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2  >  ETNA Colofon

Welkom bij Smaak! Het inspirerende magazine van ETNA. 
Speciaal gemaakt door mensen met smaak voor mensen 
met smaak.
 
We hebben je enorm veel te vertellen. Zo lees je hoe je met 
onze stijlvolle apparaten een nieuwe look en veel extra 
comfort voor je keuken kunt realiseren. We vertellen over 
onze koelkasten en kookplaten. En alle nieuwsgierigen 
onder ons gunnen we een kijkje in de smaakvolle keuken 
van één van onze klanten. Verder praten we over Slochteren 
en laten we een gezin aan het woord over hun koelkast!
 
We hopen dat Smaak! je echt op allerlei manieren inspireert. 
Daarom nemen we smaak heel letterlijk. Op pagina 25 
vind je een smakelijk recept - en het is logisch dat het 
perfect te bereiden is in één van onze apparaten.
 
Met heel veel plezier hebben we gewerkt aan dit eerste 
nummer van Smaak! en we geloven dat je dat als lezer 
daadwerkelijk merkt. Heb je vragen of opmerkingen over 
Smaak? Laat het ons dan weten. Wij wensen je veel leesplezier.
 
Het ETNA team.
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DAAROM KIES JE VOOR
ETNA KEUKENAPPARATUUR.......................................................
VERSCHILLENDE SMAKEN
We zijn trots op onze historie, maar we kijken liever vooruit. Daarbij stellen we onze 
klanten natuurlijk centraal. Om zo goed mogelijk aan de wensen en verschillende smaken 
van onze klanten te kunnen voldoen, hebben we twee productlijnen: Trendline en Avance. 
Het Trendline-assortiment bestaat uit uiterst slimme producten met een moderne vorm-
geving, optimale functionaliteit en een echt scherpe prijs. Avance staat voor een assorti-
ment geavanceerde apparatuur met een prachtige vormgeving, bijzondere prestaties en 
net wat meer luxe.  

GARANTIE EN SERVICE
Een fornuis, koelkast of ander keukenapparaat koop je niet zomaar. Wij weten 
als geen ander dat je er jarenlang dag in dag uit plezier van wilt hebben. Een 
ETNA apparaat is daarom niet alleen mooi, modern en gebruiksvriendelijk, het 
is ook duurzaam. Je mag topkwaliteit van ons verwachten. Daar staan we voor! 
Als je je ETNA apparaat binnen 30 dagen na aankoop registreert op 
etna.nl/registreren, geven we je niet voor niets vijf jaar garantie en topservice. 

KOOKPLEZIER
ETNA zorgt voor comfort in je keuken. Van een heerlijk gerecht 
uit de oven tot een luchtig toetje uit de koelkast. En van een vers
kopje koffie tot een blinkend schone vaat. Al met al werken we
ruim 155 jaar met veel succes aan kook- en keukenplezier
en dat is nog maar het begin! 

ETNA MAAKT KWALITEIT BETAALBAAR............................................................................



Een oude ETNA advertentie 
waarbij het opschrift luidt:

“In ieder huis een ETNA Fornuis”

4  >  ETNA Historie



IN IEDER
HUIS EEN
ETNA
FORNUIS

van 1856...

Al ruim 155 jaar is ETNA een begrip in Nederland. Het ambach-
telijke familiebedrijf groeide met de productie van kachels en 
fornuizen zo hard dat halverwege de twintigste eeuw in bijna 
elke woning wel een ETNA te vinden was. De geschiedenis in 
vogelvlucht: 
 
1856: Cornelis Klep start in Breda ‘De Etna’ ijzergieterij, genoemd
naar de beroemde vulkaan. 1920: Door de sterke toename van 
woningbouw gaat ETNA massaal kachels en fornuizen produceren. 
1935: Met de slogan ‘in ieder huis een ETNA fornuis’ wordt  
ETNA markleider op de Nederlandse markt voor degelijke, 
eenvoudige gaskooktoestellen. 1966: Nederland schakelt 
massaal over op aardgas. ETNA breidt de productie uit met 
elektrische kachels en fornuizen 1983: ETNA krijgt in Ulft een 
nieuw onderkomen. Het bedrijf houdt zich nu helemaal bezig met 
haar passie: het ontwikkelen, assembleren en verkopen van 
keukenapparatuur. 2000: ETNA gaat samen met ATAG en Pelgrim.
Het overkoepelende bedrijf krijgt de naam ATAG Nederland B.V. 
en verhuist naar een nieuw pand in Duiven. 2006: ETNA viert haar 
150 jarige bestaan. 2012: ATAG Nederland is marktleider in 
Nederland en maakt met haar merk ETNA kwaliteit betaalbaar.

...naar 2012
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1982BRVSA Gasfornuis met
elektro-oven (90 cm) € 1.285,-
• 5 branders incl. wokbrander in het midden
• Conventionele oven
• Analoge klok met kookwekkerfunctie
• Spiegelglas deurdesign

1992BRVSA Gasfornuis met
elektro-oven (90 cm) € 1.429,-
• 5 branders incl. wokbrander in het midden
• Multifunctionele oven
• Analoge klok met uitschakelfunctie

1993BRVSA Gasfornuis met
elektro-oven (90 cm) € 1.529,-
• 6 branders incl. wokbrander linksvoor
• Multifunctionele oven
• Digitale klok met uitschakelfunctie

ONBEGRENSD 
KOOKPLEZIER

Fornuizen van ETNA

De 90 cm brede fornuizen van ETNA bieden elke kookliefhebber 
verrassende en professionele mogelijkheden. Zo beschikt het 
kookgedeelte standaard over vijf of zes branders met een geïntegreerde
ontsteking en een krachtige wokbrander. Door het brede formaat van 
de gaskookplaat heb je flink wat ruimte voor de opstelling van de 
pannen. Ook in de oven past net wat meer. Het ovengedeelte van de 
meeste fornuizen heeft een inhoud van maar liefst 101 liter. Voldoende 
om groot uit te pakken! Verder beschikken de fornuizen

over robuuste handgrepen en knoppen, een strak design en oer-
degelijke gietijzeren pandragers. Daarnaast hebben ze standaard een 
aantal handige gemakken. Zo is elk fornuis uitgerust met ovenverlichting 
en een opbergvak met bordenwarmfunctie. De dubbele ovenruiten 
zorgen dat de buitenkant tijdens het bakken relatief koel blijft. Je krijgt 
een geëmailleerde braadslede en één of meer ovenroosters meegeleverd. 
Hoe uitgebreid je het ook wilt hebben, ETNA fornuizen zorgen 
al meer dan 155 jaar voor onbegrensd kookplezier!

Scan de QR code om alle 
specificaties te bekijken of ga  
naar etna.nl/fornuizen
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Een rvs achterwand, extra hoge 
stelpoten of een gietijzeren wokring? 
Met de accessoires van ETNA maak je 
jouw fornuis eenvoudig nog completer. 

Bekijk alle accessoires 
op pagina 50 en 51.

Maak je fornuis 
helemaal compleet!

• 5 branders incl. wokbrander in het midden
• Multifunctionele oven
• Analoge klok met uitschakelfunctie

• 6 branders incl. wokbrander linksvoor
• Multifunctionele oven
• Digitale klok met uitschakelfunctie

1921BRCA Gasfornuis met
gas-oven (90 cm) € 1.359,-
• 5 branders incl. wokbrander in het midden
• Gasoven met automatische
 ontsteking (140-270°C)
• Analoge klok met kookwekkerfunctie
• Draaispitmotor met grillspit-set
• Luxe glazen afdekplaat

1926BRCA Gasfornuis met
elektro-oven (90 cm) € 1.505,-
• 6 branders incl. wokbrander linksvoor
• Multifunctionele oven
• Analoge klok met kookwekkerfunctie
• Luxe glazen afdekplaat

Je kunt kiezen uit drie verschillende ovensystemen. Gas, conventioneel 
en multifunctioneel. Ieder systeem heeft zijn eigen voordelen, kies 
dus het fornuis dat het beste bij je past! De gasoven heeft als voordeel
dat deze relatief goedkoop is en dat deze snel opwarmt. De conventionele
oven krijg je altijd goed warm, met boven- en/of onderwarmte.
Daarnaast beschikt deze oven ook altijd over een grillfunctie.

De multifunctionele oven biedt je enorm veel mogelijkheden. 
Naast het traditionele verwarmen via onder- en bovenwarmte en 
grillen beschikken deze ETNA modellen ook over een turbo-grill 
en heteluchtfunctie. Daarnaast kun je bepaalde functies
combineren zoals: hetelucht en grillen gecombineerd maar ook 
hetelucht en bijvoorbeeld onderwarmte.

DE JUISTE KEUZE
GAS EN CONVENTIONELE OVEN MULTIFUNCTIONELE OVEN

Handige
accessoires
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“Nooit gedacht dat we zo blij konden zijn met een fornuis!” Dat schreef de familie 
Putters uit Enschede ons onlangs. Het is slechts één zinnetje uit hun uitgebreide 
mail. Daarin vertellen ze ons enthousiast over hun verbouwing, de nieuwe keu-
ken en vooral over hun nieuwe ETNA gasfornuis. Nieuwsgierig geworden, beslui-
ten we zelf eens een kijkje te nemen in Enschede.

EEN WARM ONTHAAL
Op een stralende winterdag in februari hebben we afgesproken. De lucht is strakblauw en 
het vriest behoorlijk. Gelukkig krijgen we een warm onthaal. Marloes vraagt ons binnen, 
waarschuwt ons voor de hoge drempel en praat honderduit over haar huis en de verbouwing. 
Het valt ons direct op dat haar huis zo stijlvol is ingericht. 

BINNEN BUDGET
Ze gaat ons voor naar de keuken. En daar staat-ie dan: het 
indrukwekkende, zwarte fornuis. Ze legt net de laatste hand aan haar 
zelfgemaakte cupcakes die ze speciaal voor onze komst aan het bakken 
is. Als we aan de grote houten tafel zitten, vertelt Marloes vol overgave
verder: “De verbouwing hebben we nu een paar maanden achter de
rug. En ja, zo’n verbouwing valt altijd duurder uit dan je verwacht.
Dan is het wel mooi dat dit geweldige fornuis ruimschoots binnen
ons budget valt. Eigenlijk wilden we een designmerk. Dat mag ik wel
zeggen, toch? Maar die is gewoon meer dan 2.000 euro duurder.
Kun je je dat voorstellen?” 

GENIETEN VAN HET LEVEN
We ervaren nu zelf waarom Marloes en haar man Ronald zo 
enthousiast zijn over de keuken. Het is een heerlijke plek om te 
koken, te eten, vrienden te ontvangen en te genieten van het 
leven. En in deze smaakvolle, landelijke woonkeuken is het 
vrijstaande, matzwarte fornuis de absolute blikvanger. Het is 
duidelijk dat we niet voor niets naar Enschede gereden zijn. 
Aan het eind van de ochtend rijden we tevreden terug naar kantoor.
We kijken nu al uit naar de volgende reportage!
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VRAAGJE: WAT HEBBEN DE GETALLEN 29-5-1959, 2.659 EN 2.700 MILJARD MET ELKAAR TE MAKEN?
OP HET EERSTE GEZICHT MISSCHIEN NIET VEEL, MAAR IN EEN PAAR ZINNEN MAKEN WE JE 
DUIDELIJK DAT ZE ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN ZIJN.

GRONINGSE AARDBODEM
Rust en ruimte. Daarvoor kun je zeker terecht in 
de Groningse gemeente Slochteren. Het is niet de 
enige reden waarom Slochteren zo bijzonder is. 
Op 29 mei 1959 werd in de gemeente Slochteren 
aardgas ontdekt. Het eerste aardgas werd een paar 
maanden later vanuit een diepte van 2.659 meter 
uit de Groningse bodem gehaald. Als we vandaag 
de dag terugrekenen, weten we dat er ruim 2.700 
miljard kubieke meter aardgas in de bodem onder 
Slochteren heeft gezeten. Daar is nu naar schat-
ting nog ruim 1.000 miljard kubieke meter van 
over. Als deze getallen je al iets zeggen, kun je je er 
waarschijnlijk moeilijk iets bij voorstellen.

COMFORT
We denken er (gelukkig) niet elke dag aan, maar 
de gasvondst en met name de winning ervan heeft 
grote invloed op onze manier van leven. In de 
jaren nadat de exploitatie van Slochteren startte, 
werd een groot deel van de Nederlandse huishou-
dens aangesloten op aardgas. We verwarmen onze 
huizen met gas, we verwarmen het water met gas 
en we koken op gas. Je kunt dus wel zeggen dat de 
gasvondst ons heel wat comfort heeft gebracht.

AARDGASOPBRENGSTEN
Het schijnt dat de aardgasopbrengsten voor de 
Nederlandse staat meer dan 200 miljard euro 
bedragen. Uit onderzoek blijkt dat de overheid een 
groot deel van die inkomsten heeft besteed aan 
sociale zekerheid (uitkeringen bij pensioen, 
werkloosheid, ziekte), bestuur, veiligheid en 
infrastructuur. Zaken die het leven in ons land 
makkelijker en aangenamer maken. Het gas uit de 
Groningse bodem draagt net als de haven van 
Rotterdam enorm bij aan de welvaart van ons 
land. In sommige jaren bedraagt de gasopbrengst 
zelfs meer dan 5 procent van de totale opbreng-
sten van Nederland.

MEER CIJFERS 
Zoals je merkt vormen aardgas en cijfers een 
mooie combinatie. Nog een paar opvallende cijfers. 
Een gemiddeld Nederlands gezin verbruikt tegen-
woordig zo’n 1.600 kubieke meter gas per jaar. 
Verwarming van woningen kost ruim driekwart 
van het gasverbruik, warmwatervoorziening 
ongeveer een vijfde deel en koken… koken op gas 
vraagt slechts een paar procent van het 
gasverbruik. 
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Al vanaf het begin horen gas en ETNA 
bij elkaar. Het bedrijf is onder andere 
groot geworden met de productie van 
gaskomforen en gaskachels. De slogan 
‘In ieder huis een ETNA fornuis’ is al 
tientallen jaren oud. De fabrikant richt 
zich inmiddels ook al jaren op andere 
manieren van koken, zoals keramisch 
koken en inductie (deze onderwerpen 

belichten we in de volgende edities van 
dit magazine uitgebreid). Toch blijft 
koken op gas voor Nederlanders belang-
rijk, en dus voor ETNA. Er zijn nog 
altijd innovatieve ontwikkelingen, 
zoals gas-op-glaskookplaten. Bekijk 
daarom op je gemak het uitgebreide 
assortiment gaskookplaten.

