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Kiest u voor ETNA dan kiest 
u voor kwaliteit!

ETNA maakt kwaliteit betaalbaar

OER-HOLLANDS MERK 
Met  ruim 150 jaar ervaring in het ontwikkelen van 
keukenapparatuur is ETNA een nuchter, oer-Hollands 
merk met maar één doel voor ogen: kwaliteit binnen 
handbereik brengen van iedereen, ETNA maakt 
kwaliteit betaalbaar.

INNOVATIE 
Bij ETNA maken we heel eigen keuzes, maar dan 
wel gebaseerd op gezond verstand. Zo zijn we 
ervan overtuigd dat mooie, stijlvolle en degelijke 
keukenapparaten helemaal niet duur hoeven te zijn. 
Zo werken we steevast door aan het realiseren van 
producten waar u werkelijk behoefte aan heeft.

KWALITEIT 
Elk ETNA-apparaat is van een hoogwaardige kwaliteit. 
ETNA-apparaten zijn niet alleen duurzaam, maar ook 
mooi en gebruiksvriendelijk. Bij ETNA voldoen we 
aan alle kwaliteitskeurmerken. Zo kunnen we met 
zekerheid achter onze producten staan.

DESIGN 
Mooi en functioneel. Onze ontwerpers begrijpen 
deze behoefte in combinatie met keukenapparatuur. 
Vervolgens vertalen ze deze wens naar exclusieve 
ontwerpen die in uw keuken optimaal tot zijn recht 
komen. Daar zijn we zelf ook best een beetje trots op! 

ENERGIEZUINIGE PRODUCTEN 
Hier.nu is een initiatief van Stichting Natuur en Milieu. 
Door onderzoek wordt een top-10 van meest energie-
zuinige producten samengesteld. Meerdere van onze 
modellen zijn in de top-10 van meeste energiezuinige 

vrijstaande producten opgenomen.  
Deze modellen herkent u aan het logo.  
(www.top10.hier.nu)

VEILIGHEID 
ETNA producten zijn niet alleen zuinig en gebruiks-
vriendelijk, maar vooral ook erg veilig. Zo beschikken 
de meeste ETNA kookplaten en fornuizen over een 
vlambeveiliging. Deze stopt de gastoevoer als de vlam 
bijvoorbeeld uitwaait, zo ontsnapt er nooit gas. 
Een veilig idee.



INNOVATIEF IN KOELEN

Het complete assortiment vrijstaande 
ETNA koelkasten bestaat uit zeer 
energiezuinige koelkasten met 
uitstekende koelprestaties.  
Naast functies als No-Frost, 
FastCool en FastFreeze zijn de 
topmodellen van ETNA uitgerust met 
de unieke Direct Cooling Technology. 
Met deze gepatenteerde techniek is 
het mogelijk om het vriesgedeelte 
ook als koelgedeelte in te stellen.

DOORDACHTE INDELING

De ETNA koelkasten hebben  
gla zen draagplateaus, transparante 
deurbakjes en groentelades. 
De glazen draagplateaus zijn sterk, 
krasvrij en gemakkelijk te reinigen. 
Daarnaast zijn ze zeer eenvoudig in 
hoogte te verstellen. De topmodellen 
van ETNA zijn voorzien van een extra 
brede groentelade en een handig 
flessenrek.

KOEL- EN VRIESKASTEN

Breedte
De breedte van de ETNA koelkasten.

Hoogte
De hoogte van de ETNA koelkasten.

Direct Cooling Technology
De topmodellen van ETNA 
beschikken over super-innovatieve Direct 
Cooling Technology. Deze unieke en 
gepatenteerde technologie zorgt ervoor 
dat de koelkast zeer efficiënt en snel de 
kou over de koelkast verdeelt. De Direct 
Cooling Technologie maakt gebruikt van 
verschillende temperatuur-sensoren en 
garandeert een optimale bescherming 
van de gekozen temperaturen.  
Enkele voordelen van Direct Cooling 
Technology zijn:
•    supersnel koelen en invriezen met 

FastCool en FastFreeze functie
• accurate temperatuur instelling

•  onafhankelijk koel- en vriessysteem 
waardoor koel- of vriesgedeelte apart 
in- of uitgeschakeld kan worden.

•  vriesgedeelte ook als koelgedeelte in 
te stellen (brede temperatuur-range)

No Frost
ETNA koelkasten die voorzien zijn van 
No Frost hoeft u niet meer te 
ontdooien. Doordat de levensmiddelen 
met gekoelde lucht worden ingevroren 
en de luchtvochtigheid automatisch 
wordt afgevoerd, blijft het vriesgedeelte 
ijsvrij en worden levensmiddelen niet 
met rijp bedekt.

