremalaag 
• multi-koffiepadhouder • theepadhouder 
• afneembaar reservoir van 1,3 liter • 
tiptoetsbediening • smaakselector • perfecte 
koffietemperatuur • automatische 
uitschakeling na 2 uur • uitneembaar lekbakje 
en kopjesrooster • controlelampjes •  
1600 watt vermogen

Kleur metaal / zwart
EAN code  8712876103304
Adviesprijs € 139,99

HK11W - koffiepadmachine

1 of 2 kopjes heerlijke koffie met cremalaag 
• multi-koffiepadhouder • theepadhouder 
• afneembaar reservoir van 1,3 liter • 
tiptoetsbediening • smaakselector • perfecte 
koffietemperatuur • automatische 
uitschakeling na 2 uur • uitneembaar lekbakje 
en kopjesrooster • controlelampjes  
• 1600 watt vermogen

Kleur aluminium wit / zwart
EAN code  8712876103311
Adviesprijs € 139,99

HK20 - koffiepadmachine

1 of 2 kopjes heerlijke koffie met cremalaag  
• multi-koffiepadhouder • theepadhouder 
• afneembaar reservoir van 1,3 liter • 
tiptoetsbediening • verlicht LCD display • digitale 
smaakselector • perfecte koffietemperatuur 
• automatische uitschakeling na 2 uur • 
uitneembaar lekbakje en kopjesrooster  
• 1600 watt vermogen

Kleur metaal / zwart
EAN code  8712876103267
Adviesprijs € 159,99

Elektrische melkopschuimers zijn helemaal ‘hot’. Naast de waterkoker 
is het inmiddels een van de standaard items op het aanrecht. 
Opgeklopte melk is met grote mate verantwoordelijk voor die 
heerlijke latte macchiato, cappuccino, of andere koffiecreaties. 
Inventum melkopschuimers kunnen zowel koud als warm 
opschuimen en doen vrijwel geruisloos hun werk in slechts 90 
seconden! En dankzij de anti-kleeflaag zijn de melkopschuimers na 
gebruik zo weer schoon.

    CREËER 
JE EIGEN
          KOFFIE 
  SENSATIE!

HETE DRANKEN
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NB400 - blender

NB120 - blender

GC400 - citruspers GC800 - citruspers

Afneembare glazen kan, inhoud 1,5 
liter • maataanduiding • voorzien van 
een demontabel RVS mes • 2 snelheden 
en pulse stand • controlelampje • 
snoeropbergmogelijkheid • 500 watt 
vermogen

Afneembare glazen kan, inhoud 0,45 
liter • maataanduiding • voorzien van een 
demontabel RVS mes • 2 snelheden en pulse 
stand • 180 watt vermogen

Directe uitloop in het glas • een grote en 
een kleine perskegel • druppelstop • RVS 
pulpreservoir • transparante stofdeksel 
• snoeropbergmogelijkheid • 80 watt 
vermogen

Afneembare glazen kan, inhoud 1,5 liter 
• maataanduiding • voorzien van een 
demontabel RVS mes voor hakken, snijden, 
mixen en pureren • 5 snelheden en twee 
pulse standen • blauw LED controlelampje 
• snoeropbergmogelijkheid • 750 watt 
vermogen

Directe uitloop in het glas • een grote en 
een kleine perskegel • druppelstop • RVS 
pulpreservoir • transparante stofdeksel 
• snoeropbergmogelijkheid • 110 watt 
vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103670
Adviesprijs € 49,99

Kleur wit / geel
EAN code  8712876103830
Adviesprijs € 19,99

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103663
Adviesprijs € 39,99

Kleur aluminium / zwart
EAN code  8712876103564
Adviesprijs € 79,99

Kleur aluminium / zwart
EAN code  8712876103533
Adviesprijs € 59,99

SC400 - sapcentrifuge MX400 - staafmixer set

Directe uitloop in het glas • extra grote  
vultrechter • 2 snelheden • twee 
beveiligingsbeugels • RVS filter • 
geïntegreerde pulpopvangbak: 0,9 liter 
• volledig demontabel voor eenvoudige 
reiniging • snoeropbergmogellijkheid •  
700 watt vermogen