ETNA EN GAS
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“Als je kinderen hebt, doe je er alles aan 
het huis zo veilig mogelijk te maken en 
te houden.” Jaap en zijn vrouw kozen 
daarom een paar jaar geleden bewust 
voor een inductiekookplaat van ETNA. 
Die wordt namelijk nauwelijks warm en 
dat voorkomt ongelukken in
de keuken. “Onze jongste zoon Robin 
was nogal een nieuwsgierig kereltje.
Het kinderslot op de kookplaat is het 
geld dan ook dubbel en dwars waard
geweest. Gelukkig kan hij inmiddels 
prima omgaan met de inductiekookplaat.

Maar het is vooral ideaal dat deze kook-
plaat snel opwarmt. We hebben allebei 
een drukke baan en we willen ook nog 
tijd overhouden voor leuke dingen. Ook 
prettig is dat inductie erg zuinig is.
De kookplaat verbruikt alleen energie 
als er een pan op staat. Niet de kook-
plaat, maar de pan wordt verwarmd.
 
Laten we trouwens niet vergeten dat 
zo’n ETNA inductiekookplaat er gewoon 
prachtig uitziet!”

JAAP EN ROBIN

INDUCTIE
✔ Snel opgewarmd
✔ Veilig
✔ Makkelijk schoon te houden
✔ Stijlvol

Jaap en Robin

ZIJ MAAKTEN HUN
KEUZE BEWUST 

12  >  ETNA Kookplaten

Wordt het keramisch, inductie of toch gewoon gas? 
Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over koken. 
De één neemt uitgebreid de tijd om te koken, voor 
de ander moet het snel klaar zijn. Speciaal voor 
Smaak! hebben we met verschillende mensen 
gesproken over kookplaten. Zij hebben allemaal 
goede argumenten om voor een bepaalde manier 
van koken te kiezen. Welke kookplaat past bij jou? 
Laat je inspireren door hun ervaringen.



RIEN EN JOKE ROGIER

Koken op gas is in Nederland nog altijd 
bijzonder populair. Rien en Joke van 
den Berg zijn er heel hun leven al aan 
gewend. Maar dat is niet de enige reden 
waarom ze opnieuw voor een ETNA 
gaskookplaat hebben gekozen. 

Joke: “Met gas kun je heel precies  
bepalen hoe hard de vlam brandt. 
En sinds we allebei met pensioen zijn, 
pluizen we steeds vaker allerlei kook-
boeken uit op zoek naar uitgebreide 
recepten.

Een extra voordeel van de ETNA
gaskookplaten is dat ze geen gas geven
als de vlam bijvoorbeeld uitgewaaid is. 
Over de veiligheid hoeven we ons dus 
geen zorgen te maken. 

Gelukkig hadden we een flinke
keuze uit ETNA gaskookplaten.”

GAS
✔  Stand van de vlam

makkelijk aan te passen
✔ Koken zoals je gewend bent
✔ Veilig

Rien en Joke

Rogier heeft als student niet zo veel
te kiezen. ETNA kon hem gelukkig een
prima keramische kookplaat bieden 
voor weinig geld.

“Omdat ik onregelmatige lestijden  
heb, wordt het toch vaak een niet te 
ingewikkelde maaltijd. Koken is  
sowieso niet echt mijn hobby, maar  
mijn keramische kookplaat werkt super 
eenvoudig en het eten is snel klaar. 

Na het eten is de strakke glasplaat met 
een vochtig doekje zo weer helemaal 
schoon. Wat een verschil vergeleken 
met dat aangekoekte fornuis in mijn 
vorige studentenhuis! 

Met de keramische kookplaat van  
ETNA bespaar ik tijd die ik aan mijn 
studie kan besteden. En aan het  
studentenleven natuurlijk.”

KERAMISCH
✔ Lage aanschafprijs
✔ Eenvoudig te bedienen
✔ Makkelijk schoon te houden
✔ Strakke vormgeving

Rogier

ZIJ MAAKTEN HUN
KEUZE BEWUST 
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bekijk ze allemaal

De hit van de laatste jaren zijn 
inductiekookplaten. De aanschaf-
kosten liggen iets hoger en je hebt er 
speciale pannen voor nodig, maar 
daar krijg je veel comfort voor terug. 
Veel mensen zijn erg tevreden over 
het koken op gas, vanwege de 
maximale controle over de vlam. 
 
Is je budget beperkt, dan kun je 
kiezen voor keramisch koken. Een 
keramische kookplaat is voordelig  
in aanschaf en heeft net als inductie 
het voordeel dat de glasplaat 
eenvoudig schoon te houden is. 

Je manier van koken is vaak 
eenvoudig te veranderen. 
Van keramisch naar gas of van gas 
naar inductie. Alles is mogelijk.  
Ook als je geen nieuwe keuken 
uitzoekt of niet op een complete 
verbouwing zit te wachten.

Kijk natuurlijk wel even naar
de mogelijkheden. Want is er wel
ruimte voor een extra groep in de
meterkast of is de benodigde
gaskraan wel aanwezig in je
keuken? Een vakzaak kan je
adviseren wat in jouw situatie
mogelijk is. ETNA biedt je in ieder
geval prima mogelijkheden.

WAT
KIES JIJ?



Scan de QR code om alle 
specificaties te bekijken of ga  
naar etna.nl/gaskookplaten

T107HRVSA Trendline (58 cm) € 195,-

• Basiskookplaat met lichte pandragers
 van bandstaal en gladde branderdeksels
• Handmatige ontsteking van de vlam
• Model voor flessengas T107HRVSF € 205,-

T107VRVSA Trendline (58 cm) € 219,-

 Bij deze ETNA kookplaten zijn de binnen- en buitenring
 van de wokbrander afzonderlijk te regelen. Je kunt dus 
kiezen voor een uiterst klein vlammetje, ideaal voor het sudderen 
van bijvoorbeeld vlees. Wil je wokken, dan zet je de brander vol 
open. De kleine brander in het midden verhit het vocht in de bodem 
van de wokpan. De buitenste ring verhit supersnel de rest van de 
pan. Hoe hoger het vermogen, hoe sneller je gerecht klaar is.

 Wil je een oude kookplaat van 60 cm vervangen door 
 een luxer model? Deze bredere kookplaten van ETNA
passen in de standaard uitsparingsmaat van 56 x 48 cm.
De nis in het aanrechtblad hoeft dan niet vergroot te worden.HA

N
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A108VRCA Avance (58 cm) € 305,-

T109VZTA Trendline (58 cm) € 305,- T109VWRVSA Trendline (58 cm) € 355,-

• Basiskookplaat met lichte pandragers
 van bandstaal en gladde branderdeksels
• Ontsteking van de vlam d.m.v. drukknop
• Model voor flessengas T107VRVSF € 229,-

• Nostalgisch matzwarte kookplaat met
 chromen knoppen
• Ontsteking van de vlam d.m.v. drukknop
• Mooi te combineren met andere ETNA
 rustique producten

• Strak vormgegeven matzwarte kookplaat
• Mooi te combineren met andere
 matzwarte ETNA producten
• Ook leverbaar in rvs T109VRVSA € 305,-

• Strak vormgegeven kookplaat
• Wokbrander op positie linksvoor
• Ook leverbaar in matzwart
 T109VWZTA € 355,-
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Door te koken op gas ervaar je een 
maximale controle van de warmtebron. 

Natuurlijk is gas ook nog steeds de  
meest energiezuinige keuze. Bovendien 

hebben de meeste gaskookplaten  
pandragers van duurzaam gietijzer. 

Die zijn erg stabiel en robuust, 
maar vooral ook bijzonder  

strak vormgegeven. 

Maximale  
controle

Strak en  
duurzaam 

Voor een gaskookplaat moet je bij ETNA zijn. Dat blijkt wel uit het 
uitgebreide assortiment. Zo zijn er gaskookplaten van robuust 
rvs, stijlvol gas-op-glas en schitterend matzwart. Welke kookplaat 
je ook kiest, je bent altijd verzekerd van een elektrische vonk -
ontsteking, waardoor je de vlam in een handomdraai ontsteekt. 

De vlambeveiliging zorgt ervoor dat de gastoevoer direct
wordt afgesloten als de vlam bijvoorbeeld uitwaait.   
Na het koken is het schoonmaken van je kookplaat heel 
eenvoudig. De branders en pandragers bestaan uit twee of 
meer losse delen, dat zorgt voor extra schoonmaakgemak!

EINDELOOS VEEL 
MOGELIJKHEDEN

De gaskookplaten van ETNA
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gas-op-glas kookplaten

A124VRVSA Avance (62 cm) € 305,-

• Alternatief voor de T109V met een breder  
 kookoppervlak en bediening aan de voor- 
 zijde. Dit zorgt voor extra kookgemak
• Bediening links en rechts apart gepositioneerd

A124VWRVSA Avance (62 cm) € 365,-

• Alternatief voor de T109VW met een breder  
 kookoppervlak en bediening aan de
   voorzijde. Dit zorgt voor extra kookgemak
• Wokbrander op positie linksvoor

A126VWRVSA Avance (62 cm) € 509,-

• Moderne kookplaat met 4 afzonderlijke
  pandragers voor extra schoonmaakgemak
• Wokbrander op positie linksvoor
• Door de ruime opstelling van de wokbrander 
   is er extra ruimte voor de wokpan

T117VWRVSA Trendline (68 cm) € 379,-

• Kookplaat met lichte pandragers van
 bandstaal en gladde branderdeksels
• Wokbrander in het midden
• Geschikt voor standaard nismaat 56 x 48 cm

A127VWRVSA Avance (72 cm) € 399,-

• Alternatief voor de T117VW met een 
 breder kookoppervlak
• Wokbrander in het midden
• Geschikt voor standaard nismaat 56 x 48 cm

A130VWRVSA Avance (68 cm) € 465,-

• Strak vormgegeven kookplaat met super- 
 krachtige wokbrander (4,2 kW) in het midden 
• Geschikt voor standaard nismaat 56 x 48 cm

A139VWRVSA Avance (74 cm) € 535,-

•  Strak vormgegeven kookplaat met  
superkrachtige wokbrander (4,2 kW) 
op de linker positie

• Geschikt voor standaard nismaat 56 x 48 cm
• Ook leverbaar in matzwart A139VWZTA € 535,-

A131VWRVSA Avance (76 cm) € 579,-

•  Moderne kookplaat met twee afzonderlijke  
pandragers. Eén voor de 4 branders en één 
voor de links gepositioneerde wokbrander

• Door de ruime opstelling van de wokbrander 
   is er extra ruimte voor de wokpan
• Geschikt voor standaard nismaat 56 x 48 cm

A194VWRVSA Avance (90 cm) € 579,-

• Luxe kookplaat met grote wokbrander
 op de rechter positie
• Door de ruime opstelling van de wokbrander 
   is er extra ruimte voor de wokpan
• Bediening wordt beschermd tegen hitte
   door een luxe rvs opstaande rand

A193VWZTA Avance (86 cm) € 559,-

• Alternatief voor de A139VW met een
 breder kookoppervlak
•  Superkrachtige wokbrander (4,2 kW) 

op de linker positie
•  Mooi te combineren met andere 

matzwarte ETNA producten
• Ook leverbaar in rvs A193VWRVSA € 559,-

A195VWRVSA Avance (90 cm) € 679,-

• Moderne kookplaat met 5 afzonderlijke
  pandragers voor extra schoonmaakgemak
• Wokbrander in het midden
• Door de ruime opstelling van de wokbrander
   is er extra ruimte voor de wokpan

A196VWRVSA Avance (90 cm) € 695,-

• Moderne kookplaat met 6 afzonderlijke
   pandragers voor extra schoonmaakgemak
• Wokbrander op positie linksvoor
• Door de ruime opstelling van de wokbrander 
   is er extra ruimte voor de wokpan
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Strak en  
duurzaam 
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T1024ZTA
Trendline (58 cm) € 349,-

• Basiskookplaat van gehard glas met
 4 afzonderlijke bandstalen pandragers 

T1025ZTA
Trendline (58 cm) € 391,-

A1026VWZTA
Avance (62 cm) € 485,-

A1027VWZTA
Avance (77 cm) € 609,-

A1029VWZTA
Avance (90 cm) € 705,-

• Alternatief voor de T1024 is deze   
 kookplaat met pandragers van gietijzer.
 Dit zorgt voor extra stabiliteit en is
 tevens erg duurzaam.

•  Moderne kookplaat van gehard glas 
met 4 afzonderlijke pandragers

• Rondom een aflopende rand
• Wokbrander op positie linksvoor

• Moderne kookplaat van gehard glas met
 5 afzonderlijke pandragers
• Rondom een aflopende rand
• Wokbrander in het midden
• Door de ruime opstelling van de wokbrander  
 is er extra ruimte voor de wokpan

• Moderne kookplaat van gehard glas met 
 5 afzonderlijke pandragers
• Rondom een aflopende rand
• Wokbrander op positie rechts
• Door de ruime opstelling van de wokbrander is  
 er extra ruimte voor de wokpan
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T202ZT
Trendline (60 cm) € 425,-

• Keramische kookplaat met
 eenvoudige draaiknop bediening
• 7 kookstanden en aan/uit
 bediening per zone

A268RVS
Avance (58 cm) € 655,-

• Keramische kookplaat met 2 variabele
 zones en tiptoets bediening
• Luxe rvs sierlijst
• 9 kookstanden en centrale aan/uit bediening
• Kinderslot en kookduurbegrenzing
• Restwarmte indicatie per zone
• Timer op alle zones incl. kookwekkerfunctie
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TEK161RVS
Trendline (60 cm) € 269,-

• Elektrische kookplaat met eenvoudige 
 draaiknop bediening
• 7 kookstanden en aan/uit
 bediening per zone

Het vertrouwde van gas en het stijlvolle van glas. Met een ETNA 
gas-op-glas kookplaat kook je veilig en handig. Alle modellen zijn 
heel simpel te bedienen en in no-time schoon te maken. 
Modern en toch de controle zoals je die gewend bent.

Elektrisch of keramisch, het is altijd een        prima keuze!