Energieklasse
De energiezuinigheid van koelkasten 
wordt vastgelegd door middel van de 
energie-efficiëntie klasse.  
De meeste ETNA koelkasten hebben 
een A+ energieklasse, hiermee kunt u 
flink op uw energierekening besparen.

VAATWASSERS

Meerdere ETNA vaatwassers zijn 
uitgerust met een speciaal programma 
voor 3-in-1 tabletten. Daarnaast hebben 
alle ETNA vaatwassers de volgende 
programma’s: intensief, normaal, eco, 
glas, snel, spoelen en koud voorpoelen. 

De capaciteit van vaatwassers wordt 
aangegeven in het aantal couverts. 
Een couvert is het eetgerei voor één 
persoon. De ETNA vaatwassers hebben 
een capaciteit van 8 tot maar liefst 
14 couverts.

COMPACT MODELLEN

Naast 60 cm brede 
modellen heeft ETNA 
zelfs een vaatwasser 
van 45 cm breed. 
Deze volwaardige 
vaatwasser is 
ideaal voor kleine 
huishoudens of voor 
in een bijkeuken.

PRACHTIGE 
VORMGEVING

ETNA heeft veel 
aandacht besteed aan 
de vormgeving van de 
vaatwassers. Zo zijn 
de bedieningspanelen 
van alle RVS modellen 
weggewerkt in de 
bovenzijde van de 
deur. Deze modellen 
passen uitstekend 
in een moderne en 
strakke keuken.

RUIME INHOUD

De vaatwassers van 
ETNA beschikken over 
een ruime inhoud tot 
wel 14 couverts. 
De instelbare korven 
en neerklapbare 
rekjes zorgen ervoor 
dat de vaatwasser 
optimaal kan worden 
ingericht.

De energiezuinigheid van 
vaatwassers wordt vastgelegd 
in de klassen G tot en met A. 
Daarbij is deze laatst 
genoemde aanduiding het 
milieuvriendelijkst. 
Via hetzelfde lettersysteem 
worden ook het was- en 
droogresultaat aangegeven. 



• energieklasse A
• totale netto inhoud 102 liter
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen draagplateaus
• 1 groentelade

- kleur  wit
- afmetingen (hxbxd)  85x49x49 cm
- klimaatklasse  N-ST

EAN nummer 8715393112323

EKK0850WIT 
TAFELMODEL KOELER € 199,-

• energielabel A
• totale netto inhoud 68 liter
• 3 transparante vrieslades
• vier sterren vriesgedeelte 
• invriesvermogen 3,5 kg/24u

- kleur  wit
- afmetingen (hxbxd)  85x49x49 cm
- klimaatklasse  N-ST

EAN nummer 8715393112347

EVV0850WIT 
TAFELMODEL VRIEZER € 209,-

• energieklasse A+ 
• totale netto inhoud 120 liter
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen draagplateaus
• 1 groentelade

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 85x54x57 cm
- klimaatklasse SN

EAN nummer 8715393110473

EKK0851WIT 
TAFELMODEL KOELER € 339,-

• energielabel A+
• totale netto inhoud 90 liter
• luxe bediening met LED indicatie
• 3 transparante lades
• vier sterren vriesgedeelte 
• invriesvermogen 10 kg/24u

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 85x54x57 cm
- klimaatklasse SN

EAN nummer 8715393110480

EVV0851WIT 
TAFELMODEL VRIEZER € 359,-

• energielabel A+
• totale netto inhoud 201 liter
• heldere binnenverlichting
• 4 glazen draagplateaus
• 1 groentelade
• vier sterren vriesgedeelte 
• invriesvermogen 2 kg/24u

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 144x54x57 cm
- klimaatklasse SN

EAN nummer 8715393110527

EKT1441WIT 
DUBBELDEURS KOEL-VRIESAUTOMAAT € 419,-

• zeer eenvoudige elektronische bediening 
• 6 programma’s 
• weergave programmaverloop
• glansspoelmiddel-/zoutvoorraad indicator
• vlotter overloop beveiliging

- kleur wit 
- afmetingen (hxbxd) 85x60x58 cm
- energieverbruik* 1,05 kWh
- waterverbruik* 16 liter
- geluidsniveau 53 dB

*geldt voor gedeclareerde spaarprogramma

EAN nummer  8715393109460

EVW7960WIT
VRIJSTAANDE VAATWASSER € 469,-

• zeer eenvoudige elektronische bediening
• 6 programma`s 
• weergave programmaverloop
• uitgestelde start
• glansspoelmiddel-/zoutvoorraad indicator 
• vlotter overloop beveiliging
• zilvergrijs interieur 

- kleur wit 
- afmetingen (hxbxd) 85x60x58 cm
- energieverbruik* 1,05 kWh
- waterverbruik* 12 liter
- geluidsniveau 46 dB