Multifunctioneel • voor mixen, kloppen, 
hakken, snijden en pureren • traploos 
regelbare snelheid • met pulse stand • soft 
touch aan-/ uitknop • RVS staafmixervoet en 
garde • maat-/mengbeker met deksel, inhoud 
0,8 liter • hakmolen met RVS mes, inhoud 1,5 
liter • eenvoudig te monteren wandhouder • 
400 watt vermogen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103694
Adviesprijs € 89,99

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103687
Adviesprijs € 49,99

NB800 - blender

SAP APPARATEN



WS330 - keukenweegschaal

Anti-vingerafdruk coating • handige 
ophangbeugel • kookwekker, per seconde 
instelbaar • maximum weegvermogen 5 
kilo • schaalverdeling per 1 gram • blauw 
verlicht LCD display, cijferhoogte 18 mm 
• tiptoetsbediening • doorweegfunctie • 
inclusief verwisselbare batterijen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103762
Adviesprijs € 34,99

WS325 - keukenweegschaal

Maximum weegvermogen 5 kilo • 
schaalverdeling per 1 gram • zwart 
LCD display, cijferhoogte 18 mm • 
doorweegfunctie • inclusief verwisselbare 
batterijen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103939
Adviesprijs € 24,99

WS310 - keukenweegschaal

Transparant deksel fungeert tevens 
als schaal • maximum weegvermogen 
5 kilo • schaalverdeling per 1 gram • 
zwart LCD display, cijferhoogte 18 mm • 
tiptoetsbediening • doorweegfunctie  
• inclusief verwisselbare batterijen

Kleur wit
EAN code  8712876103779
Adviesprijs € 19,99

WS300 - keukenweegschaal

Maximum weegvermogen 5 kilo • 
schaalverdeling per 1 gram • LCD display, 
cijferhoogte 16 mm • tiptoetsbediening •  
doorweegfunctie • inclusief verwisselbare 
batterijen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103892
Adviesprijs € 14,99

WS340 - keukenweegschaal

Vaatwasbestendige RVS schaal • maximum 
weegvermogen 5 kilo • schaalverdeling 
per 1 gram • blauw verlicht LCD display, 
cijferhoogte 26 mm • doorweegfunctie • 
inclusief verwisselbare batterijen

Kleur RVS / zwart
EAN code  8712876103953
Adviesprijs € 39,99

WS335 - keukenweegschaal

Anti-vingerafdruk coating • maximum 
weegvermogen 5 kilo • schaalverdeling 
per 1 gram • blauw verlicht LCD display, 
cijferhoogte 18 mm • doorweegfunctie • 
inclusief verwisselbare batterijen

Kleur RVS
EAN code  8712876103946
Adviesprijs € 29,99

Tot op 1 gram nauwkeurig ingrediënten afwegen is geen probleem met de 
keukenweegschalen van Inventum. De weegschalen hebben een maximaal weegvermogen 
van 5 kg en zijn dankzij de tiptoetsen eenvoudig te bedienen. Met de handige 
doorweegfunctie kun je alle ingrediënten achter elkaar toevoegen. De weegschaal is namelijk 
tussendoor eenvoudig op nul terug te zetten. Bovendien zorgt het luxe LCD display voor een 
duidelijke weergave tijdens het gebruik. Alle modellen werken op batterijen die na verloop 
van tijd eenvoudig zelf te vervangen zijn.

NAUWKEURIG 
      AFGEWOGEN
  DESIGN

KEUKENWEEGSCHALEN
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PW405GT - weegschaal

PW420 - weegschaal

PW406GB - weegschaal

PW425G - weegschaal

PW406GW - weegschaal

PW430G - weegschaal

Weegt tot 150 kg • aanduiding per 100 
gram • groot LCD display, cijferhoogte 32 
mm • 4 punten weegsysteem, met “Step 
on” inschakeltechniek • gehard glazen 
weegplateau • automatische uitschakeling  
• inclusief batterijen

Weegt tot 180 kg • aanduiding per 100 
gram • groot zwart LCD display, cijferhoogte 
34 mm • 4 punten weegsysteem, met 
“Step on” inschakeltechniek • mat zwarte 
kunststof behuizing met chromen details 
• automatische uitschakeling • inclusief 
batterijen