MODERN EN
VERTROUWD 

HANDIG,  
VOORDELIG   EN SLIM

Het beste van twee werelden

ETNA heeft op het gebied van elektrisch koken verschillende 
mogelijkheden. Een elektrische kookplaat is de voordeligste 
keuze. De verhoogde platen worden supersnel heet en de 
bediening is uiterst eenvoudig. Bij keramisch koken zorgen 
elektrische elementen voor een gelijkmatige verhitting van 
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Scan de QR code om alle 
specificaties te bekijken of ga  
naar etna.nl/elektrischkoken

IN
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IET267ZT

Trendline (60 cm) € 569,-

• Keramische kookplaat met tiptoets bediening
• 9 kookstanden en centrale aan/uit bediening
• Kinderslot en kookduurbegrenzing
• Restwarmte indicatie per zone

A280ZT
Avance (80 cm) € 705,-

• Keramische kookplaat met 2 variabele
 zones en tiptoets bediening
• 9 kookstanden en centrale aan/uit bediening
• Kinderslot en kookduurbegrenzing
• Restwarmte indicatie per zone
• Timer op alle zones incl. kookwekkerfunctie

T310ZT
Trendline (60 cm) € 875,-

• Inductiekookplaat met tiptoets bediening
• 10 kookstanden (incl. boostfunctie
 linksvoor) en centrale aan/uit bediening
• Kinderslot en kookduurbegrenzing
• Restwarmte indicatie per zone
• Timer op alle zones

T302ZT
Trendline (58 cm) € 1.105,-

• Inductiekookplaat met tiptoets bediening
• 10 kookstanden (incl. boostfunctie op alle
 zones) en aan/uit bediening per zone
• Kinderslot en kookduurbegrenzing
• Restwarmte indicatie per zone
• Timer op alle zones incl. kookwekkerfunctie

A397ZT
Avance (58 cm) € 1.179,-

• Inductiekookplaat met tiptoets bediening
• 10 kookstanden (incl. boostfunctie op alle  
 zones) en aan/uit bediening per zone
• Kinderslot en kookduurbegrenzing
• Restwarmte indicatie per zone
• Timer op alle zones incl. kookwekkerfunctie

A361KZT
Avance (58 cm) € 1.189,-

• Inductiekookplaat met eenvoudige
 draaiknop bediening
• 9 kookstanden en aan/uit bediening
 per zone
• Kinderslot en kookduurbegrenzing
• Restwarmte indicatie per zone

A380ZT
Avance (77 cm) € 1.359,-

• Inductie kookplaat met tiptoets bediening
• 10 kookstanden (incl. boostfunctie op
 alle zones) en aan/uit bediening per zone
• Kinderslot en kookduurbegrenzing
• Restwarmte indicatie per zone
• Timer op alle zones incl. kookwekkerfunctie

Als je van strak en praktisch houdt, 
kies je voor een inductie- of keramische 
kookplaat. Naast oogstrelend design 

zijn deze kookplaten gemakkelijk 
te bedienen en heel eenvoudig 
schoon te houden. Zo’n vlakke 

glasplaat is een must  
voor in je keuken.

Strak en
praktisch!

Welke 
kies jij?

Elektrisch of keramisch, het is altijd een        prima keuze!

HANDIG,  
VOORDELIG   EN SLIM

Kies je voor koken op inductie, dan kies je voor 
gemak, een snelle opwarmtijd en een hoog 
rendement zonder warmteverlies. Koken op 
inductie is bovendien erg veilig. Een magnetisch 

systeem zorgt ervoor dat niet de kookplaat, maar de 
pan wordt verwarmd. Na het koken is de kookplaat 
dus nauwelijks warm! Bovendien is de eenvoudige 
tiptoets bediening voor iedereen een plezier.

Gemakkelijk koken met inductie

het keramische glas. De warmte wordt snel 
en gelijkmatig onder de kookzones verdeeld. 
Beide mogelijkheden zijn een prima keuze 
en qua prijs uiterst aantrekkelijk.

SNEL, VEILIG 
EN ZUINIG
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18  >  ETNA Kubiek lijn

Niet iedereen heeft onbeperkt ruimte in zijn (nieuwe) keuken. Integendeel, 
de meeste mensen hebben meer wensen dan ruimte. Deze geluiden vangt 
ETNA regelmatig op bij consumentenpanels. ETNA is met deze kennis aan 
de slag gegaan. Met de Kubiek lijn maakt ETNA zo veel meer mogelijk.

Oven
A3197FTRVS

Combi magnetron
A2197RVS

Stoomoven
A2181RVS

Oven
A3425FTRVS

Gaskookplaat 
met wokbrander 
A131VWRVSA
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MEER DOEN MET DE RUIMTE 
Martin van der Zanden is business manager bij ETNA en hij vertelt over 
de Kubiek lijn: “Het is onze compacte ruimtebesparende lijn en die bestaat 
uit een combi magnetron, ovens en een luxe stoomoven. Het bijzondere 
van deze apparaten is de hoogte van slechts 45 centimeter, terwijl de 
binnenruimte echt enorm is. Met dit formaat zorgen we ervoor dat onze 
klanten meer met hun keuken kunnen doen. Dit zijn vernieuwingen waar 
mensen echt iets aan hebben.”

STIJLVOL COMBINEREN 
Daar blijft het niet bij. Het design van de apparaten springt er daad-
werkelijk uit. “We hebben de apparaten heel strak ontworpen. Allemaal 
met hetzelfde stijlvolle roestvrijstaal en met dezelfde strakke handgreep 
en draaiknoppen. Dat is niet alleen ontzettend mooi, maar maakt het ook 
mogelijk om alle Kubiek-apparaten eindeloos met elkaar te combineren”, 
zegt Van der Zanden met enige trots. Voor wie echt groot uit wil pakken is 
de Kubiek lijn met een ruime 60 centimeter oven ook verticaal erg mooi uit 
te breiden.

DAGELIJKS GEBRUIK  
“Ik noem alleen de hoogtepunten, anders kan ik niet stoppen”, vertelt de 
business manager lachend als we het over het dagelijks gebruik hebben. 
“De apparaten zijn erg eenvoudig te bedienen. Het keren en bedruipen van 
een gerecht in de oven is eenvoudig, het schoonmaken van de binnenzijde 
is in een handomdraai gedaan en de apparaten hebben het energiezuinige 
A-label. Ik raad mensen aan om de Kubiek lijn in de showroom van de 
keukenspecialist te gaan bewonderen.” Zoek een ETNA dealer bij jou in de 
buurt via: etna.nl/dealerzoeker.

Mengkraan
EKR705CR

Martin van der Zanden
Wat wil de moderne thuiskok?

Op die vraag geeft ETNA al meer dan 155 jaar 
een overtuigend antwoord. ETNA onderzoekt
continu wat Nederlanders willen, met
een focus op kwaliteit, vormgeving en
betaalbaarheid. Zo brengt ETNA kwaliteit 
binnen handbereik van iedereen en maken  
we kwaliteit betaalbaar.



WAT ETEN
WE
VANDAAG
UIT...
Hoe groot is je keuken? Voor hoeveel personen 
kook je? En hoe vaak maak je verschillende 
gerechten? Iedere thuiskok heeft zijn eigen 
wensen. We eten een hapje mee bij drie mensen 
die ieder voor hun eigen ETNA magnetron of 
oven kozen.

Bij de keuze voor een oven of magnetron heb je allerlei 
mogelijkheden. De traditionele magnetron is nog 
steeds populair. Wil je wat meer en heb je niet zo veel 
ruimte, dan is de combi magnetron echt iets voor jou. 
Veel kookliefhebbers kiezen tegenwoordig voor een 
stoomoven. Stomen is gemakkelijk, vers én gezond. 
Knapperige groente, vlees zonder vet en dat zonder 
dat het aanbrandt of droog kookt. 

Wil je verschillende apparaten in je keuken combine-
ren? Dat kan met de ETNA Avance-apparaten. 
De apparaten hebben allemaal dezelfde handgrepen, 
knoppen en het strakke rvs. Je kunt ze mooi 
naast of boven elkaar inbouwen. 

...DE COMBI- 
MAGNETRON 
VAN MARIAN

De beroemde 
appeltaart van Marian
Snel een maaltijd opwarmen of uitgebreid koken? 
De solo magnetron is prima geschikt om snel een 
gerecht of een babyflesje warm te maken. Maar 
je kunt hem ook gebruiken voor bijvoorbeeld het 
bereiden van sauzen. Marian en Rutger kozen 
voor een ETNA combi magnetron. Ze hebben 
niet zo’n grote keuken, dus is een apparaat dat 
magnetron- en ovenfuncties combineert wel zo 
handig. Zo kunnen ze toch uitgebreid koken. 

De ‘beroemde’ appeltaart van Marian heeft zijn 
succes mede aan deze combi te danken.

Met deze
combi kan
iedereen koken!

T2144RVS 
(45 cm)

45 + 15 = 60

Accessoirelade uitgevoerd in rvs, ideaal voor  
het opbergen van kookgerei, servies of bestek. 
Voorzien van antislipmat en telescopisch 
geleidesysteem. Mooi te combineren met de 
45 cm apparaten in een nis van 60 cm.

A2915RVS
(15 cm)

A2915RVS Avance (15 cm) € 389,-
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bekijk ze allemaal 

Gewoon een goede 
oven die alles 
kan en doet wat 
hij moet doen.

...DE OVEN
VAN HENRY 

‘Gepofte aardappels’
geen probleem!
Henry is getrouwd met Jeanine en heeft drie 
kinderen die alle drie nog naar de basisschool gaan. 
Drukke boel dus! Een oven met een ruime inhoud 
was dus een vereiste. Niet alleen voor een oven-
schotel of een lekkere taart. Ze zijn alle vijf ook dol 
op gepofte aardappels en ook daar draait deze oven 
zijn hand niet voor om.

Omdat ETNA ovens altijd veel verschillende pro-
gramma’s hebben, maak je er in een handomdraai 
de meest uitgebreide gerechten mee.

Makkelijk, vers en 
gezond koken, wie
wil dat nou niet?

...DE STOOM-
OVEN VAN LENY

Optimaal gebruik van
vitaminen en mineralen
Je ziet hem in steeds meer keukens verschijnen: 
de stoomoven. Logisch, want gezond koken is de 
trend. Dankzij de stoomtechniek blijven vitaminen 
en mineralen optimaal behouden. Bovendien wordt 
het eten niet in vet bereid. Leny eet niet alleen 
graag gezond, ze wil ook zo min mogelijk omkijken 
naar het eten hebben tijdens het koken. Handig is 
bijvoorbeeld dat je in een ETNA stoomoven vlees, 
aardappelen en groente tegelijk klaarmaakt. Ook 
heel prettig: vis komt vaak niet heel uit de pan, 
maar bij een stoomoven houdt hij zijn structuur.
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A3425FTRVS 
(60 cm)

A2181RVS
(45 cm)
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Scan de QR code om alle 
specificaties te bekijken  
of ga naar etna.nl/ovens

mooi te
combineren

T2124RVS Trendline (38 cm) € 355,-

• Inhoud 25 liter
• Magnetron vermogen tot 900 Watt
• Automatische kook- en 
 ontdooiprogramma’s
• Digitale timer en kinderslot
• Draaiplateau van Ø 315 mm
• Links draaiende deur

T2130RVS Trendline (45 cm) € 665,-

A2120RVS Avance (38 cm) € 415,- T2144RVS Trendline (45 cm) € 789,- T2144ZT Trendline (45 cm) € 789,-

• Inhoud 30 liter 
• Magnetron vermogen tot 900 Watt,
 hetelucht tot 230°C, grill 1100 Watt
• Automatische kook- en ontdooiprogramma’s
• Digitale timer en kinderslot
• Draaiplateau Ø 315 mm
• Links draaiende deur

• Inhoud 20 liter
• Magnetron vermogen tot 800 Watt
• Automatische kook- en 
 ontdooiprogramma’s
• Meerfase koken mogelijk
• Digitale timer en kinderslot
• Draaiplateau van Ø 245 mm
• Links draaiende deur

• Inhoud 44 liter
• Magnetron vermogen tot 900 Watt,
 hetelucht tot 230°C, grill 1750 Watt
• Onder- en bovenwarmte 
• Automatische kook- en ontdooiprogramma’s
• Digitale timer en kinderslot
• Draaiplateau Ø 360 mm
• Uitgevoerd met klepdeur

• Inhoud 44 liter
• Magnetron vermogen tot 900 Watt,
 hetelucht tot 230°C, grill 1750 Watt
• Onder- en bovenwarmte 
• Automatische kook- en ontdooiprogramma’s
• Digitale timer en kinderslot
• Draaiplateau Ø 360 mm
• Uitgevoerd met klepdeur
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A2193ZT Avance (45 cm) € 875,- A2197RVS Avance (45 cm) € 1.005,-

• Inhoud 37 liter
• Magnetron vermogen tot 1000 Watt,   
 hetelucht tot 220°C, grill 1500 Watt
• Automatisch ontdooiprogramma
• Mechanische timer
• Verzonken draaiplateau Ø 320 mm
• Uitgevoerd met klepdeur
• Ook in rvs leverbaar A2193RVS € 875,-

• Inhoud 37 liter
• Magnetron vermogen tot 1000 Watt,
 hetelucht tot 220°C, grill 1500 Watt
• Automatische kook- en ontdooiprogramma’s
• Digitale timer en kinderslot
• Verzonken draaiplateau Ø 320 mm
• Uitgevoerd met klepdeur

• Inhoud 37 liter 
• Magnetron vermogen tot 900 Watt,
 hetelucht tot 250°C, grill 1300 Watt
• Automatische kook- en ontdooiprogramma’s
• Digitale timer en kinderslot
• Draaiplateau Ø 360 mm
• Geëmailleerde binnenruimte
• Links draaiende deur
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S A2137RVS Avance (45 cm) € 849,-

De magnetrons en ovens van ETNA zijn superveilig. Zo wordt door 
het kinderslot de bediening van je magnetron geblokkeerd en 
zorgt een draaideur ervoor dat je een magnetron veilig in- en 
uit kunt ruimen als deze op ooghoogte is ingebouwd. Je hoeft
de hete ovenschalen namelijk niet over de deur te tillen.  

Omdat een oven meestal wat lager in de keuken wordt geplaatst, is 
het wel zo prettig dat deze apparaten zijn voorzien van een dubbele 
ovenruit. Die blijft relatief koel en voorkomt gevaarlijke situaties in de 
keuken. Dankzij de geleiderails voor bakplaten en ovenroosters 
’glijden’ jouw gerechten de oven uit zonder je handen te verbranden. 