*geldt voor gedeclareerde spaarprogramma

EAN nummer 8715393112002   

EVW8161WIT
VRIJSTAANDE VAATWASSER € 519,-

• zeer eenvoudige elektronische bediening 
• 6 programma’s 
• weergave programmaverloop
• glansspoelmiddel-/zoutvoorraad indicator
• vlotter overloop beveiliging

- kleur wit 
- afmetingen (hxbxd) 85x45x58 cm
- energieverbruik* 0,88 kWh
- waterverbruik* 16 liter
- geluidsniveau 53 dB

*geldt voor gedeclareerde spaarprogramma

EAN nummer :  8715393109453

EVW7945WIT
VRIJSTAANDE VAATWASSER € 419,-



• energielabel A+
• totale netto inhoud 105 liter
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen draagplateaus 
• 1 groente lade
• vier sterren vriesvak 
• invriesvermogen 2 kg/24u

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 85x54x57 cm
- klimaatklasse N

EAN nummer 8715393110497

EKV0851WIT 
TAFELMODEL KOELKAST € 339,-

• energieklasse A 
• totale netto inhoud 98 liter
• heldere binnenverlichting
• 2 glazen draagplateaus
• 1 groentelade
• vier sterren vriesvak
• invriesvermogen 1 kg/24u

- kleur  wit
- afmetingen (hxbxd)  85x49x49 cm
- klimaatklasse  N-ST

EAN nummer 8715393112330

EKV0850WIT 
TAFELMODEL KOELKAST € 199,-

• energielabel A+
• totale netto inhoud 250 liter
• heldere binnenverlichting
• 6 glazen draagplateaus met lekrand
• 1 groente lade
•  geschikt voor “side by side” combinatie  

met vriezer EVV1441WIT

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 144x54x57 cm
- klimaatklasse SN

EAN nummer 8715393110503

EKK1441WIT 
KOELER € 419,-

• energielabel A
• netto inhoud koelgedeelte 152 liter
• netto inhoud vriesgedeelte 83 liter
• heldere binnenverlichting
• 3 glazen draagplateaus 
• 1 groentelade
• No Frost
• 4 sterren vriesgedeelte
• invriesvermogen 4,5 kg/24u
• 4 transparante lades

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 176x60x62 cm
- klimaatklasse ST
 
EAN nummer 8715393110534

EKV1751WIT 
DUBBELDEURS KOEL-VRIESAUTOMAAT € 609,-

• energielabel A+
•   Direct Cooling Technology:

- Fast Cool 
- Fast Freeze functie

•  digitale bediening en 
temperatuur weergave

• CoolFlow

EKV1831WIT 
DUBBELDEURS KOEL-VRIESAUTOMAAT € 689,-

EKV1831RVS € 759,-
EAN nummer  8715393110558

• 7 programma’s
• uitgestelde start
• halve beladingsfunctie
• glansspoelmiddel-/zoutvoorraad indicator
• extra douchekop
• Total Aqua Security (optimale beveiliging 

tegen waterlekkage)

- kleur RVS 
- afmetingen (hxbxd) 87x60x60 cm
- energieverbruik* 0,9 kWh
- waterverbruik* 13 liter
- geluidsniveau 49 dB

*geldt voor gedeclareerde spaarprogramma

EAN nummer 8715393106599

EVW8260RVS
VRIJSTAANDE VAATWASSER € 669,-

• 7 programma’s 
• uitgestelde start
• halve beladingsfunctie
• glansspoelmiddel-/zoutvoorraad indicator
• extra douchekop
• Total Aqua Security (optimale beveiliging 

tegen waterlekkage)
• uniek plintsysteem 
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten 

- kleur RVS 
- afmetingen (hxbxd) 82x60x58 cm
- energieverbruik* 0,9 kWh
- waterverbruik* 13 liter
- geluidsniveau 49 dB

*geldt voor gedeclareerde spaarprogramma

EAN nummer 8715393108968

EVW8360RVS
ONDERBOUW VAATWASSER  € 809,-

• 4 glazen draagplateaus
• 3 groentelades 
• 1 flessenrek
• No Frost
• vier sterren vriesgedeelte
• invriesvermogen 4,5 kg/24u
• 3 transparante lades

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 183x60x66 cm
- klimaatklasse ST

EAN nummer 8715393110541

ook in RVS
leverbaar

• energielabel A
• totale netto inhoud 183 liter
• luxe bediening met LED indicatie
• 6 transparante lades
• vier sterren vriesgedeelte
• invriesvermogen 10 kg/24u
• geschikt voor “side by side” combinatie 

met koelkast EKK1441WIT

 - kleur wit
 - afmetingen (hxbxd) 144x54x57 cm
 - klimaatklasse SN

EAN nummer 8715393110510

EVV1441WIT 
VRIEZER € 419,-



KOOKPLATEN KOKEN OP GAS

De gaskookplaten van 
ETNA zijn dé keus van 
de (hobby)kok.  
Niet alleen omdat 
koken op gas een 
vertrouwde en snelle 
manier van koken is. 
Maar ook doordat de 
ETNA gasbrander een  
efficiënt en goed te  
regelen warmtebron is. 