Weegt tot 150 kg • aanduiding per 100 
gram • groot LCD display, cijferhoogte 28 
mm • 4 punten weegsysteem, met “Step 
on” inschakeltechniek • gehard glazen 
weegplateau • automatische uitschakeling  
• inclusief batterijen

Weegt tot 150 kg • aanduiding per 100 
gram • groot LCD display, cijferhoogte 28 
mm • 4 punten weegsysteem, met “Step 
on” inschakeltechniek • gehard glazen 
weegplateau • automatische uitschakeling  
• inclusief batterijen

Weegt tot 150 kg • aanduiding per 100 
gram • groot LCD display, cijferhoogte 28 
mm • 4 punten weegsysteem, met “Step 
on” inschakeltechniek • gehard glazen 
weegplateau • automatische uitschakeling  
• inclusief batterijen

Weegt tot 180 kg • aanduiding per 100 
gram • groot LED display, cijferhoogte 34 
mm, onzichtbaar als de weegschaal uit is 
• 4 punten weegsysteem, met “Step on” 
inschakeltechniek • zwart gehard glazen 
weegplateau • automatische uitschakeling • 
inclusief batterijen

Afmeting 30 x 30 cm
EAN code  8712876030976
Adviesprijs € 19,99

Afmeting 32 x 32 cm
EAN code  8712876030877
Adviesprijs € 24,99

Afmeting 30 x 30 cm
EAN code  8712876030853
Adviesprijs € 19,99

Afmeting 31 x 31 cm
EAN code  8712876030952
Adviesprijs € 29,99

Afmeting 30 x 30 cm
EAN code  8712876030860
Adviesprijs € 19,99

Afmeting 32 x 32 cm
EAN code  8712876030884
Adviesprijs € 32,99

Dat je gewicht belangrijk is voor je gezondheid weet iedereen. Toch 
is meer dan de helft van de Nederlandse bevolking te zwaar. Dit is 
een serieus gezondheidsprobleem. Terwijl fit en gezond zijn er voor 
zorgt dat je beter presteert in persoonlijke en zakelijke sfeer. Door 
regelmatig op de weegschaal te staan ben je bewust van je eigen 
gewicht. Een personenweegschaal is daarom een perfect hulpmiddel 
om controle te houden over je gewicht. Daarom heeft Inventum een 
uitgebreide range personenweegschalen. Om te kijken of iemand een 
gezond gewicht heeft, wordt vaak de Body Mass Index (BMI) gebruikt. 

      GEZOND LEVEN 
VERHOOGT DE KANS OP 
             GEZOND ZIJN

Die is gemakkelijk te berekenen door het gewicht te delen door de 
lengte in het kwadraat. De luxere modellen kunnen naast het gewicht 
het percentage lichaamsvet en lichaamsvocht meten. Maar er is meer! 
De nieuwe generatie personenweegschalen geven je ook informatie 
over je spier- en botmassa. Naar mate je ouder wordt neemt de 
botmassa af. Met gezonde voeding (vooral calcium en vitamine D) 
en regelmatige lichaamsbeweging kun je deze verandering voor een 
groot deel tegengaan. 

PERSONENWEEGSCHALEN



PW490DUO - weegschaal

Speciaal voor ouders: weegfunctie voor jou 
en je kind • weegt tot 160 kg • aanduiding 
per 50 gram • groot LCD display, cijferhoogte 
24 mm • 4 punten weegsysteem, met 
“Step on” inschakeltechniek • automatische 
uitschakeling • inclusief batterijen

Afmeting 31 x 32 cm
EAN code  8712876030945
Adviesprijs € 44,99

PW730BG - BMI weegschaal

Transparante electrode Body Mass Index  
• weegt tot 180 kg, aanduiding per  
100 gram • geheugen voor 8 gebruikers, 
met gebruiksherkenning • blauw verlicht 
LCD display, cijferhoogte 24 mm • tiptoets-
bediening • 4 punten weegsysteem, met 
“Step on” inschakeltechniek • inclusief 
batterijen