 ZORGELOOS 
BAKKEN EN BRADEN

De alleskunners van ETNA
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combinaties

mooi te
combineren

mooi te
combineren
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De ovenwanden, het binnenwerk en de deur van je oven reinigen, 
het is in een handomdraai gebeurd. Alle ETNA ovens hebben een 
binnen ruimte van emaille, waardoor je ze heel makkelijk schoon 
houdt. Doordat ook de ovendeur glad is afgewerkt, beleef je het 
ultieme schoon maakgemak. De magnetrons hebben een rvs 
binnenruimte. En net als de ovens hebben al deze exemplaren een 
heldere binnenverlichting. Alle apparaten die zijn uitgerust met een 
display hebben bovendien een handige tijdsaanduiding en timer.

De ETNA conventionele oven beschikt standaard over boven- en 
onderwarmte en een grill. De meersystemen oven heeft naast deze 
standaard functies ook een heteluchtfunctie. Een ventilator zorgt 
dat onder- en bovenwarmte gelijkmatig door de oven wordt verspreid. 
De multifunctionele oven beschikt als extra over turbo hetelucht. 
Een element rondom de ventilator zorgt voor nog meer warmte en 
een snellere bereiding. Wil je zien welke programma’s jouw 
favoriete oven heeft? Kijk in de tabel op de volgende pagina. 

HANDIG IN GEBRUIK, 
MAKKELIJK SCHOON WELKE OVENS ZIJN ER?

T3400FTRVS Trendline (60 cm) € 405,-

• Inhoud 58 liter
• Conventionele oven met 4 programma’s
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en
 1 grillrooster

T3405FTRVS Trendline (60 cm) € 485,-

• Inhoud 57 liter
• Meersystemen oven met 7 programma’s
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en
 1 grillrooster

A3197FTRVS Avance (45 cm) € 835,- A2181RVS Avance (45 cm) € 1.229,- A3425FTRVS Avance (60 cm) € 719,-

• Inhoud 46 liter
• Multifunctionele oven met 7 programma’s
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Digitale timer met uitschakelfunctie
• Geleiderails voor bakplaten en ovenroosters
•  Standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en  

1 grillrooster

• Inhoud 38 liter
• 3 temperatuur instellingen (40°C, 80°C, 100°C) 
• Uitneembaar waterreservoir 1,25 l dus geen  
 vaste wateraansluiting nodig
• Display met weergave waterniveau, tijd en temp.
• Ontdooifuntie en kinderslot
•  Standaard bijgeleverd: 2 stoomschalen  

(2 en 4 cm diep)

• Inhoud 52 liter
• Multifunctionele oven met 10 programma’s
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Digitale timer met uitschakelfunctie
• Uitneembare ovenruit (schoonmaakgemak)
• Geleiderails voor bakplaten en ovenroosters
•  Standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en  

1 grillrooster

OV
EN

S

• Inhoud 52 liter
• Meersystemen oven met 8 programma’s
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Mechanische timer met uitschakelfunctie 
• Uitneembare ovenruit (schoonmaakgemak)
• Geleiderails voor bakplaten en ovenroosters
• Standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en
 1 grillrooster

A3570FRC Avance (60 cm) € 665,-

A3405FTZT Avance (60 cm) € 559,- A3911RVS Avance (90 cm) € 1.105,-

• Inhoud 52 liter
• Meersystemen oven met 8 programma’s
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Mechanische timer met uitschakelfunctie
• Uitneembare ovenruit (schoonmaakgemak)
• Geleiderails voor bakplaten en ovenroosters
•  Standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en  

1 grillrooster

• Inhoud 75 liter
• Multifunctionele oven met 7 programma’s 
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Digitale timer 
• Dubbele ovenverlichting 
• Standaard bijgeleverd: 2 bakplaten en
 2 grillroosters

A3405FTRVS Avance (60 cm) € 609,-

• Inhoud 52 liter
• Meersystemen oven met 8 programma’s
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Mechanische timer met uitschakelfunctie 
• Uitneembare ovenruit (schoonmaakgemak)
• Geleiderails voor bakplaten en ovenroosters
•  Standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en  

1 grillrooster

STOOM-
OVEN
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Onderwarmte

Bovenwarmte

Onder- en bovenwarmte

Turbo hetelucht

Grill

Dubbele grill

Dubbele grill + ventilator

Onderwarmte + grill

Ontdooifunctie

OVEN 
PROGRAMMA’S

Programma’s
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S A814VRVSA Avance (58 cm) € 365,-

•  Gaskookplaat met lichte pandragers 
van bandstaal en gladde branderdeksels

• Geïntegreerde vonkontsteking
• Te combineren met elektro-ovens
 T7400FTRVS en A7405FTRVS

T7400FTRVS Trendline (60 cm) € 465,-

A566ZT Avance (58 cm) € 415,- A6405FTRVS Avance (60 cm) € 635,-

• Inhoud 58 liter
• Conventionele oven met 4 programma’s
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en
 1 grillrooster
• Te combineren met gaskookplaat
 A814VRVSA

•  Keramische kookplaat met 2 variabele 
kookzones

• 7 kookstanden en aan/uit bediening per zone
• Restwarmte indicatie per zone
• Te combineren met elektro-oven
 A6405FTRVS

• Inhoud 56 liter
• Meersystemen oven met 7 programma’s
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Geleiderails voor bakplaten en ovenroosters
• Standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en 
 1 grillrooster
• Te combineren met keramische
 kookplaat A566ZT

• Inhoud 56 liter
• Meersystemen oven met 7 programma’s
• Regelbare oventemperatuur tot 250°C
• Geleiderails voor bakplaten en ovenroosters
• Standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en 
 1 grillrooster
• Te combineren met gaskookplaat A814VRVSA

A7405FTRVS Avance (60 cm) € 579,-

Onderwarmte + ventilator

GEEF JE 
KOOKKUNST
DE RUIMTE
Oven en kookplaat, waarom zou je ze  
niet combineren? ETNA combinaties  
zijn kookplaten die boven een oven  
worden ingebouwd. Doordat de bediening 
van de kookplaat in de oven geïntegreerd  
is, werken ze als een fornuis. Zo heb je  
op de kookplaat extra ruimte om te koken.

Onder- en bovenwarmte 
+ ventilator
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Witlof met ham en kaas kent bijna iedereen wel.  
Gekookte witlof, plakje ham en een plakje kaas eromheen.  
In de oven en klaar! Lekker Hollands en gezond. Met een  
paar kleine aanpassingen maak je het bekende gerecht net  
wat anders en nog lekkerder. Het mooie is, met de apparatuur 
van ETNA is het helemaal niet moeilijk.

Verwarm je ETNA oven voor op 200°C.  
Maak daarna de witlof schoon, en verdeel  
ze in vier partjes. Vergeet niet om de bittere  
kern te verwijderen. Kook daarna de witlof  
met een beetje zout 2 minuten in kokend  
water. Omwikkel na het koken de witlof  
met een plakje ham. Tot zo ver niets nieuws,  
maar door aardappelen en een ham- 
kaassaus toe te voegen krijgt het gerecht 
een heel andere draai. 

Meng de aardappelschijfjes met olie,  
tuinkruiden en een beetje zout en peper.  
Verdeel de aardappelschijfjes over de bodem  
van een ovenschaal. De witlof in ham leg je er  
daarna bovenop. 

Dan is de saus aan de beurt, smelt in een pannetje  
de boter en voeg al roerend bloem, melk, kaas en  
de in stukjes gesneden ham toe. Als de dikte goed  
is, kan de saus verder op smaak worden gebracht  
met wat nootmuskaat. De ham-kaassaus kun je  
natuurlijk ook uit een pakje maken, volg dan de  
aanwijzingen op de verpakking. Als de saus klaar  
is verdeel je die over de witlof die al op de aardappel- 
schijfjes ligt. Verdeel de saus gelijkmatig en bestrooi  
de schotel daarna met geraspte kaas. Zet de oven-
schaal in het midden van de voorverwarmde ETNA oven 
en laat je gerecht in ongeveer 15 minuten goudbruin  
en gaar worden. Na 15 minuten verdeel je de  
witlofschotel en kan iedereen aanschuiven voor  
een heerlijk Hollands gerecht, met een beetje ETNA.

MAKKELIJK MET ETNA
Met de A3425FTRVS wordt dit gerecht extra 
lekker! De turbo hetelucht zorgt dat de warmte 
gelijkmatig door de oven wordt verspreid. Je kunt 
zelfs twee schalen op verschillende hoogtes in de 
oven plaatsen. Je gerecht wordt namelijk niet alleen
van boven en onder, maar van alle kanten 
gelijkmatig verwarmd. 
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WITLOF MET HAM & KAAS,
NET EVEN ANDERS



Dat is de 
kracht van zwart
Wie kiest voor zwart, kiest voor 

opvallen zonder aandacht te vragen. 
Zwart is intens, mysterieus en diepgaand. 

Niet voor niets dat veel creatievelingen 
een sterke voorkeur voor zwart hebben. 

Zwart absorbeert alles om zich heen 
en is onafhankelijk van al het andere.

Wie zwarte kleding draagt, maakt
een statement naar anderen:

“daag mij maar uit!”

Schouwkap
A4464LZT

Gas-op-glaskookplaat
A1029VWZTA

Combi magnetron
A2193ZT
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Ontdek
de kracht
van
ETNA Zwart!
TIL JE KEUKEN NAAR EEN 
HOGER NIVEAU MET DEZE 
EXCLUSIEVE LIJN!
Zoals alles wat zwart is, straalt ook deze lijn keuken-
apparaten eigenzinnigheid en stijl uit. Van oven tot 
fornuis, van kookplaat tot afzuigkap: alles wat in de 
keuken in het oog springt, is in het zwart verkrijgbaar.
En omdat juist eigenwijze mensen graag iets te kiezen 
hebben, heb je bij ETNA Zwart de keuze uit drie varianten. 
Stoer matzwart, elegant zwart glas of smaakvol rustique 
zwart.

Combi magnetron
A2193ZT

Oven
A3405FTZT
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ETNA zoektverbouwingsverhalen.
Voor de volgende uitgave vanSmaak! is ETNA op zoek naar verbouwingsverhalen. Heb je net een grote (keuken)verbouwing achter de rug of zit je er nog middenin? Mail je foto’s en jeverhaal naar magazine@etna.nl

>> Neem de tijd 
om de keuken van jouw dromen 

te ontwerpen! >>

28  >  ETNA Verbouwing

DE NIEUWE KEUKEN VAN SIMONE
Een maand geleden is Simone’s nieuwe appartement 
opgeleverd. Een nieuwbouwwoning in hartje Amsterdam. 
Haar eerste eigen stek. Bij een nieuwe woning hoort 
een nieuwe keuken en daar kwam ook in het geval van 
Simone heel wat bij kijken. “Ik wil hier de komende 
jaren echt wel blijven wonen en heb me dan ook 
uitgebreid laten adviseren. Gelukkig is alles daarna 

heel snel gegaan. De loodgieter had de leidingen in 
één ochtend op hun plek en twee dagen later werd de 
keuken geplaatst. Het heeft heel wat zweetdruppels 
gekost, maar die keuken is nu wel precies zoals ik me 
had voorgesteld. Mijn vader komt straks de vloer 
leggen en ik ga ondertussen de woonkamer gezellig 
maken. Eindelijk mijn eigen plekje!”



EEN NIEUWE 
KEUKEN... ZO 
DOE JE DAT!  

De grote verbouwing

te ontwerpen! >>
Of je nu gaat verhuizen naar een compleet nieuwe woning of een 
oude keuken wilt vervangen, een nieuwe keuken uitzoeken is 
een hele klus. Maar het is natuurlijk ook leuk om die centrale 
plek in huis nu eindelijk eens helemaal naar je zin in te richten. 
Pak je meetlint, gebruik je fantasie en maak er jóuw keuken 
van. ETNA helpt je op weg.

TIP 1: Maak een moodboard
Verzamel alle plaatjes van keukens en keukenideeën die je 
aanspreken. Kijk goed naar wat je hier mooi aan vindt en maak hier 
een wensenlijst van. Deze wensenlijst helpt je gericht te zoeken naar 
kleuren en materialen voor jouw ideale keuken.

TIP 2: Meten = weten!
Pak je meetlint, rolmaat of duimstok en meet de hoogte, breedte en 
lengte van de ruimte op die je voor je nieuwe keuken wilt gebruiken. 
Met de maten op zak kan de keukenadviseur je een advies op maat 
geven. Denk ook aan ramen, deuren, leidingen en stopcontacten. 
Want bij het ontwerpen van een keuken speelt alles een rol.

TIP 3: Welke apparaten zijn voor jou het belangrijkst?
Apparaten nemen relatief veel ruimte van je keuken in beslag, 
maar ze zijn dan ook erg belangrijk in je keuken. Bedenk goed welke 
apparaten je wilt hebben voordat je met ontwerpen begint. Je houdt 
hier dan ook vanaf het begin rekening mee.

TIP 4: Wat wil je over 5 jaar met je keuken doen?
Een fornuis, een koelkast of een ander keukenapparaat, je koopt het 
niet zomaar. Gelukkig kunnen de mensen bij de keukenvakzaak je 
adviseren en handige tips geven. Hoe je je ook oriënteert, neem 
vooral de tijd en denk goed na over wat je straks in je keuken 
allemaal wilt kunnen doen... En over vijf en tien jaar. Want ETNA 
apparatuur gaat een hele tijd mee.

TIP 5: Zelf plaatsen of door de keukenspecialist?
Een keuken plaatsen doe je niet vaak. Het is dan ook een echt vak 
apart en er komt vaak meer bij kijken dan je op het eerste gezicht 
zou denken. Scheve muren, leidingen die op de verkeerde plek de 
muur uit komen en ga zo maar door. De keukenadviseur neemt deze 
zorg graag op zich zodat je optimaal van je nieuwe keuken kunt 
genieten.
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Simone



Eiland   opstelling
Wand   opstelling

Kies je
kap!

Wat voor type keuken heb je?

Wat voor type kap past in je keuken?

Wat voor type afzuigsysteem gebruik je?

Wat voor type01

01

02

03

Etenslucht verdwijnt snel
uit de keuken met een goede afzuigkap.  
Welke ETNA afzuigkap past bij jou en je keuken? 
We helpen je in drie simpele stappen op weg.
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Eiland   opstelling
Wand   opstelling

Onderbouw  KIJK OP PAGINA 32

Deze afzuigkap wordt onder een bovenkast geplaatst. Ideaal als je een kleine 
keuken hebt, maar wel een goede afzuiging wilt. Zo maak je optimaal gebruik van 
de kastruimte.