KERAMISCH KOKEN

Bij keramisch koken 
zorgen elektrische 
elementen voor een 
gelijkmatige verhitting 
van de kookzones.  
De warmte wordt snel 
en gelijkmatig onder 
deze zones verdeeld. 
De keramische kook-
plaat is gemakkelijk 
schoon te houden.

GLAZEN SIERDEKSEL

De meeste ETNA  
gaskookplaten zijn 
voorzien van een  
hardglazen sierdeksel. 
Deze beschermt de 
keukenwand tegen 
spatten en zorgt in 
gesloten stand voor een 
opgeruimd beeld.  
De afdekplaat kan  
gemakkelijk afgenomen 
worden, waardoor deze 
eenvoudig schoon te 
maken is.

Breedte
Breedte van de kookplaat.

Wokbrander
Enkele ETNA modellen zijn voorzien 
van een superkrachtige 3-rings 
wok-brander. Deze wokbrander 
heeft een zeer groot regelbereik 
en een hoog vermogen. Bij de 
modellen met wokbrander wordt 
standaard een gietijzeren wokring 
meegeleverd. Deze is te plaatsen op 
de pandrager boven de wokbrander 
en is ideaal voor een wokpan met 
ronde bodem.

Geïntegreerde vonkontsteking
De elektrische vonk-ontsteking is 
bij ETNA in de bedieningsknoppen 
geïntegreerd. Hierdoor zijn de 
gasbranders in één handomdraai
te ontsteken.

Elektrische aansluiting
Apparaat alleen geschikt
voor meerfasen aansluiting
(2 x 230V) d.m.v. perilex stekker.

Vlambeveiliging
ETNA producten zijn niet alleen 
zuinig en gebruiksvriendelijk,
maar vooral ook erg veilig. 
Zo beschikken de meeste ETNA 
kookplaten en fornuizen over een 
vlambeveiliging. Deze stopt de 
gastoevoer als de vlam bijvoorbeeld 
uitwaait, zo ontsnapt er nooit gas. 
Een veilig idee.

MAGNETRONS SOLO MAGNETRON
 
Een solo magnetron 
zorgt voor een snelle 
en gelijkmatige  
verwarming van  
gerechten. Met een 
solo magnetron 
kunt u eenvoudig 
ontdooien, opwarmen 
en koken. 

COMBIMAGNETRON

Een combimagnetron 
is een combinatie van 
een magnetron, grill 
en oven. Deze functies 
zijn afzonderlijk, maar 
ook gecombineerd te 
gebruiken. Met een 
combimagnetron kunt 
u dus naast ontdooien 
en opwarmen ook 
uitgebreid bakken en 
grillen. 

EASY CONTROL

Alle ETNA 
(combi)magnetrons 
zijn d.m.v. draai- en  
tiptoetsen zeer  
eenvoudig te  
bedienen. Op het 
display kunt u de 
gekozen instellingen 
gemakkelijk aflezen. 

Breedte
Breedte van de magnetrons. 

Hoogte
Hoogte van de magnetrons. 

Inhoud
Bij de keuze voor een (combi)-
magnetron is de netto-inhoud 
belangrijk. Bij ETNA kunt u kiezen 
uit compacte, ruimtebesparende 
modellen van 17 liter tot zeer ruime 
combimagnetrons van 30 liter.

Magnetron
Met de magnetronfunctie worden 
gerechten snel en gelijkmatig 
verwarmd. Het magnetronvermogen 
is voor alle ETNA (combi)-magnetrons 
instelbaar.

Hetelucht
De heteluchtfunctie in een 
combimagnetron zorgt voor een 
gelijkmatige circulatie van hete 
lucht. De ETNA combimagnetrons 
zijn snel op temperatuur 
en zorgen voor perfecte 
bakresultaten.

Grill
De grill in een combi-magnetron 
zorgt voor een bruin korstje op 
het gerecht. Een grillelement 
wordt vaak gebruikt bij het 
bereiden van vlees, maar is ook 
goed geschikt om bijvoorbeeld 
saucijzenbroodjes op te 
warmen. Deze blijven dan lekker 
knapperig.