Afmeting 32 x 32 cm
EAN code  8712876030907
Adviesprijs € 49,99

PW705GB - BMI weegschaal

Body Mass Index • weegt tot 150 kg, 
aanduiding per 100 gram • geheugen voor 
8 gebruikers met gebruiksherkenning • 
tiptoetsbediening • LCD display, cijferhoogte 
28 mm • 4 punten weegsysteem, met “Step 
on” inschakeltechniek • inclusief batterijen

Afmeting 30 x 30 cm
EAN code  8712876030983
Adviesprijs € 29,99

PW930DR - weegschaal PW931DR - weegschaal

Digitale en analoge personenweegschaal 
• weegt tot 180 kg • aanduiding per 100 
gram • verlicht LCD display, cijferhoogte 
25 mm • verlichte wijzerplaat • 4 punten 
weegsysteem, met “Step on” inschakel-
techniek • inclusief batterijen

Digitale en analoge personenweegschaal 
• weegt tot 180 kg • aanduiding per 100 
gram • verlicht LCD display, cijferhoogte 
25 mm • verlichte wijzerplaat • 4 punten 
weegsysteem, met “Step on” inschakel-
techniek • inclusief batterijen

Afmeting 40 x 31,5 cm
EAN code  8712876030914
Adviesprijs € 39,99

Afmeting 40 x 31,5 cm
EAN code  8712876030969
Adviesprijs € 39,99

BW200 - babyweegschaal

Maximum weegvermogen 20 kg • 
schaalverdeling per 10 gram • LCD display, 
cijferhoogte 21 mm • doorweegfunctie, voor 
het gebruik van een matrasje of handdoek  
• inclusief batterijen

Afmeting  54,5 x 32 cm
EAN code  8712876030921
Adviesprijs € 39,99

stap 1 - 2 stap 3 - 4

1. Ga op de weegschaal staan. 
2. De weegschaal geeft jouw gewicht aan.
3. Til je kind op en ga weer op de 

weegschaal staan. 
4. De weegschaal geeft nu het gewicht van 

je kind aan.

PW710BG - BMI weegschaal

Transparante electrode Body Mass Index 
• weegt tot 180 kg, aanduiding per 100 
gram • geheugen voor 4 gebruikers, met 
gebruiksherkenning • groot LCD display, 
cijferhoogte 24 mm • tiptoetsbediening 
• 4 punten weegsysteem, met “Step on” 
inschakeltechniek • inclusief batterijen

Afmeting 31 x 31 cm
EAN code  8712876030938
Adviesprijs € 32,99

PW720BG - BMI weegschaal

Body Mass Index • weegt tot 150 kg, 
aanduiding per 100 gram • geheugen voor 
8 gebruikers met gebruiksherkenning 
• tiptoetsbediening • blauw verlicht 
LCD display, cijferhoogte 24 mm • 4 
punten weegsysteem, met “Step on” 
inschakeltechniek • inclusief batterijen

Afmeting 32 x 32 cm
EAN code  8712876030891
Adviesprijs € 39,99

PERSONENWEEGSCHALEN
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DEKENS

Inventum weet wat belangrijk is voor een gezonde en comfortabele 
nachtrust. En, omdat koude voeten een aangename nachtrust kunnen 
verstoren, heeft Inventum een uitgebreide keuze aan elektrische 
dekens waarvan het voetengedeelte apart aan en uit te zetten is ten 
opzichte van de rest van de deken. Inventum dekens hebben een 
lengtemaat van tenminste 150 of 160 cm, zodat je in alle gevallen een 
deken kan selecteren die je van schouder tot voeten warm houdt. 
De belangrijkste aandachtspunten van een elektrische deken zijn de 
afmeting, de stofsoort en de schakelaar. De eenvoudige bediening 
beschikt over gedempte nachtverlichting en biedt tenminste 3 
warmtestanden. Bovendien zijn alle dekens wasbaar, de meeste 
modellen zelfs in de wasmachine.