Geïntegreerd KIJK OP PAGINA 32

Een geïntegreerde afzuigkap is nauwelijks zichtbaar, doordat deze achter een 
kastdeur wordt gemonteerd. Door het deurtje te openen schakel je de afzuigkap 
in en functioneert de deur als dampscherm.

Inbouw  KIJK OP PAGINA 33

In een houten koof of gestuukte schouw is de inbouw afzuigkap de perfecte 
oplossing. Deze is mooi weggewerkt en kan zowel in een eiland- als wand- 
opstelling worden toegepast.

Vlakscherm KIJK OP PAGINA 33

Bij een vlakscherm afzuigkap is alleen het frontpaneel zichtbaar. Door deze uit te 
schuiven treed de afzuigkap in werking. De volvlakafzuiging zorgt voor een
efficiënte afzuiging.

Schouwkap KIJK OP PAGINA 34 & 35

Een schouwkap is een blikvanger in iedere keuken. Er zijn verschillende soorten, 
zoals diagonale, piramide- en blokmodellen. Wat de plaatsing betreft, heb je het 
voor het kiezen: tussen kasten in of juist op een lege wand.

Gemotoriseerd
Een gemotoriseerde afzuigkap voert de lucht naar buiten af of blaast de gefilterde lucht met behulp van 
koolstoffilters terug de keuken in. De ETNA afzuigkappen zijn op drie of vier verschillende snelheden in 
te stellen en zijn altijd voorzien van uitneembare vetfilters.

Motorloos
In veel Nederlandse huizen en appartementen wordt de afzuigkap aangesloten op een mechanische ventilatie. 
Hier kan geen gemotoriseerde afzuigkap op worden aangesloten. Een motorloze ETNA afzuigkap filtert 
de lucht en voert deze met behulp van de mechanische ventilatie af naar buiten. Daarnaast zijn deze 
afzuigkappen voorzien van een elektrische klep die het afvoerkanaal perfect afsluit. 

Wat voor type keuken heb je?

Wat voor type afzuigsysteem gebruik je?

Wat voor type kap past in je keuken?02

03

Eilandkap KIJK OP PAGINA 35

Heb je een kookeiland? Dan is de eilandkap ideaal. De kap wordt boven het kook-
eiland gemonteerd en hangt dus helemaal vrij. Een echte blikvanger in de keuken.
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TIP!
Zorg dat je een  

afzuigkap kiest die  
minstens zo breed is  

als je kookplaat.



4172WT Avance (60 cm) € 135,- A4100WT Trendline (60 cm) € 145,-

4192RVS Avance (60 cm) € 239,- 4265NZT Avance (60 cm) € 219,-
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 Afzuig-
kappen

Scan de QR code om alle 
specificaties te bekijken of 
ga naar etna.nl/afzuigkappen

Als je van je keuken houdt,  
dan kies je een goede afzuigkap.

Die voert de damp tijdens het  
koken direct af, beschermt je keuken

tegen vocht en houdt hem schoon, 
droog en mooi.

Alle ETNA afzuigkappen zijn gemeten 
volgens de Europese capaciteit- 

en geluidsnormen EN61591 
en EN60704-2-13.

 Volvlakafzuiging 
 is voor vlakscherm-
kappen de meest efficiënte 
manier van afzuigen. 
 
Door het frontpaneel uit te 
schuiven treedt de afzuigkap
in werking. Zo komt de relatief 
kleine afzuigkap tot zeer 
goede prestaties.HA

N
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• Motorloze onderbouw afzuigkap
 met schuifregelaar
•  Filtert de lucht door een aluminium filtermat
• 2 lampen van 40 Watt
• Inklapbaar glazen dampscherm

• Onderbouw afzuigkap met druktoetsen
• 2 lampen van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 244 m3/h (2 motoren) 
• Geluidsniveau van 57 tot 68 dB(A)
• Glazen dampscherm
• Ook in rvs leverbaar 4182RVS € 179,-

DE STILLE KRACHT
IN DE KEUKEN

Afzuigkappen van ETNA

4010E-WT Avance (60 cm) € 99,-

4182WT Avance (60 cm) € 159,-

ON
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Bij ETNA kun je terecht voor alle soorten afzuigkappen, ieder met zijn 
eigen karakter. De inbouw- en vlakschermkappen zijn bijvoorbeeld 
mooi weg te werken en zorgen voor een rustig keukenbeeld. Zoek
je een echte blikvanger? Wand- en eilandschouwkappen verrijken je 
keuken met hun fraaie design. De diagonale afzuigkappen zijn 

ergonomische toppers waaraan je nooit meer je hoofd stoot. Of je nu 
kiest voor een stijlvolle schouwkap of voor een functionele onderbouw 
afzuigkap, allemaal hebben ze standaard 3 snelheden, metalen 
vetfilters en een heldere verlichting. Bovendien zijn alle gemotori-
seerde kappen geschikt voor recirculatie. De keuze is aan jou!

• Onderbouw afzuigkap met schuifregelaar
• 1 lamp van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 152 m3/h (1 motor) 
• Geluidsniveau van 47 tot 64 dB(A)
• Glazen dampscherm
• Ook in rvs leverbaar 4172RVS € 159,-

• Geïntegreerde afzuigkap 
•  Filtert de lucht door een  

aluminium vetfiltermat
• 2 lampen van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 205 m3/h (1 motor)
• Geluidsniveau van 47 tot 62 dB(A)

• Onderbouw afzuigkap met druktoetsen
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Afzuigcapaciteit tot 244 m3/h (2 motoren) 
• Geluidsniveau van 57 tot 68 dB(A)
• Inklapbaar glazen dampscherm

• Geïntegreerde afzuigkap 
• 2 lampen van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 275 m3/h (2 motoren) 
• Geluidsniveau van 59 tot 70 dB(A)

OOK
IN

RVS

OOK
IN

RVS
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eilandkap, schouwkappen

A4327RVS Avance (70 cm) € 219,-

4345TRVS Avance (60 cm) € 229,-

4315TWT Avance (52,5 cm) € 105,-

•  Motorloze inbouw afzuigkap met 
schuifregelaar

• 2 lampen van 40 Watt

• Inbouw afzuigkap met schuifregelaar
• 2 lampen van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 275 m3/h (2 motoren)
• Geluidsniveau van 59 tot 70 dB(A)

• Vlakscherm afzuigkap met schuifregelaar
• 2 lampen van 40 Watt
• Rvs frontlijst is te vervangen door lichtlijst
• Afzuigcapaciteit tot 250 m3/h (2 motoren)
• Geluidsniveau van 53 tot 66 dB(A)

4335TRVS Avance (60 cm) € 165,- T4341RVS Trendline (60 cm) € 199,-

•  Motorloze vlakscherm afzuigkap met 
schuifregelaar

• 2 lampen van 40 Watt
• Rvs frontlijst is te vervangen door lichtlijst

• Vlakscherm afzuigkap met schuifregelaar
• 2 lampen van 40 Watt
• Rvs frontlijst is te vervangen door lichtlijst
• Afzuigcapaciteit tot 186 m3/h (1 motor)
• Geluidsniveau van 52 tot 64 dB(A)
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Soms is het naar buiten afvoeren van kookdampen niet mogelijk
of is er geen mechanische ventilatie in je keuken aanwezig.
De oplossing is het toepassen van recirculatie op een gemotori-
seerde afzuigkap. De afzuigkap filtert de kookdampen met behulp 
van een koolstoffilter en blaast de schone lucht weer terug de 
keuken in. Zo verlies je ook geen warmte. Kijk op pagina 50 welk 
type koolstoffilter jouw favoriete afzuigkap nodig heeft.

Een afzuigkap krijgt het in de keuken zwaar te verduren. Vet, vocht
en warmte eisen het uiterste van de afzuigkap en ook al houd je
deze goed schoon, toch zullen kleine onderdelen zoals lampjes
en vetfilters een keer vervangen moeten worden. Om snel en
eenvoudig het juiste onderdeel te kunnen leveren heeft ETNA de
website www.etna.nl/service. Hier kun je snel en gemakkelijk 
bijna alle benodigde onderdelen bestellen.

 
RECIRCULATIE

 
ONDERHOUD

EN4350RVS Avance (60 cm) € 309,-

•  Vlakscherm afzuigkap met schuifregelaar 
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Rvs frontlijst is te vervangen door lichtlijst
• Afzuigcapaciteit tot 420 m3/h (1 motor)
• Geluidsniveau van 50 tot 57 dB(A)

EN4359RVS Avance (90 cm) € 385,-

•  Vlakscherm afzuigkap met schuifregelaar
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Rvs frontlijst is te vervangen door lichtlijst
• Afzuigcapaciteit tot 656 m3/h (1 motor)
• Geluidsniveau van 46 tot 65 dB(A)

4325TWT Trendline (52,5 cm) € 155,-

• Inbouw afzuigkap met schuifregelaar
• 2 lampen van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 250 m3/h (2 motoren) 
• Geluidsniveau van 53 tot 66 dB(A)

4330TRVS Avance (52,5 cm) € 255,-

• Inbouw afzuigkap met schuifregelaar
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Afzuigcapaciteit tot 250 m3/h (2 motoren)
• Geluidsniveau van 53 tot 66 dB(A)
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T4406LRVS Trendline (60 cm) € 295,- T4404TRVS Trendline (60 cm) € 275,- A4423LRVS Avance (60 cm) € 425,-

T4476LRVS Trendline (60 cm) € 465,- A4463LZT Avance (60 cm) € 549,- A4496TRVS Avance (60 cm) € 595,-

• Motorloze schouwkap met schuifregelaar
• 2 lampen van 28 Watt (halogeen)

• Schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 330 m3/h 
• Geluidsniveau van 47 tot 61 dB(A)

• Schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Afzuigcapaciteit tot 639 m3/h 
• Geluidsniveau van 44 tot 66 dB(A)

• Schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 331 m3/h 
• Geluidsniveau van 48 tot 62 dB(A)

• Schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Afzuigcapaciteit tot 639 m3/h 
• Geluidsniveau van 44 tot 66 dB(A)
• Ook in rvs leverbaar A4463LRVS € 549,-

• Diagonale schouwkap met druktoetsen
• Vetfilters met rvs afwerking
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Afzuigcapaciteit tot 639 m3/h 
• Geluidsniveau van 46 tot 66 dB(A)
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Schouwkappen van ETNA
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A4510LRVS Avance (90 cm) € 765,-
• Diagonale schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• 4 snelheden met naloopfunctie en timer
• Afzuigcapaciteit tot 621 m3/h
• Geluidsniveau van 43 tot 63 dB(A)
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T4409LRVS Trendline (90 cm) € 345,- T4424TRVS Trendline (90 cm) € 325,- A4419TZT Avance (90 cm) € 495,-

A4424LRVS Avance (90 cm) € 465,- T4410LRVS Trendline (90 cm) € 509,- T4478LRVS Trendline (90 cm) € 515,-

A4464LZT Avance (90 cm) € 605,- A4465LRVS Avance (90 cm) € 655,- A4481ERVS Avance (120 cm) € 639,-

A4499TRVS Avance (90 cm) € 679,- A4515LRVS Avance (90 cm) € 765,- A4451TRVS Avance (90 cm) € 909,-

• Motorloze schouwkap met schuifregelaar
• 2 lampen van 28 Watt (halogeen)

•Schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 330 m3/h 
• Geluidsniveau van 47 tot 61 dB(A)

• Nostalgische schouwkap met schuifregelaar
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Afzuigcapaciteit tot 479 m3/h 
• Geluidsniveau van 44 tot 66 dB(A)
• Mooi te combineren met andere ETNA   
 rustique producten

• Schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Afzuigcapaciteit tot 639 m3/h 
• Geluidsniveau van 44 tot 66 dB(A)
• Ook in zwart leverbaar A4424LZT € 465,-

• Motorloze schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 28 Watt (halogeen)

• Schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 331 m3/h 
• Geluidsniveau van 48 tot 62 dB(A)

• Schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Afzuigcapaciteit tot 639 m3/h 
• Geluidsniveau van 44 tot 66 dB(A)
• Ook in rvs leverbaar A4464LRVS € 605,-

• Schouwkap met tiptoets bediening
• Luxe zwart glazen frontpaneel
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• 4 snelheden en timer
• Afzuigcapaciteit tot 639 m3/h 
• Geluidsniveau van 44 tot 66 dB(A)

• Schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 40 Watt
• Afzuigcapaciteit tot 419 m3/h 
• Geluidsniveau van 44 tot 62 dB(A)

• Diagonale schouwkap met druktoetsen
• Vetfilters met rvs afwerking
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Afzuigcapaciteit tot 639 m3/h 
• Geluidsniveau van 46 tot 66 dB(A)

• Diagonale schouwkap met druktoetsen
• 2 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• 4 snelheden met naloopfunctie en timer
• Afzuigcapaciteit tot 621 m3/h
• Geluidsniveau van 43 tot 63 dB(A)

• Eiland schouwkap met druktoetsen
• 4 lampen van 20 Watt (halogeenspots)
• Afzuigcapaciteit tot 422 m3/h 
• Geluidsniveau van 50 tot 59 dB(A)
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EVEN KENNISMAKEN
Frank en Saskia wonen in een leuke eengezins- 
woning in Dordrecht met hun twee kinderen Bart 
(7) en Fleur (12). Uit zijn eerste huwelijk heeft 
Frank al een zoon, Frank junior (17). Hij studeert 
in Rotterdam en woont daar sinds kort op kamers.  
 
Toen junior op kamers is gaan wonen, hebben 
Frank en Saskia besloten de keuken eens flink aan 
te pakken. Dat was wel nodig want in de laatste 
8 jaar zijn hun wensen flink veranderd. 

Eerlijk is eerlijk, het is niet het meest sexy onderwerp tijdens 
verjaardagsfeestjes, maar het is wel degelijk belangrijk. Het kiezen 
van de koelkast die bij je past. Die aansluit bij je leefwijze en wensen. 
We stellen je voor aan Frank en Saskia, zij hebben ervaring met het 
maken van slimme keuzes.

LEEFWIJZE 
Ze hadden een kleine vrijstaande koelkast met 
vriesvak maar die voldeed niet meer. Gewoon te 
klein en hij paste niet meer bij hun manier van 
leven. Saskia doet elke vrijdagmiddag de weekbood-
schappen en die inkopen vullen de koelkast 
behoorlijk. Ook het vriesvak wordt steeds voller. 
Bart en Fleur groeien flink en eten steeds meer.  
 