A1203WIT
GASKOOKPLAAT € 169,-

• handmatige ontsteking 
• tweedelige bandstalen pandragers 

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 12x49x50 cm
- 1 sudderbrander 0,65 kW
- 2 normaalbranders  2,00 kW
- 1 sterkbrander  2,70 kW

EAN nummer        8711861449830

ook met sierdeksel leverbaar
A1204WIT  € 179,-
EAN nummer 8711861438001  

EKP227VWIT
GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING € 259,-

• geïntegreerde vonkontsteking 
• tweedelige bandstalen pandragers
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas 

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 6x58x51 cm
- 1 sudderbrander 1,00 kW
- 2 normaalbranders  1,75 kW
- 1 sterkbrander  3,00 kW

EAN nummer 8715393114846

• geïntegreerde vonkontsteking 
• tweedelige gietijzeren pandragers 
• luxe glazen sierdeksel
• krachtige wokbrander
• inclusief gietijzeren wokring
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas 

- kleur RVS
- afmetingen (hxbxd) 6x58x51 cm
- 1 sudderbrander 1,00 kW
- 2 normaalbranders  1,75 kW
- 1 wokkbrander  3,30 kW

EAN nummer  8715393114884

EKP258VRVS
GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER € 399,-

• geïntegreerde vonkontsteking 
• tweedelige gietijzeren pandragers 
• luxe glazen sierdeksel
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 6x58x51 cm
- 1 sudderbrander 1,00 kW
- 2 normaalbranders  1,75 kW
- 1 sterkbrander  3,00 kW

EAN nummer    8715393114891

EKP258VWIT
GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING € 369,-

• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• turbo hetelucht tot 240ºC 
• geïntegreerde grill 
• diverse combinatiestanden
• gewicht ingave functie
• digitale timer 

- kleur zilver 
- afmetingen (hxbxd) 31x51x43 cm
- Ø draaiplateau 32 cm
- magnetronvermogen  90-900 W

EAN nummer 8715393112675

ECM153RVS 
COMBI MAGNETRON € 199,-

• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• turbo hetelucht tot 240ºC 
• geïntegreerde grill
• diverse combinatiestanden
• gewicht ingave functie
• digitale timer 

- kleur RVS 
- afmetingen (hxbxd) 31x51x43 cm
- Ø draaiplateau 32 cm
- magnetronvermogen  90-900 W

EAN nummer  8715393112651

ECM243RVS 
COMBI MAGNETRON € 229,-

• inhoud 17 liter
• 5 magnetronstanden met aparte 

ontdooistand 
• mechanische timer tot 35 minuten

 - kleur wit
 - afmetingen (hxbxd) 26x44x36 cm
 - Ø draaiplateau 25 cm
 - magnetronvermogen  100-700 W

EAN nummer  8715393110190

ESM117WIT 
SOLO MAGNETRON € 99,-

• inhoud 17 liter
• 5 magnetronstanden met aparte 

ontdooistand 
• mechanische timer tot 30 minuten

 - kleur wit
 - afmetingen (hxbxd) 26x42x34 cm
 - Ø draaiplateau 25 cm
 - magnetronvermogen  100-700 W

EAN nummer  8715393112644

ESM217WIT
SOLO MAGNETRON € 99,-



- 

EKP228HWIT
GASKOOKPLAAT  € 259,-

• handmatige ontsteking 
• tweedelige bandstalen pandragers 
• luxe glazen sierdeksel
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 6x58x51 cm
- 1 sudderbrander 1,00 kW
- 2 normaalbranders  1,75 kW
- 1 sterkbrander  3,00 kW

EAN nummer 8715393114853

EKP228VWIT
GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING € 279,-

EKP228VRVS € 349,-
EAN nummer   8715393114860

ook in RVS
leverbaar

• geïntegreerde vonkontsteking 
• tweedelige bandstalen pandragers 
• luxe glazen sierdeksel
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 6x58x51 cm
- 1 sudderbrander 1,00 kW
- 2 normaalbranders  1,75 kW
- 1 sterkbrander  3,00 kW

EAN nummer 8715393114877

ook in RVS
leverbaar

• aan/uit indicatie kookzones
• standenschakelaar kookzones

- kleur: wit
- afmetingen (hxbxd) 6x58x51 cm
- 1 normale kookzone Ø 145 mm - 1,0kW
- 1 snelle kookzone Ø 145 mm - 1,0kW
- 1 normale kookzone Ø 180 mm - 1,5kW
- 1 snelle kookzone Ø 180 mm - 1,5kW

EAN nummer          8715393110916

EKP327WIT
ELEKTR0 KOOKPLAAT € 339,-

• traploos regelbaar 
• restwarmte indicatie
• eenvoudig te reinigen door vlakke 

keramische glasplaat

- kleur: wit
- afmetingen (hxbxd) 6x58x51 cm
- 2 high speed Ø 145 mm - 1,2 kW 

kookzones
- 2 high speed Ø 180 mm - 1,8 kW 

kookzone

EAN nummer            8711861449847

1358WIT
KERAMISCHE KOOKPLAAT € 649,-

• inhoud 30 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• hetelucht tot 230ºC 
• geïntegreerde grill
• diverse combinatiestanden 
• gewicht ingave functie
•  digitale timer

- kleur RVS 
- afmetingen (hxbxd) 33x52x51 cm
- Ø draaiplateau 32 cm
- magnetronvermogen  90-900 W

EAN nummer  8715393107220

ECM173RVS 
COMBI MAGNETRON € 269,-

Stomen in de magnetron
Stomen is gezond. Maar wist u dat u  
deze techniek ook in de magnetron  
kunt gebruiken? Met deze stoomunit 
houdt u de structuur van de gerechten 
intact en blijven de vitaminen en 
mineralen behouden, net als de smaak.  
Gezonder én lekkerder! 