EEN GEZONDE EN 
       COMFORTABELE 
   NACHTRUST

HN135 - elektrische deken

Verlichte 3 standenschakelaar  
• materiaal: volledig fleece  
• afkoppelbaar snoer • wasmachine  
wasbaar, 30°C • 60 watt

Afmeting (lxb) 150 x 80 cm
EAN code  8712876020762
Adviesprijs € 44,99

HN197V - elektrische deken

2 apart instelbare zones, voeten en lichaam 
• schakelaar met verlicht LCD display •  
9 standen per zone • EcoControl, geeft het 
verbruik in kWh aan • tot 12 uur instelbare 
timer • turbo verwarming • materiaal: Micro 
Fleece • afkoppelbaar snoer • wasmachine 
wasbaar, 30°C • 60 watt

Afmeting (lxb) 160 x 80 cm
EAN code  8712876020793
Adviesprijs € 89,99

HN1311V - elektrische deken

Apart instelbare voetenwarmte • voorzien 
van een verlichte 3 standenschakelaar  
• materiaal: bovenkant katoen en  
onderkant fleece • handwasbaar • 60 watt

Afmeting (lxb) 150 x 80 cm
EAN code  8712876020410
Adviesprijs € 74,99

HN235 - elektrische deken

2 verlichte 3 standenschakelaars  
• materiaal: volledig fleece • afkoppelbare 
snoeren • wasmachine wasbaar, 30°C  
• 2 x 60 watt. 

Afmeting (lxb) 150 x 140 cm
EAN code  8712876020779
Adviesprijs € 74,99

HN136i - elektrische deken

Verlichte 3 standenschakelaar •  
intensive heat: extra warme voetenzone 
• materiaal: volledig fleece • afkoppelbaar 
snoer • wasmachine wasbaar, 30°C  
• 60 watt

Afmeting (lxb) 150 x 80 cm
EAN code  8712876020786
Adviesprijs € 59,99

HN236i - elektrische deken

2 verlichte 3 standenschakelaars • intensive 
heat: extra warme voetenzone • materiaal: 
volledig fleece • afkoppelbare snoeren • 
wasmachine wasbaar, 30°C • 2 x 60 watt

Afmeting (lxb) 150 x 150 cm
EAN code  8712876020830
Adviesprijs € 89,99

PURE; zijn zilver ionen die zijn toegevoegd aan 
het materiaal. Deze zorgen voor extra hygiëne en 
frisheid, en reduceren bacterieontwikkeling.

Inventum Safety System; alle Inventum 
elektrische dekens bieden maximale veiligheid. Bij 
een storing sluit de ISS het product automatisch af.

Voetenwarmte; het voetengedeelte is bij deze 
dekens apart in te stellen ten opzichte van de rest 
van de deken.

Intensive heat; het voetengedeelte wordt bij deze 
dekens extra warm (niet apart instelbaar).

INVENTUM
S A F E T Y
S Y S T E M

ISS

06.0.43510 Hohenstein

Ökotex Standard 100; stelt eisen op 
gebied van milieuschadelijke stoffen, zoals 
zware metalen, schadelijke kleurstoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen. Alle Inventum 
dekens en aanverwante artikelen zijn Ökotex 
goedgekeurd.
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HNA6111L - hoeslaken en deken in 1

Anti-allergie • huidvriendelijke stof, 
die behandeld is met Actigard®, geeft 
huisstofmijt geen kans meer • voorzien van 
een 6 standenschakelaar • turbo verwarming 
• automatische uitschakeling na 2, 6, 9 of 
12 uur • materiaal: bovenkant katoen en 
onderkant fleece • afkoppelbaar snoer • 
wasmachine wasbaar, 60°C • 60/100 watt

Afmeting (lxb) 200 x 95 cm
EAN code  8712876020526
Adviesprijs € 104,99

HNL4112Z - zwakstroomdeken

HNL4111L - zwakstroomdeken HNL4211L - zwakstroomdeken

Verlichte 6 standen schakelaar met 
veiligheidstransformator • zet 230 Volt om 
naar 24 Volt • intensive heat: extra warme 
voetenzone • automatische uitschakeling 
na 12 uur • materiaal: bovenkant katoen 
en onderkant fleece • afkoppelbaar snoer • 
wasmachine wasbaar, 30°C • 55 watt

Verlichte 4 standen schakelaar met 
veiligheidstransformator • zet 230 Volt om 
naar 18,1 Volt • materiaal: bovenkant  
katoen en onderkant fleece • afkoppelbaar 
snoer, wasmachine wasbaar, 30°C • 50 watt