Daarnaast heeft Frank junior de gewoonte 
regelmatig onaangekondigd binnen te vallen en 
gezellig mee te eten. Het is dus altijd handig om wat 
extra’s in huis te hebben. Een extra vriezer is in het 
geval van Frank en Saskia dus meer dan handig. 
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EEN NIEUWE KEUKEN
Bij het uitzoeken van hun nieuwe keuken hadden 
Frank en Saskia de kans om hun vrijstaande 
koelkast te vervangen door een grote inbouw 
koelkast en aparte vriezer. Strak weggewerkt 
achter de keukendeur en met een zee aan ruimte.  
 
De nieuwe keuken is sowieso lekker ruim. Ideaal 
om zondagmorgen samen in te ontbijten. Iedereen 
helpt mee om daarna de dag rustig te beginnen. 

De oude vrijstaande ETNA koelkast was nog prima 
en heeft nu een mooi plekje gekregen in de studenten- 
kamer van Frank junior. Ideaal voor een halve liter 
melk, wat brood en beleg, een paar diepvriespizza’s 
en natuurlijk een paar flesjes bier. Meer heeft hij 
niet nodig.

NIET COOL
Wat voor het gezin van Frank en Saskia geldt, geldt 
ook voor jou. De keuze in koelkasten en vriezers is 
enorm. Dat is natuurlijk prettig, maar maak wel 
een doordachte keuze. Want een verkeerde keuze 
maken en er tijdens feestjes over moeten klagen bij 
je familie en vrienden is echt niet cool!

DE IDEALE INHOUD
In een koelkast heb je per persoon een 
koelruimte van 50 liter nodig om al je eten 
en drinken te kunnen koelen. Aan vries- 
ruimte heb je voor een weekvoorraad 
brood, vlees en diepvriesproducten per 
persoon zo’n 15 liter nodig.  
 
Een kilo in te vriezen producten neemt 
ongeveer twee liter in beslag. Vooral als je 
niet zo groot woont en geen plaats hebt 
voor een aparte vriezer, is een vriesruimte 
in je koelkast ideaal. 

OUDE KOELKAST
VERVANGEN?
Als je plotseling een koelkast nodig hebt, 
kun je prima bij ETNA terecht. Maar 
onthoud dat het ook voordelig kan zijn 
een nieuwe koelkast te kopen als je oude 
exemplaar nog gewoon werkt. De apparaten 
zijn de laatste jaren veel zuiniger 
geworden, waardoor je die aankoop dus 
heel snel terugverdient! 
 
Op blz.41 staan handige bespaartips die je 
helpen om je ETNA koelkast zo efficiënt 
mogelijk te gebruiken.

NIEUWE KOELKAST?
ETNA HELPT JE KIEZEN!
Ben je op zoek naar een koelkast voor je 
nieuwe keuken of heb je plotseling een 
nieuwe nodig, omdat de oude het heeft 
begeven? Welke je kiest hangt helemaal af 
van jouw situatie. Moet je voor je hele 
gezin drankjes, eten en ijs bewaren, dan 
valt de keuze waarschijnlijk op een grote 
koelkast of een koel-vriescombinatie. 

Maar ook als je bijvoorbeeld voor de hele 
week boodschappen doet is een koelkast 
van een beetje formaat wel zo handig.

bekijk ze allemaal



VOOR ELKE SMAAK
EEN KOELKAST
OF VRIEZER

Da’s pas echt cool van ETNA

EEO145A Trendline (82 cm) € 595,-
Onderbouw koelkast zonder vriesvak. Netto in-
houd 143 liter, 3 glazen plateaus, DOD systeem. 

EE0130VA Trendline (82 cm) € 639,-
Onderbouw koelkast met vriesvak.
Netto inhoud koelgedeelte 105 liter, 
****vriesgedeelte 21 liter. 2 glazen plateaus, 
A label, geluidsniveau 41 dB(A), DOD systeem.

EE095VA Trendline (82 cm) € 679,-
Onderbouw vriezer. Netto inhoud ****vries-
gedeelte 86 liter, 3 dichte vrieskorven, DOD 
systeem.

EEK136VA Trendline (88 cm) € 475,-
Koelkast met vriesvak + sleepdeur systeem. 
Voorzien van transparante deurvakken. 

AK2088DV Avance (88 cm) € 559,-
Geïntegreerde koelkast met vriesvak.
Netto inhoud koelgedeelte 106 liter,
****vriesgedeelte 17 liter. 3 glazen plateaus,
A+ label, geluidsniveau 41 dB(A), DOD systeem.

AK2088DA Avance (88 cm) € 525,-
Koelkast zonder vriesvak + DOD systeem.
Netto inhoud 136 liter en 4 glazen plateaus.

EEK146A Trendline (88 cm) € 435,-
Koelkast zonder vriesvak + sleepdeur systeem. 
Netto inhoud 136 liter en 4 glazen plateaus. 
Voorzien van transparante deurvakken. 

A100VA Avance (88 cm) € 559,-
Geïntegreerde vrieskast.
Netto inhoud ****vriesgedeelte 86 liter.
4 transparante vriesladen, A+ label,
geluidsniveau 40 dB(A), sleepdeur systeem.

Kies je voor een koel- of vrieskast van ETNA,  
dan kies je altijd voor een laag energieverbruik. 

Vrijwel alle modellen hebben het energielabel A+ 
en zijn daardoor extra zuinig!

 
Wil je weten hoe je zelf energie kunt 
besparen? Kijk op pagina 40 en 41

voor handige bespaartips!
 

Energiezuinig 
met A+ labels

Wat is:

Ook verkrijgbaar als: Ook verkrijgbaar als:

Scan de QR code om alle 
specificaties te bekijken of 
ga naar etna.nl/koelkasten

Trendline interieur 
zonder vriesvak en met 
transparante deurvakken
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DEUR OP DEUR (DOD)  Bij een deur-op-deur systeem
wordt het deurpaneel direct op de zelfsluitende koelkast 
gemonteerd. Er is dus een vaste verbinding tussen de 
paneeldeur en de deur van de koelkast.

SLEEPDEUR  Bij het sleepdeur systeem sleept de deur van
de keukenkast de koelkastdeur via een railsysteem open 
en dicht. Daarbij steunt het meubelpaneel op de scharnieren 
van de deur van de keukenkast.

AK2102DA Avance (102 cm) € 619,-
Koelkast zonder vriesvak + DOD systeem. 
Voorzien van witte deurvakken. 

EEK151A Trendline (102 cm) € 525,-
Geïntegreerde koelkast zonder vriesvak.
Netto inhoud 160 liter. 4 glazen plateaus, 
A+ label, geluidsniveau 41 dB(A), 
sleepdeur systeem.

EEK141VA Trendline (102 cm) € 559,-
Koelkast met vriesvak + sleepdeur systeem.
Netto inhoud koelgedeelte 133 liter, 
****vriesgedeelte 17 liter, 3 glazen plateaus.

AK2102DV Avance (102 cm) € 655,-
Koelkast met vriesvak + DOD systeem. 
Netto inhoud koelgedeelte 133 liter, 
****vriesgedeelte 17 liter, 3 glazen plateaus.
Voorzien van witte deurvakken.  

EEK206VA Trendline (122 cm) € 619,-
Koelkast met vriesvak + sleepdeur systeem. 
Voorzien van transparante deurvakken. 

AK2122DV Avance (122 cm) € 699,-
Geïntegreerde koelkast met vriesvak. 
Netto inhoud koelgedeelte 175 liter, 
****vriesgedeelte 17 liter. 4 glazen plateaus,
A+ label, geluidsniveau 42 dB(A), DOD systeem.

AK2122DA Avance (122 cm) € 665,-
Koelkast zonder vriesvak + DOD systeem.
Netto inhoud 204 liter en 5 glazen plateaus.  

EEK216A Trendline (122 cm) € 585,-
Koelkast zonder vriesvak + sleepdeur systeem. 
Netto inhoud 204 liter en 5 glazen plateaus. 
Voorzien van transparante deurvakken. 

EEK261VA Trendline (178 cm) € 739,-
Koel- vriescombinatie met sleepdeur systeem. 
Voorzien van transparante deurvakken. 

AK2178DC Avance (178 cm) € 935,-
Geïntegreerde koel- vriescombinatie.
Netto inhoud koelgedeelte 189 liter, 
****vriesgedeelte 75 liter. 5 glazen plateaus, 
3 transparante laden, A label, geluidsniveau 
41 dB(A), DOD systeem. 

KIES DE KOELKAST DIE BIJ JE PAST!

HA
N

DI
G!

Ook verkrijgbaar als: Ook verkrijgbaar als: Ook verkrijgbaar als:

Sommige koelkasten gaan wel vijftig keer 
per dag open en dicht. En stiekem komt er 
dan telkens weer een beetje warme lucht 
binnen. Een ETNA koelkast brengt de 
temperatuur binnen een mum van tijd weer 
op het juiste peil. Zodat je met een gerust 
hart die koelkast nog een keer open kunt 
doen... en dicht. We hebben ze in alle 
formaten en uitvoeringen. Met vriezer, 
zonder vriezer en met verschillende 
deursystemen. 

Uiteraard is er over de binnenkant ook
goed nagedacht. Helder en overzichtelijk 
met handige schappen en bakjes die je
naar eigen inzicht in kunt delen. Ze zijn 
bovendien ook nog eens erg energiezuinig, 
dat zie je aan het zuinige A+ label. Lekker 
voordelig in gebruik en dus beter voor het 
milieu!
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Nederlandse natuur
“Texel - De Koog’’

JIJ EN ETNA HELPEN
HET MILIEU!

“GROEN, GROENER, GROENST!“
Groener leven, dat willen we allemaal wel. Gelukkig werken overheid, fabrikanten 
en verschillende organisaties intensief samen om zo groen mogelijke apparaten te 

produceren. Ook ETNA draagt graag een steentje bij. Zo worden ETNA apparaten 
steeds zuiniger, duurzamer en dus milieuvriendelijker. Maar een echt groen huis-

houden gaat verder dan de aanschaf van milieuvriendelijke apparaten.

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoeveel 
je alleen al op een willekeurige ochtend 

kunt besparen? Na het opstaan ga je 
naar de wc en spring je onder de douche. 

Nadat je je haar hebt gedroogd, pak je 
je fris gewassen kleren uit de droger en 
kleed je je aan. Het is wat frisjes in huis, 

dus zet je de verwarming een graadje 
hoger. In de keuken vul je de waterkoker 

onder de kraan voor een kopje thee. 
Je opent de koelkast en pakt er melk, 

boter en kaas uit. Tijdens het ontbijt lees 
je de krant, die daarna in de afvalbak 

verdwijnt. 

Bewuster leven
Besparen, leuk en aardig, maar moet je 

de luxe van een douche, een wasdroger en 
een koelkast dan missen? Zeker niet, maar 

het kan wel een stuk milieuvriendelijker. 

Een spaarknop op de wc, een water-
besparende douchekop. Een duurzame 
wasmachine en droger. De verwarming 

niet te hoog, niet meer water koken 
dan nodig. Een zuinige koelkast en de 
krant bij het oud papier. Door bewuste 

keuzes te maken, bespaar je niet alleen 
op je stroomkosten, maar help je ook 
het milieu. Frisse lucht en het mooie 

Nederlandse landschap zijn jou toch ook 
wat waard?

Maak het jezelf makkelijk
Juist in de keuken staan apparaten 

die veel energie gebruiken. In totaal 
is spoelen, koelen en koken goed 

voor zo’n 20% van het totale energie- 
verbruik in huis. Door slim om te gaan 

met je keukenapparaten bespaar 
je dus veel energie. 

Om je op weg te helpen met besparen
geeft ETNA een aantal handige tips

waarmee besparen voor het milieu en je
portemonnee wel heel eenvoudig wordt.



• Plaats de koelkast niet naast
 een warmtebron (radiator of fornuis)  
 of in een warme ruimte. Want hoe  
 warmer de omgeving is, hoe meer 
 energie de koelkast verbruikt om
 op de juiste temperatuur te blijven.

•Een volle koelkast gebruikt naar  
 verhouding minder energie dan een 
 lege koelkast. Vul daarom een lege 
 koelkast liever met drinken. Vloei-
 stof houdt de koude lucht langer  
 vast, waardoor de koelkast minder 
 vaak aanslaat. Dat geldt ook voor   
 de diepvriezer: probeer die zo vol  
 mogelijk te houden. Let er wel op 
 dat de lucht kan blijven circuleren. 
 Te vol is dus ook niet goed.

•Laat bevroren producten ontdooien 
 in de koelkast. Dat is beter voor de 
 etenswaren, maar ook voor het 
 energieverbruik. Want de vrijgekomen
 kou werkt dan als koelelement 
 voor de koelkast. Het beste plaats je 
 bevroren producten afgesloten in de 
 koelkast. Dat voorkomt dat er vocht 
 door de koelkast drupt.

•Zet geen warme gerechten in de 
 koelkast of diepvriezer. Laat ze eerst 
 afkoelen.

•De ideale temperatuur van een 
 koelkast is 4°C tot 7°C. Die van een 
 diepvriezer bedraagt minstens 
 -18°C. Kouder hoeft niet.

•Het verwijderen van ijsafzetting 
 in het diepvriesvak of diepvriezer 
 bespaart energie. Een ijslaag van 
 2 mm zorgt al voor een extra verbruik
 van 10%. Regelmatig ontdooien dus.

•Je kunt veel energie besparen door 
 je koelkast slim in te richten. Op die 
 manier hoef je minder lang te zoeken 
 wat je nodig hebt en blijft de deur 
 dus korter geopend, waardoor er 
 meer kou binnen blijft.
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KOELEN “Zo
  bespaar
  je zelf’’

• Verwijder vooraf de etensresten 
 van de borden. Voorspoelen is bij 
 de meeste vaatwassers dan niet   
 meer nodig. Zeker als je warm water 
 gebruikt, kost dat heel wat energie.

• Pak de vaatwasser zo efficiënt  
 mogelijk in. Dan past er meer vaat  
 in de machine en hoeft deze dus 
 minder vaak aangezet te worden.

•Onderhoud de vaatwasser goed. 
 Allerlei vetresten of kalk stapelen 
 zich snel op in de leidingen. Gebruik 
 daarom een aantal maal per jaar 
 een speciale machinereiniger.

•Slimme functies zoals een aquasensor 
 of beladingssensor “zien” hoe vuil 
 de vaat is en hoe vol de vaatwasser 
 is. Daar wordt het energie- en 
 waterverbruik op aangepast.

•De laagste temperatuur is prima 
 voor een niet al te vuile vaat, en het 
 zuinigst!