EAN nummer 8715393107695

ES210 
STOOMUNIT € 11,-

• inhoud 25 liter
• 5 magnetronstanden met snelstart
• turbo hetelucht tot 240ºC 
• geïntegreerde grill 
• diverse combinatiestanden
• gewicht ingave functie
• digitale timer 

- kleur wit 
- afmetingen (hxbxd) 31x51x43 cm
- Ø draaiplateau 32 cm
- magnetronvermogen 90-900 W

EAN nummer 8715393112668

ECM153WIT
COMBI MAGNETRON € 179,-

• inhoud 17 liter
• 5 magnetronstanden met aparte 

ontdooistand 
• mechanische timer tot 35 minuten

 - kleur zilver
 - afmetingen (hxbxd) 26x44x36 cm
 - Ø draaiplateau 25 cm
 - magnetronvermogen  100-700 W

EAN nummer 8715393112637

ESM117RVS
SOLO MAGNETRON € 119,-

1358RVS € 689,-
EAN nummer            8711861450041
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FORNUIZEN BREED ASSORTIMENT

Al 150 jaar maakt 
ETNA oerdegelijke 
fornuizen.  
Deze ervaring ziet u 
terug in het huidige  
assortiment.  
Allemaal van top-
kwaliteit en doordacht 
ontworpen voor uw 
gemak. 

KOKEN MET ETNA

Meerdere ETNA  
fornuizen zijn voorzien 
van een geïntegreerde 
vonkontsteking.  
Het model EFG688VRVS 
heeft zelfs een krachtige 
wokbrander waarmee u 
heerlijk kunt roerbakken. 
De ETNA fornuizen  
zijn voorzien van 
ge ëmailleerde of giet -
ijzeren pandragers en 
zijn mooi glad afgewerkt. 

OVENS MET VELE 
MOGELIJKHEDEN

Alle ETNA fornuizen 
uit het assortiment 
hebben een oven 
met een zeer groot 
warmtebereik tot 
maar liefst 275ºC. 
Daarnaast hebben de 
meeste fornuizen een 
geïntegreerde grill.  
Met de vele verschillende 
ovenfuncties zorgt 
een ETNA fornuis voor 
perfecte resultaten.

Breedte
De breedte van de ETNA fornuizen. 

Gasoven
De gasbrander onder in de oven zorgt 
voor een zeer snelle opwarming.  
De luchtvochtigheid in een gasoven is 
relatief hoog. Hierdoor zijn gasovens erg 
geschikt om brood in te bakken.  
Alle gasovens van ETNA zijn voorzien van 
een thermische beveiliging. Deze zorgt 
ervoor dat de gastoevoer automatisch 
afgesloten wordt wanneer de vlam 
onverhoopt gedoofd wordt.

Conventionele oven
Een conventionele oven bestaat uit een 
onder- en bovenelement. Deze zorgen 
voor warmte en kunnen gelijktijdig,  
maar ook apart ingeschakeld worden.
De onderwarmte functie wordt vaak 
gebruikt om de onderkant van gerechten 
na te bruinen.

 

Hetelucht oven
De fornuizen met een hetelucht oven 
beschikken naast onder- en bovenwarmte  
ook over een ventilator in de achterwand.  
Deze blaast de hete lucht rond in de  
oven. Een hetelucht oven is ideaal voor  
het bakken op meerdere niveaus  
bijvoorbeeld bij gebak, pizza’s of koekjes. 

Geïntegreerde vonkontsteking
De elektrische vonkontsteking is bij  
ETNA in de bedienings-knoppen  
geïntegreerd. Hierdoor zijn de gasbranders  
in één handomdraai te ontsteken.

Vlambeveiliging
ETNA producten zijn niet alleen zuinig  
en gebruiksvriendelijk, maar vooral ook  
erg veilig. Zo beschikken de meeste  
ETNA kookplaten en fornuizen over  
een vlambeveiliging. Deze stopt de 
gastoevoer als de vlam bijvoorbeeld  
uitwaait, zo ontsnapt er nooit gas.  
Een veilig idee.

AFZUIGKAPPEN ONDERBOUW 
AFZUIGKAPPEN

Een onderbouw 
afzuigkap neemt 
weinig ruimte in 
beslag en doet 
krachtig en effectief 
zijn werk tijdens het 
koken en bakken. 
Een onderbouw model 
is eenvoudig onder 
een keukenkastje te 
plaatsen.