Twee verlichte 4 standen schakelaars met 
veiligheidstransformator • zet 230 Volt om 
naar 18,1 Volt • materiaal: bovenkant katoen 
en onderkant fleece • afkoppelbare snoeren • 
wasmachine wasbaar, 30°C • 2 x 50 watt

Afmeting (lxb) 160 x 80 cm
EAN code  8712876020854
Adviesprijs € 124,99

Afmeting (lxb) 160 x 80 cm
EAN code  8712876020427
Adviesprijs € 124,99

Afmeting (lxb) 160 x 140 cm
EAN code  8712876020434
Adviesprijs € 199,99

Zwakstroomdekens worden geleverd met een geavanceerde 
veiligheidstransformator. De 230 Volt uit het stopcontact 
wordt omgezet in een lager voltage. Slapen op een Inventum 
zwakstroomdeken geeft u een veilig gevoel, dat bijdraagt aan een 
ontspannen nachtrust. Zwakstroomdekens bieden namelijk extra 
veiligheid door het unieke Inventum Safety System (ISS), die de 
stroom automatisch uitschakelt bij storing in het gebruik. Bij elke 
deken kun je kiezen uit verschillende warmtestanden. Bovendien 
is de bediening helemaal afgestemd op nachtelijk gebruik door de 
duidelijk voelbare standen en een prettig sluimerlicht.

EEN VEILIG 
    GEVOEL

HL197V - hoeslaken en deken in 1

Voor bedden tot 210 cm lang en 100 cm 
breed • 2 apart instelbare zones, voeten en 
lichaam • schakelaar met verlicht LCD display 
• 9 standen per zone • EcoControl, geeft het 
verbruik in kWh aan • tot 12 uur instelbare 
timer • turbo verwarming • materiaal: Micro 
Fleece • afkoppelbaar snoer • wasmachine 
wasbaar, 30°C • 60 watt

Afmeting (lxb) 210 x 92 cm
EAN code  8712876020809
Adviesprijs € 109,99

beschikbaar vanaf  
januari 2014



HNK125 - elektrisch kussen

Zacht Micro Fleece • voorzien van een 
LED verlichte 6 standenschakelaar • turbo 
opwarming • automatische uitschakeling  
na 90 minuten • afkoppelbaar snoer  
• wasmachine wasbare hoes, 30°C  
• 100 watt

Afmeting (lxb) 60 x 40 cm
EAN code  8712876020816
Adviesprijs € 54,99

HNK115 - elektrisch kussen

Zacht Micro Fleece • voorzien van een 
LED verlichte 6 standenschakelaar • turbo 
opwarming • automatische uitschakeling  
na 90 minuten • afkoppelbaar snoer  
• wasmachine wasbare hoes, 30°C  
• 100 watt

Afmeting (lxb) 47 x 37 cm
EAN code  8712876020724
Adviesprijs € 44,99

HNK20 - elektrisch kussen

Voorzien van een verlichte  
3 standenschakelaar • afneembare  
wasbare katoenen hoes, 40°C • turbo 
opwarming • automatische uitschakeling  
na 90 minuten • afkoppelbaar snoer •  
100 watt

Afmeting (lxb) 40 x 30 cm
EAN code  8712876020595
Adviesprijs € 29,99

HNK18 - elektrisch kussen

Voorzien van een verlichte  
3 standenschakelaar • turbo opwarming  
• automatische uitschakeling na 90 minuten  
• afkoppelbaar snoer • 100 watt

Afmeting (lxb) 40 x 30 cm
EAN code  8712876020823
Adviesprijs € 26,99

HB50 - omslagdeken

Zachte elektrische cape van Micro Fleece, 
welke tevens te gebruiken is als omslagdeken 
• ademend en knuffelbaar materiaal 
• drievoudige beveiliging • 6 standen 
schakelaar • verlicht display • automatische 
uitschakeling na ± 3 uur • afkoppelbaar snoer 
• wasmachine wasbaar op 30˚C • 100 watt

Afmeting (lxb) 145 x 100 cm
EAN code  8712876020748
Adviesprijs € 64,99

HNK54 - voorgevormd elektrisch kussen

Perfecte pasvorm voor schouders en nek  
• zachte teddy voering • oververhittings-
beveiliging • 3 verlichte warmte standen • 
automatische uitschakeling na ± 90 min • 
turbo verwarming • afkoppelbare schakelaar 
• wasmachine wasbaar op 30˚C • speciaal 
gevormd • 100 watt