SPOELEN
•Heb je een elektrische of keramische 
 kookplaat? Gebruik dan ook de 
 restwarmte. Je kunt de kookplaat 
 al uitschakelen voor het einde van 
 de bereidingstijd, omdat die nog 
 lang warm blijft.

• Zet altijd het juiste formaat pan 
 op het fornuis. Bij elektrische en 
 keramische kookplaten scheelt dit 
 al gauw 10 tot 20 kWh per jaar. Dat 
 is toch een paar euro op de energie- 
 rekening.

•Doe het deksel op de pan bij het 
 koken. Daardoor kookt alles sneller 
 en bespaar je al gauw 10% op de  
 energiekosten tijdens het koken.  
 Door groente te wokken of te stomen
 in plaats van te koken, bespaar je 
 5 tot 6 m3 gas per jaar. De gasrekening  
 wordt zo weer een stukje lager.

•Zet de afzuigkap niet op een hogere  
 stand dan nodig is en was of
 vervang de filters regelmatig. 

KOKEN



DE VAATWASSERS VAN ETNA...
Van je nieuwe vaatwasser verwacht je heel wat. Dat je er al je vaat in kwijt kunt natuurlijk. 
En dat hij er fraai uitziet en betaalbaar is. Maar de functies die niet direct opvallen, zijn 
minstens zo belangrijk. ETNA vaatwassers gaan ook daarin héél ver.

enerzijds...
Strak design

Gebruiksvriendelijk

Minimaal 12 couverts

Slimme functies

Handige indeling

Voordelig geprijsd
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bekijk ze allemaal 

...IN ELK OPZICHT DE BESTE KEUZE!

anderzijds...
Energielabel A+

Uitgestelde start

Laag waterverbruik

Diverse reinigingstemperaturen

Stil en geruisloos

Veilig door aquastop
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TFI8004ZT  
Trendline (60 cm) € 745,-

• 3 programma’s
 (o.a. een spaarprogramma)
• 12 couverts 
• Geluidsniveau 51 dB(A)

TFI8048RVS Trendline (45 cm) € 789,-
• Extra smal model met ruime binnenruimte
• Volledig rvs bedieningspaneel 
• 9 programma’s (o.a. spaar- en snelprogramma)
• Led display met resttijd indicatie
• Uitgestelde start 1-24 uur
• 9 couverts
• Geluidsniveau 49 dB(A) 

TFI8006ZT Trendline (60 cm) € 805,-
• 6 programma’s (o.a. spaar- en snelprogramma)
• Uitgestelde start 3-6-9-12 uur
•12 couverts
• Geluidsniveau 49 dB(A) 

TI8021ZT  
Trendline (60 cm) € 705,-

•  Bediening zichtbaar aan 
buitenzijde van het apparaat 

•  6 programma’s 
(o.a. spaar- en snelprogramma)

• Uitgestelde start 3-6-9-12 uur
• 12 couverts
• Geluidsniveau 49 dB(A)

DE OPLOSSING 
VOOR ELKE KEUKEN!

Vaatwassers van ETNA

Een ETNA vaatwasser is energiezuinig, verbruikt weinig water en 
heeft vrijwel altijd het energiezuinige A+ label. De vaatwassers 
zorgen natuurlijk ook voor een goed was- en droogresultaat. 
ETNA vaatwassers zijn daarnaast heel stil: er zijn zelfs vaatwassers 
met een geluidsniveau van slechts 45 dB(A). Prima geschikt voor de 

open keuken dus. De bovenkorf is in hoogte verstelbaar en met de 
keuze voor een ETNA vaatwasser ben je bovendien verzekerd van een 
veilig apparaat. Want mocht er lekkage optreden, dan wordt de 
watertoevoer direct afgesloten. Je kunt hem dus met een gerust hart 
‘s nachts tegen een lager tarief laten draaien.

TFI8028ZT  
Trendline (60 cm) € 935,-

•  Aparte lade voor het bestek 
met uitneembare rekjes

•  6 programma’s (o.a. spaar- en snelprogramma)
•  Led display met resttijd indicatie
•  Uitgestelde start 1-24 uur
•  14 couverts
•  Geluidsniveau slechts 45 dB(A)

Scan de QR code om alle  
specificaties te bekijken of  
ga naar etna.nl/vaatwassers

Kies je voor een ETNA vaatwasser dan  
kies je altijd voor laag energieverbruik.

Bijna alle vaatwassers hebben energielabel A+ 
en zijn daardoor tot wel 20% zuiniger dan 

vaatwassers met een A label!  
 

Het waterverbruik is maximaal 12 liter en
daarmee vaak zuiniger dan handwas.

Bekijk meer waterweetjes
op pagina 47.

Standaard
A+ label

Wat is:
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kranen en boiler

TFI8018RVS Trendline (60 cm) € 889,-
• 9 programma’s (o.a. spaar- en snelprogramma)
• Volledig rvs bedieningspaneel
• Led display met resttijd indicatie
• Uitgestelde start 1-24 uur
• 12 couverts
• Geluidsniveau slechts 45 dB(A)

AFI8529ZT 
Avance (60 cm) € 1.005,-

• Extra hoog model, ideaal
 voor hoge borden en pannen
•  5 programma’s  

(o.a. spaar- en snelprogramma)
• Uitgestelde start 3-6-9 uur
• 12 couverts
• Geluidsniveau 47 dB(A)
   

AFI8531ZT Avance
(60 cm) € 805,-

• 5 programma’s
 (o.a. spaar- en snelprogramma)
• Uitgestelde start 3-6-9 uur
• 12 couverts
• Geluidsniveau 49 dB(A) 

AFI8534ZT Avance (60 cm) € 849,-
•  5 programma’s 

(o.a. spaar- en snelprogramma)
• Uitgestelde start 3-6-9-12 uur
• 12 couverts
• Geluidsniveau 47 dB(A) 

• 6 programma’s (o.a. spaar- en snelprogramma)
• Uitgestelde start 3-6-9-12 uur
•12 couverts
• Geluidsniveau 49 dB(A) 

Nagenoeg alle ETNA vaatwassers bieden ruimte voor minstens 12 
couverts. Een couvert is het servies dat je per persoon gebruikt bij een 
voor-, hoofd- en nagerecht. De indeling is zo logisch dat in- en 
uitladen voor niemand een probleem is. En de pannen? Die kunnen 
gewoon in de vaatwasser dankzij de neerklapbare rekjes. De TFI8028 
heeft bovendien een aparte lade voor bestek. De bediening van alle 
vaatwassers is kinderspel, mede dankzij de makkelijke programma’s 
en het duidelijke display.

ETNA vaatwassers houden rekening met jou én met het milieu. 
De korte wasprogramma’s zijn zuinig en handig voor een niet al te 
vuile vaat. Met de eco-programma’s bespaar je water en energie. 

De AFI8538 heeft zelfs automatische programma’s: aan de hand van 
de vuilgraad bepaalt de machine automatisch de duur en temperatuur 
van het gekozen programma. Zo voorkom je dat de vaat onnodig te 
lang of op een te hoge temperatuur wordt gewassen.

OPTIMAAL
GEBRUIKSGEMAK SLIMME PROGRAMMA’S

AFI8538ZT Avance (60 cm) € 1.019,-
• 9 programma’s (o.a. spaar- en snelprogramma)
• Incl. 3 automatische programma’s 
• Led display met resttijd indicatie
• Uitgestelde start 1-19 uur
• 15 couverts
• Geluidsniveau slechts 45 dB(A)
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THE FINISHING TOUCH 
IN DE KEUKEN

ETNA kranen en boiler

3413  
Keukenboiler € 285,-

Deze handige keukenhulp  
staat altijd voor je klaar! 
Je beschikt namelijk op  
ieder moment van de dag  
over 10 liter warm water in 
je keuken. 

Niet alleen erg praktisch, 
maar je bespaart daarmee 
ook nog eens aanzienlijk 
op het waterverbruik in de 
keuken.

EKR710CR  
Mengkraan € 205,- 

EKR700CR  
Mengkraan € 109,-

EKR500CR 
Mengkraan € 95,-

EKR705CR 
Mengkraan € 179,-

Water pakken om de aardappels te koken, een sopje maken om de vloer 
te dweilen of gewoon een glas water drinken. Bedenk eens hoe vaak 
je op een dag de kraan in de keuken gebruikt. Toch is het meestal het 
laatste onderdeel waar je naar kijkt bij het uitzoeken van een keuken.

Voor ETNA kranen geldt eigenlijk precies hetzelfde als voor alle 
apparatuur van het oer-Hollandse merk: hoogstaande kwaliteit en 
fraai design voor een betaalbare prijs. ETNA heeft een kraan voor 
elke keukenstijl.

DAAROM KIES JE 
VOOR EEN ETNA KRAAN!
•  Dankzij de zwenkbare uitloop 

is de kraan flexibel en makkelijk 
te gebruiken.

•  De kranen zijn voorzien van 
een kunststof uitloop die je 
niet ziet, maar die zorgt voor 
minder spetters, demping van 
het geluid en minder water-
verbruik. 

•  Afgewerkt in stijlvol chroom.

•  Voor de veiligheid van je 
kinderen hebben de kranen  
een heetwaterbegrenzing.

•  Het aansluiten gaat heel
 eenvoudig, met een flexibele 
 aansluitset.

•  Alle kranen zijn heel voordelig 
geprijsd.

Scan de QR code om 
alle specificaties te 
bekijken of ga naar 
etna.nl/kranen
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Waterweetjes

WAT WEET JIJ 
OVER WATER?

 

Nederland en water horen bij elkaar. Soms is er te veel, soms te 
weinig. We doen ons best om te zorgen dat het altijd schoon is en 
dat we er zuinig mee omgaan. ETNA zet een aantal waterweetjes 
voor je op een rij.

1 >  Hoeveel water verbruik je per dag?
Volgens de laatste cijfers gebruikte de 
gemiddelde Nederlander iets meer dan 
120 liter water per dag. Van alles wat we 
met water doen, kost douchen op een dag 
het meeste water: 48,6 liter. Op de tweede 
plaats staat het door spoelen van het 
toilet (33,7 liter), op drie de wasmachine 
(ruim 14 liter). 

2 >  Zijn we de laatste jaren méér of 
minder water gaan gebruiken?

Misschien zou je het niet verwachten, 
maar ons waterverbruik is de laatste 
jaren afgenomen. Hoe kan dat? Vooral 
doordat huishoudelijke apparaten zoals 
de vaatwasser en de wasmachine minder 
water verbruiken dan tien jaar geleden. 

3 >  Vaatwassers verbruiken toch ook 
heel veel water?

Dat een afwasmachine water verbruikt,  
is onvermijdelijk. Toch gebruik je veel 
minder water als je een volle vaatwasser 
draait dan wanneer je vaker afwasjes  
met de hand doet. Maar misschien nog 
wel belangrijker: vaatwassers zijn veel  
efficiënter geworden en gebruiken  
steeds minder afwasmiddel en water. 

4 >  Hoe zit dat met hard en zacht water?
De hardheid van water is de hoeveelheid 
kalk die in het water zit, dit verschilt  
erg per gebied in Nederland. Hard water 
bevat veel kalk. Wat je er vooral van 
merkt is de kalkaanslag op je servies die 

ontstaat bij verhitting van het water, dus 
bijvoorbeeld bij het afwassen. Je merkt het 
ook aan de douchekop en in het koffiezet-
apparaat. Je kunt deze reinigen met schoon-
maakazijn of speciaal middel voor ontkalking.  
Op de websites van verschillende water-
leiding bedrijven kun je zien hoe hard het 
water bij benadering in jouw regio is. 

5 >   Wat is het verschil tussen kraanwater 
en bronwater?

Water drinken is populair. Dat is niet  
verkeerd, want als je een paar glazen  
water per dag drinkt, wordt het zuiveren  
van afvalstoffen makkelijker.  
Het water in flessen en flesjes is  
inmiddels een hele industrie  
geworden. Er zijn zelfs water- 
winkels! Sommige mensen  
zweren bij bronwater, maar  
het is goed om te weten dat  
aan de zuivering van het water  
in Nederland zulke hoge eisen worden 
gesteld dat je het zonder risico’s voor je 
gezondheid kunt drinken. 

6 >   Waterwinkels? Bestaan die echt?
Jazeker. Echte waterliefhebbers kunnen 
terecht in verschillende winkels waar  
verschillende soorten bronwater worden 
verkocht. De winkel van het Nederlands 
Watermuseum in Arnhem heeft allerlei 
verschillende artikelen die allemaal te  
maken hebben met water. Duurzaamheid 
speelt daarbij een belangrijke rol. Er zijn 
bijvoorbeeld waterbespaarders op de kraan  
of rekenmachines die lopen op water!

WWW.WATERMUSEUM.NL 
Nederlands Watermuseum  I  Zijpendaalseweg 26 - 28  I  6814 CL Arnhem  I  www.watermuseum.nl
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Geef je keuken  
een ETNA boost

Je keuken veranderen? Doen! 
Hoeveel redenen heb je nodig om je 
keuken eens flink aan te pakken en 
met mooie en kwalitatieve keuken-
apparaten een ware ETNA boost te 
geven? We kunnen je tig redenen 
geven, maar de belangrijkste vijf 
zetten we even op een rijtje voor je.  

DESIGN

MILIEU

KOSTENBESPAREND
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Geef je keuken  
een ETNA boost Het is natuurlijk geweldig om nieuwe apparaten in je 

keuken te hebben. Je ervaart je keuken anders en je 
beleeft er veel meer plezier aan. Je zult er versteld van 
staan wat nieuwe apparaten voor de uitstraling van je 
keuken doen. Het is nieuw. Het is hip. Het is 2012. 

Ook als je de buitenkant minder belangrijk vindt, beleef 
je veel plezier aan nieuwe keukenapparaten. Je merkt 
namelijk dat nieuwe apparaten beter en sneller werken, 
meer bedienings- en gebruiksgemak bieden en betrouw-
baarder zijn. Kortom, je keukencomfort neemt enorm toe. 

 Moderne apparaten werken niet alleen beter, ze zijn 
over het algemeen ook zuiniger. Bij ETNA werken we 
met man en macht om onze apparatuur zo energiezui-
nig mogelijk te maken. Minimaal energielabel A dat 
willen we. Dat is trouwens niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor je portemonnee. 