RECIRCULATIE

Indien een afvoerkanaal 
naar buiten niet moge lijk 
is, dan kunt u kiezen 
voor recirculatie.  
Hierbij wordt de afgezogen 
lucht na filtering schoon 
teruggevoerd in de 
keuken. De geur wordt 
geneutraliseerd door 
middel van koolstof-
filters. Deze koolstof-
filters moeten periodiek 
vervangen worden.

MOTORLOOS

Indien de afzuigkap 
wordt aangesloten 
op een centraal 
afzuigsysteem, zoals 
dat vaak voorkomt in 
appartementen en 
nieuwbouwwoningen, 
dan is een motorloze 
afzuigkap de juiste 
keuze.

Breedte
De breedte van de afzuigkappen. 

Hoogte
De hoogte van de afzuigkappen. 

Enkele ETNA onderbouw 
afzuigkappen zijn voorzien van een 
papieren vetfilter. Een papieren 
vetfilter moet naar verloop van tijd 
vervangen worden.

De meeste ETNA onderbouw 
afzuigkappen hebben een metalen 
vetfiltermat. Deze filters zijn 
uitwasbaar en gemakkelijk te 
reinigen.

De luxe ETNA onderbouw 
afzuigkappen hebben 2 metalen 
cassettefilters. Deze vetfilters 
zijn uitwasbaar en zeer eenvoudig 
uitneembaar. 



ook in RVS
leverbaar

• handmatige ontsteking
• luxe glazen sierdeksel 

(1607HRVS)
• geëmailleerde  

sierdeksel (1607HWIT)
• tweedelige bandstalen 

pandragers

• conventionele  
oven met grill

• 4 ovenprogramma’s
• energielabel A
• ovenverlichting

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd)  85x50x60 cm
- 1 sudderbrander  1,00 kW
- 2 normaalbranders 1,75 kW
- 1 sterkbrander  3,00 kW

EAN nummer 8715393108883

1607HRVS € 469,-
EAN nummer 8715393108890

ook in RVS
leverbaar

1607HWIT 
GAS/ELEKTRO FORNUIS  € 419,-

1407HWIT 
GAS/GAS FORNUIS € 399,-

• handmatige ontsteking
• luxe glazen sierdeksel (1407HRVS)
• geëmailleerde sierdeksel (1407HWIT)
• tweedelige bandstalen pandragers 
• gasoven

- kleur wit/RVS
- afmetingen (hxbxd) 85x50x60 cm
- 1 sudderbrander 1,00 kW
- 2 normaalbranders 1,75 kW
- 1 sterkbrander 3,00 kW

EAN nummer 8715393108869

1407HRVS   € 449,-
EAN nummer 8715393108876

ook in RVS
leverbaar

EFG667VWIT 
GAS/ELEKTRO FORNUIS € 489,-

• geïntegreerde vonkontsteking 
• geëmailleerde sierdeksel
• tweedelige bandstalen pandragers
• conventionele oven met grill
• 4 ovenprogramma’s
• energielabel A
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd)  85x60x60 cm
- 1 sudderbrander  1,00 kW
- 2 normaalbranders 1,75 kW
- 1 sterkbrander  3,00 kW

EAN nummer 8715393115089

EFG667VRVS 
GAS/ELEKTRO FORNUIS € 729,-

• geïntegreerde vonkontsteking 
• luxe glazen sierdeksel
• tweedelige bandstalen pandragers
• conventionele oven met grill
• 4 ovenprogramma’s
• energielabel A
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- kleur RVS
- afmetingen (hxbxd)  85x60x60 cm
- 1 sudderbrander  1,00 kW
- 2 normaalbranders 1,75 kW
- 1 sterkbrander  3,00 kW

EAN nummer 8715393115096

• geschikt voor centraal afzuigsysteem
• afvoer naar boven
• metalen vetfilter
•  elektrisch bediende klep voor open  

en dicht

- kleur  wit
- afmetingen (hxbxd)  15x60x48 cm
- diameter afvoer 120 mm
- verlichting  2x40 W

EAN nummer  8711861318891

4010E-WT 
MOTORLOZE ONDERBOUW AFZUIGKAP € 99,-

A410RVS € 124,-
EAN nummer 8711861409476

A410WT 
ONDERBOUW AFZUIGKAP € 109,-

• geschikt voor afvoer en recirculatie
• afvoer naar boven of achter
• papieren vetfilter
• 1 motor
• 3 snelheden

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 15x60x48 cm
- diameter afvoer 120 mm
- verlichting 1x40 W
- max. afzuigcapaciteit 275 m3/h
- dB(A) op stand 1 51

EAN nummer 8711861305242

• geschikt voor afvoer en recirculatie
• afvoer naar boven of achter
• 2 metalen cassettefilter
• 2 motoren
• 3 snelheden