Afmeting (lxb) 56 x 52 cm
EAN code  8712876020731
Adviesprijs € 39,99

HZ30 - voetenzak

Voorzien van een verlichte  
3 standenschakelaar • uitneembare,  
wasbare teddyvoering • 100 watt

Afmeting (lxb) 26 x 32 cm
EAN code  8712876020601
Adviesprijs € 39,99

HZM50 - voetenzak

Elektrische voetenzak met Shiatsu massage  
• teddy voering en teddy buitenzijde  
• massage en warmte standen kunnen 
separaat ingesteld worden • geschikt voor 
grotere voeten • automatische uitschakeling 
na ± 30 minuten • afkoppelbaar snoer met 
adapter • uitneembare voering, wasmachine 
wasbaar op 30 °C • 20 watt

Afmeting (lxb) 32 x 31 cm
EAN code  8712876020755
Adviesprijs € 54,99

AANVERWANTE ARTIKELEN



Kwaliteit

Garantie

Service

Inventum.eu

Al sinds 1908 staat het merk Inventum voor kwaliteit en 
duurzaamheid. Ook vandaag de dag staat dit centraal bij de 
ontwikkeling van onze producten. In ons eigen R&D centrum worden 
producten uitgebreid getest op functionaliteit, gebruiksgemak en 
veiligheid. Alleen de producten die aan onze strenge kwaliteitseisen 
voldoen verlaten onze fabrieken. Al onze producten zijn voorzien van 
verschillende kwaliteitskeurmerken zoals Kema keur / GS / VDE / CE.

Bij Inventum geven wij 2 jaar volledige 
fabrieksgarantie op al onze producten. Op 
alle witgoedproducten (koel- en vrieskasten, 
ovens en magnetrons) en enkele friteuses 
geven wij zelfs vijf jaar garantie op de 
aankoop. Op deze manier is de kwaliteit 
van je Inventum apparatuur dus 5 jaar lang gegarandeerd. Het enige 
dat we tijdens het derde t/m het vijfde na aankoop berekenen zijn 
de voorrij- of verzendkosten. Om in aanmerking te komen voor de 
uitgebreide 5 jaar garantie, dient de aankoop binnen 45 dagen na 
aanschaf geregistreerd te worden op www.inventum.eu. Ook nadat 
de garantietermijn verstreken is, kunt je bij ons terecht. Kijk op www.
inventum.eu/garantie voor onze garantie- en reparatievoorwaarden.

Inventum vindt een goede en snelle service erg belangrijk. Op 
onze eigen service afdeling zorgen wij er persoonlijk voor dat 
eventuele problemen goed en snel opgelost worden. Hiervoor 
kun je rechtstreeks contact met ons opnemen, of met een erkende 
Inventum dealer bij je in de buurt. In beide gevallen zorgen wij er 
met onze eigen service afdeling voor dat producten vakkundig 
gerepareerd of omgeruild worden. Lees meer informatie over onze 
servicevoorwaarden op www.inventum.eu/service.

Op onze website houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen, 
nieuwe producten, consumentenacties, veelgestelde vragen en 
antwoorden over verschillende producten, verkrijgbaarheid van 
Inventum producten, handige tips en recepten voor een optimaal 
gebruik van uw Inventum product. Voor nieuws en leuke acties, volg 
Inventum op:

5 JAAR
INVENTUM
GARANTIE

@inventum1908

Contact met Inventum

Heb je vragen of opmerkingen en wil je contact met ons opnemen dan kan dat via onderstaande contactgegevens.  
Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 uur of kijk op www.inventum.eu.

Inventum Group BV
Bezoekadres: Generatorstraat 17 • 3903 LH • Veenendaal
Postadres: Postbus 673 • 3900 AR Veenendaal
Afdeling Verkoop: Tel.: 0318 542222 • Fax: 0318 542022 • verkoop@inventum.eu
Afdeling Consumenten: Tel.: 0900-INVENTUM (0900-46836886) (€ 0,15 per minuut plus uw gebruikelijke belkosten)

OVER INVENTUM
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