Wil je graag een nieuwe keuken, maar is je budget niet 
toereikend? Dan kan een ETNA boost je helpen. Een 
ETNA boost is goedkoper dan een nieuwe keuken (ETNA 
staat voor betaalbare kwaliteit – weet je wel), maar geeft 
je wel een geweldig gevoel. Het verhoogt bovendien de 
waarde van je huis. 

Een fornuis, koelkast of ander keukenapparaat koop 
je niet zomaar. Wij weten als geen ander dat je er 
jarenlang dag in dag uit plezier van wilt hebben. Een 
ETNA apparaat is daarom niet alleen mooi, modern 
en gebruiksvriendelijk, het is ook duurzaam. Je mag 
topkwaliteit van ons verwachten. Daar staan we 
voor! Als je je ETNA apparaat binnen 30 dagen na 
aankoop registreert op etna.nl/registreren, geven we 
je niet voor niets vijf jaar garantie en topservice.

Je kunt veel bereiken met een ETNA boost. Kiezen voor 
ETNA is ook kiezen voor gemak. Het aansluiten van de 
apparaten is eenvoudig, maar als je het toch liever aan 
de professional overlaat, schakel dan een erkende ETNA 
dealer in. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op etna.nl.

Daarom!
DESIGN

COMFORT

MILIEU

KOSTENBESPAREND

1
2
3
4COMFORT

GARANTIE
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HANDIGE HULPJES
IN DE KEUKEN!

ETNA accessoires

Een keukenapparatenmerk is compleet als er allerlei handige hulpjes voor de producten 
beschikbaar zijn. Juist die details maken de keuken ‘af’. ETNA heeft oog voor die details en 
biedt een aantal extra mogelijkheden voor toepassing op je keukenapparatuur.

Koolstoffilters
De meeste afzuigkappen zijn geschikt voor  
recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht 
door een koolstoffilter schoon teruggevoerd 
in de keuken. De geur wordt door deze  
koolstoffilters geneutraliseerd. De filters 
moeten periodiek worden vervangen.

• 31028 (1 st.) € 9,- 
Geschikt voor:  
4172WT/RVS, 4281WT/RVS, 4192RVS, A4100WT, 
4265NZT/WT, 4325TWT, 4330TRVS, A4327RVS, 
T4341RVS, 4345TRVS, EN4350RVS, EN4359RVS

• REC10 (2 st.) € 25,- 
Geschikt voor:  
T4404TRVS, T4476LRVS, T4424TRVS, T4478LRVS

• REC40 (2 st.) € 25,- 
Geschikt voor:  
A4423LRVS, A4463LRVS/ZT, A4419TZT, A4424LRVS/ZT, 
A4464LRVS/ZT, A4465LRVS, A4510LRVS, A4515LRVS

• KFEN4500 (2 st.) € 25,- 
Geschikt voor: 
A4496TRVS, A4499TRVS, A4451TRVS

• EKF30 (2 st.) € 25,- 
Geschikt voor: 
A4481ERVS

• ESS30 (2 st.) € 29,- 
Geschikt voor: 
A4481ERVS

GHRE10ZT € 29,-
Als je een wok met een ronde bodem of een wadjang  
gebruikt is een gietijzeren wokring een ideale 
toevoeging voor je gaskookplaat. Hij past op iedere 
gietijzeren pandrager binnen de ETNA-productlijn.

Wokken op niveau

SV220E € 95,-
Met een set extra hoge stelpoten sluit
je fornuis ook bij een wat hoger werkblad 
perfect aan op het werkblad van je keuken.
Zo kun je met een ETNA fornuis op ideale
hoogte koken, dat is ergonomisch wel zo 
verantwoord. De maximale hoogte van een 
ETNA fornuis met verlengde stelpoten is 96 cm.

Stijlvolle afwerking
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EMS124 € 39,-
Een echte pizza heeft een krokante bodem. Deze
pizza-krokantplaat heeft een speciale onderlaag die 
magnetron-energie absorbeert en zo extra warm wordt. 
Gebruik je ook nog de combinatiestand magnetron en 
grill, dan is de pizza niet alleen supersnel klaar, maar 
heeft hij ook nog een lekker bruin korstje.

Pizza-krokantplaat

PS603 € 149,-
Met deze serie roestvrijstalen kwaliteitspannen weet je zeker 
dat je hoogwaardig materiaal in huis haalt. Ze zijn geschikt voor  
alle soorten ETNA kookplaten. De set bestaat uit een steelpan 
zonder deksel van 160 mm, een kookpan met deksel van 160 mm 
en een van 180 mm. Wil je meer van deze hoogstandjes? 
Natuurlijk kan je de set naar wens uitbreiden.

Koken begint met goede pannen

ES210 € 9,-
Stomen is gezond. Maar wist je dat deze techniek 
ook in de magnetron te gebruiken is? Met deze 
stoomunit houd je de structuur van de gerechten 
intact en blijven vitaminen en mineralen behouden, 
net als de smaak. Gezonder én lekkerder!

Stomen in de magnetron

Kies je voor een roestvrijstalen schouwkap, dan staat 
zo’n bijpassende achterwand extra professioneel. 
Laat het dan maar lekker stoven, sudderen en sputteren,  
de achterwand vangt alles op. Dankzij het kwaliteits-
materiaal is het bovendien zo weer schoon.

MOOIE ACHTERWANDEN 3006T € 119,-
Achterwand schouwkap 60 cm breed
RVS, afm. (bxhxd) 600x648x11 mm

4006T € 145,-
Achterwand schouwkap 90 cm breed
RVS, afm. (bxhxd) 900x648x11 mm

Al deze ETNA accessoires en nog veel meer andere 
onderdelen van je ETNA apparaat kun je ook online 
bestellen via:

www.etna.nl/service
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ALTIJD EN OVERAL,
GEMAKKELIJK TE PLAATSEN
Je keuken aanpassen, daar komt heel 
wat bij kijken. Ga je voor een compleet 
nieuwe keuken? Dan is de inbouwappa-
ratuur van ETNA een uitkomst. Maar 
soms wil je iets eenvoudigs in je keuken 
veranderen. Bijvoorbeeld een nieuw 
fornuis of een extra koelkast. Misschien 
wil je je oude oven vervangen door een 
compacte combi magnetron. Of na jaren 
weer eens een goed werkende afzuigkap. 

Ook op het gebied van vrijstaande 
apparatuur biedt ETNA talloze mogelijk-
heden. Zo heb je zonder een complete 
verbouwing snel en probleemloos net dat 
extra stukje comfort in de keuken. 

Een vrijstaande kookplaat plaats je 
gemakkelijk op het aanrecht. Dankzij
de vlambeveiliging op de kookplaten en 
fornuizen hoef je je geen zorgen te maken 
over de veiligheid in huis. De apparaten 
zijn stuk voor stuk eenvoudig te plaatsen 
en aan te sluiten. Ook de wasmachine en 
droger zijn bij steeds meer mensen 
onderdeel van de (bij)keuken. Daarom 
maken ook deze apparaten deel uit van 
het ETNA assortiment. Zo heb je de 
belangrijkste huishoudelijke apparaten 
altijd binnen handbereik.
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VRIJ-
STAAND

KOOKPLATEN - (COMBI-) MAGNETRONS - FORNUIZEN - AFZUIGKAPPEN
VAATWASSERS - KOELKASTEN - WASMACHINES - DROGERS

VERHUIZEN?
NEEM JE ETNA MEE!

Vrijstaande apparaten doen niet onder voor inbouwapparatuur. Eigenlijk is er maar 
één verschil: het één staat vast en het ander niet. De rest blijft hetzelfde. Functioneel, 
mooi, topkwaliteit en betaalbaar. Helemaal ETNA dus. Alle vrijstaande producten zijn 
voorzien van de afwerking die je van ETNA gewend bent. Een doordachte vormgeving 
met gebruiksvriendelijke bediening en een mooi design. De vrijstaande apparatuur 
sluit naadloos aan bij de rest van de keuken. Daar kun je mee voor de dag komen.

Alle vrijstaande ETNA apparaten zijn 
stuk voor stuk gemakkelijk mee te 
nemen naar je nieuwe woning. Of je nu 
op kamers gaat wonen of een grote luxe 
keuken krijgt, je vrijstaande koelkast, 
fornuis, magnetron of kookplaat neem
je moeiteloos mee. Ook voor de vrijstaande 
keukenapparatuur van ETNA geldt: 
kwaliteit voor een betaalbare prijs.
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Wil je iedere dag zorgeloos genieten van je keuken? Van ETNA keukenapparatuur 
heb je jarenlang plezier. Heb je een vraag, wil je een onderdeel bestellen of zelf een 
monteur inplannen? We hebben een speciale servicewebsite waar je terecht kunt voor
advies en voor antwoorden op de meest gestelde vragen. Kijk op www.etna.nl/service

ETNA geeft 5 jaar garantie op alle inbouwapparatuur. Naast de eerste twee jaar volledige 
fabrieksgarantie geeft ETNA ook voor het derde tot en met het vijfde jaar na aankoopdatum 
garantie op onderdelen en arbeidsloon. Het enige wat we berekenen, zijn de voorrijkosten. 
Kijk op www.etna.nl/garantie

Onze keukenapparatuur is bij ETNA speciaalzaken in het hele land te koop. Zij helpen 
je bij het uitzoeken van de juiste apparatuur en geven je allerlei handige tips. Wil je weten 
waar de dichtstbijzijnde ETNA vakzaak is? Kijk op www.etna.nl/dealerzoeker 

Als je gegevens bij ons bekend zijn, kunnen wij je sneller en beter van dienst zijn. 
Wil je in aanmerking komen voor 5 jaar ETNA garantie, dan is het belangrijk dat je je 
keukenapparatuur binnen 30 dagen na aankoop registreert. Je registreert je ETNA 
producten eenvoudig op www.etna.nl/registreren

Op onze website kun je vrijwel alle onderdelen nabestellen. Natuurlijk kun je ook bij 
je speciaalzaak terecht voor onderdelen en accessoires. Online bestellen kan op
www.etna.nl/accessoires

Van elk ETNA apparaat dat bij jou in de keuken staat, weten we precies waar het gemaakt is,
waar de grondstoffen vandaan komen en waarom. Zo kunnen we met zekerheid achter onze 
producten staan. Bij ETNA voldoen we dan ook aan verschillende kwaliteitskeurmerken.

Hoe lang heb ik garantie op ETNA producten?

Waar kan ik ETNA keukenapparatuur kopen?

Wat is het voordeel van online productregistratie?

Hoe kan ik onderdelen en accessoires bestellen?

Voldoet ETNA aan de kwaliteitskeurmerken?
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Altijd en overal de ETNA apparaten bij de hand. Compacte 
productinformatie, technische specificaties inclusief alle 
inbouwtekeningen, prijzen, downloads en contactgegevens! 

Met de handige dealerzoeker vind je eenvoudig de 
dichtsbijzijnde ETNA specialist bij jou in de buurt.

Waarom ETNA mobiel?

Verwijderingsbijdrage
Bij besluit van de minister van VROM  
(d.d. 1 juli 2001) is de door de overheid 
 vastgestelde toeslag inclusief BTW  
(verwijderingsbijdrage) te berekenen op  
alle inbouwapparaten: 
• koelkast en koel-/vriescombinatie: € 17,-
• vaatwasser, solo oven en fornuis: € 5,-
• (combi-)magnetron: € 5,-

Meer informatie
Dit inspiratie magazine is bedoeld voor promotie en verduidelijking 
van het ETNA-assortiment. Informatie over gebruik, installatie en 
detail-specificaties kun je altijd via etna.nl aanvragen. Via etna.nl/
service kan je alle relevante informatie vinden over gebruik, installatie, 
veiligheid en onderhoud van jouw ETNA product. Hierdoor kan je 
jouw keuze voor ETNA verder onderbouwen en het jarenlange 
gebruik zo plezierig mogelijk laten verlopen. Voor alle overige 
vragen staat onze serviceorganisatie voor je klaar.

De in dit magazine vermelde prijzen zijn consumenten-advies-
prijzen, inclusief 19% BTW en exclusief verwijderingsbijdrage. 
Sommige prijzen in dit magazine zijn vanaf prijzen. De prijs kan 
bijvoorbeeld afwijken omdat een product in meerdere kleuren 
leverbaar is.

Scan de QR code 
om naar de mobiele 
website te gaan
m.etna.nl



@MaartjeJaco: “Net weer een app
bezocht! Met mooie keuken vol #etna 
apparatuur erin. Ik zeg: #kopen!”

@FamGoossen: “Weinig te narsen 
in huize Goossen :( #etna koeler zit 
nog niet vol #boodschappendoen”

@AVOSTAL: “Zware klus maarrr... 
laat die keuken maar komen! 
#etna maakt kwaliteit betaalbaar”

@HoofenCo: “Net een nieuwe 
inductiekookplaat van #etna 
geinstalleerd #inverstering”

@PetrusBrom: “We kunnen weer 
taarten gaan bakken in onze 
nieuwe #etna oven! #lekker”

@sneleiTknarF: “Koelkast zit weer 
vol! Alles past er makkelijk in hoor 
Fijn ding die #etna fridge... #proost!”

@Bartosbaas: “Ik zeg: schat! Goed 
bezig! Nu nog kaas erop en sappie 
erbij #ontbijtopbed #etna-oven”

@SteefAnnoG: “Kom je thuis...
staat je vriendin #pannekoeken te 
bakken! #lekker #ETNA #feest”

@HoeksterG: “Mannen! Het bier 
staat al koud! Koelkast gevuld. 
Pizza in de oven! #ilove #etna”

@bigmastersan: “Goedemorgen alle
Goed begin is het halve werk, koud
glas #melk #calcium #etna koelkast”

@Syll-Vy: “BAM! Oven is weer 
schoon. Best makkelijk te doen zo’n 
#etna oven cleanen #blingbling”

@KoeJoos: “KeithHaring achter-
wand geplaats #vet ...en een nieuwe 
#etna kookplaat met wokbrander”

@Ssuzzzann: “Oude afzuigkap was 
kapot :( Net een nieuwe van #etna 
gehaald! Strak #kapje wel #blijmee”

@MarcelBaak: “Kind kan de was 
doen ;) #jonggeleerdisoudgedaan
#etna is easy”

@LoesBoog: “Hoe cool is dit! Die 
kookplaat van #etna maakt het 
plaatje wel af #design #ilike”
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OVERAL
 THUIS!

ETNA KEUKENAPPARATUUR

@ETNA_APPARATUUR: “Laat weten waarom jij voor
#ETNA gekozen hebt, gebruik #ETNA in je tweet en maak
kans op een plek in het volgende #ETNA magazine!”
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