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd)  15x60x53 cm
- diameter afvoer 120 mm
- verlichting 2x40 W
- max. afzuigcapaciteit 350 m3/h
- dB(A) op stand 1 45

EAN nummer 8715393106506

4182WT 
ONDERBOUW AFZUIGKAP € 169,-

• geschikt voor afvoer en recirculatie
• afvoer naar boven of achter
• 2 metalen cassettefilter
• 2 motoren
• 3 snelheden

- kleur RVS
- afmetingen (hxbxd)  15x60x53 cm
- diameter afvoer 120 mm
- verlichting 2x40 W
- max. afzuigcapaciteit 350 m3/h
- dB(A) op stand 1 45

EAN nummer 8715393106490

4182RVS 
ONDERBOUW AFZUIGKAP € 189,-



ook in RVS
leverbaar

ook in RVS
leverbaar

• aan/uit indicatie kookzones
• 7-standen schakelaars kookzones
• geëmailleerde sierdeksel
• conventionele oven met grill
• 4 ovenprogramma’s
• energielabel A
• ovenverlichting

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd)  85x50x60 cm
- 2 normale kookzones 1450 W
- 2 snelle kookzones 1800 W

EAN nummer 8715393108906

1507HWIT  
ELEKTRO/ELEKTRO FORNUIS  € 399,-

• handmatige ontsteking
• geëmailleerde sierdeksel
• tweedelige bandstalen pandragers
• gas oven
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- kleur wit
- afmetingen(hxbxd)  85x60x60 cm
- 1 sudderbrander  1,00 kW
- 2 normaalbranders 1,75 kW
- 1 sterkbrander  3,00 kW

EAN  nummer 8715393115072

EFG467HWIT
GAS/GAS FORNUIS € 449,- 

• geïntegreerde vonkontsteking 
• luxe glazen sierdeksel
• tweedelige bandstalen pandragers
• hetelucht oven met grill
• digitale klok met in- en uitschakelfunctie
• 5 ovenprogramma’s
• energielabel A
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd)  85x60x60 cm
- 1 sudderbrander  1,00 kW
- 2 normaalbranders 1,75 kW
- 1 sterkbrander  3,00 kW

EAN nummer 8715393115102

EFG687VWIT 
GAS/ELEKTRO FORNUIS € 779,-

• geïntegreerde vonkontsteking 
• luxe glazen sierdeksel
• tweedelige gietijzeren pandragers
• gietijzeren wokring
• hetelucht oven met grill
• digitale klok met in- en uitschakelfunctie
• 5 ovenprogramma’s
• energielabel A
• ovenverlichting
• vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- kleur RVS
- afmetingen (hxbxd)  85x60x60 cm
- 1 sudderbrander  1,00 kW
- 2 normaalbranders 1,75 kW
- 1 wokbrander  3,30 kW

EAN nummer 8715393115119

EFG688VRVS
GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOKBRANDER € 829,-

• geschikt voor afvoer en recirculatie
• afvoer naar boven of achter
• papieren vetfilter
• 2 motoren
• 3 snelheden 

- kleur  wit
- afmetingen (hxbxd)  15x60x48 cm
- diameter afvoer  120 mm
- verlichting  2 x 40 W
- max. afzuigcapaciteit  350 m3/h
- dB(A) op stand 1  54

EAN nummer 8711861305259

A475WT 
ONDERBOUW AFZUIGKAP € 129,-

A475RVS  € 139,-
EAN nummer 8711861409513

• geschikt voor afvoer en recirculatie
• afvoer naar boven of achter
• 2 metalen cassettefilters
• 1 motor
• 3 snelheden

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 15x60x53 cm
- diameter afvoer 120 mm
- verlichting 2x40 W
- max. afzuigcapaciteit 275 m3/h
- dB(A) op stand 1 40

EAN nummer 8715393106483

4172WT  
ONDERBOUW AFZUIGKAP € 139,-

4172RVS € 159,-
EAN nummer 8715393106476

• geschikt voor afvoer en recirculatie
• afvoer naar boven of achter
• 2 metalen cassettefilters
• 2 motoren
• 3 snelheden
• inklapbaar dampscherm

- kleur RVS
- afmetingen (hxbxd)  15x60x53 cm
- diameter afvoer 120 mm
- verlichting 2x20 W halogeen
- max. afzuigcapaciteit 350 m3/h
- dB(A) op stand 1 45

EAN nummer 8715393106513

4192RVS 
LUXE ONDERBOUW AFZUIGKAP  € 259,-

31028 
KOOLSTOFFILTER (2X) € 60,- / P. ST.

Het koolstoffilter 31028 is geschikt voor  
alle ETNA onderbouw afzuigkappen  
(behalve de motorloze 4010E-WT).

EAN nummer 8715393102478 
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