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De afgewogen balans tussen 

        design en kookplezier 
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Niet alleen culinair 
  het neusje van de zalm

Het zijn de tegenstellingen die een gerecht de juiste spanning geven.  

Peper-heet tegen zalvend zoet… de goede kok kent het geheim en weet er 

geraffineerd gebruik van te maken. Zo is het ook met uw keuken. Ongeacht 

of u kiest voor hout of ander materiaal en in welke kleur dan ook, pas met 

apparatuur van ATAG brengt u die zo gewenste finesse in het ontwerp. 

Transparant wit tegen weergaloos grafiet. Hout en roestvrijstaal. Natuurlijke 

materialen in krachtig contrast met het strakke lijnenspel van ATAG-apparatuur. 

Dan ontstaan beelden die boeien. In deze ATAG-brochure 2011 laten we daar 

voorbeelden van zien.
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Het aanbod van ATAG
Als Nederlands merk neemt ATAG úw kookplezier, úw 

prestatie en úw keuken als uitgangspunt bij het ontwerp 

en de ontwikkeling van keukenapparatuur. In al onze 

producten en diensten herkent u ATAG als topmerk. 

De laatste inzichten en nieuwste technieken worden 

toegepast op onze apparaten. Ze zijn dan ook merkbaar 

beter uitgevoerd. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn 

de uiterst zuinige, snelle en efficiënte A+ branders en het 

Kookkeur op onze top gaskookplaten. ATAG gaat ook 

verder in innoverende productiemethodieken waardoor 

de meest inspirerende uitvoeringen tot stand komen.

ATAG: het merk en bedrijf 
Hier staan we voor:

       superieure 
  apparatuur in vorm 
      en functie
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Intuïtief design van ATAG 
ATAG apparatuur is ontworpen om harmonieus in het totale 

keukenbeeld te passen. Bij ATAG spelen functionaliteit en 

design de hoofdrol. Met slimme functies en doordachte 

ontwerpen die uw keuken een geheel eigen sfeer geven. 

Dit komt onder andere tot uiting in onze exclusieve MAGNA 

designlijn en de elegante Grafiet lijn. Bij ATAG gaat het om 

meer dan alleen een fraaie buitenkant. We steken minstens 

zoveel energie in een prettige bediening en het intuïtieve 

gebruik van de vaak geavanceerde technologie. Hierbij 

staan ergonomie en gebruiksgemak voorop. Zo maken onze 

ATAG producten uw keuken niet alleen mooier, maar ook 

een stuk praktischer. 

Het adviescentrum van ATAG
In ons uiterst moderne adviescentrum in Duiven, aan de A12 

bij Arnhem, vindt u de complete ATAG collectie bij elkaar. 

Hier kunt u in alle rust de apparaten en designs beoordelen. 

De medewerkers van het adviescentrum staan voor u 

klaar om u te informeren en onze producten te tonen. 

Tijdens de vele kookdemonstraties die wij in Duiven en 

bij keukenspeciaalzaken organiseren proeft u de culinaire 

resultaten. Kijk voor informatie op www.atag.nl of bel voor 

een vrijblijvende afspraak met één van onze medewerkers 

van het adviescentrum: 026 - 88 21 200.

ATAG: het merk en bedrijf

Designprijzen 
Enkele producten van ATAG zijn bekroond met 

prestigieuze designprijzen. De GIO Erkenning is het 

keurmerk voor Goed industrieel Ontwerp in Nederland. 

De jury van de Nederlandse designprijzen reikt jaarlijks 

een aantal prijzen uit voor de beste ontwerpen. 

Ook internationaal wordt ATAG geprezen vanwege 

haar exclusieve design. ATAG is in de categorie 

keukenapparatuur winnaar geworden van de Red Dot 

Design Award. De Red Dot Design Award is de grootste 

en meest bekende designwedstrijd ter wereld. Ook is 

ATAG bekroond met twee eervolle vermeldingen. 

Daarnaast zijn enkele producten genomineerd met 

de Designpreis Deutschland. Een onafhankelijke jury 

bestaande uit internationale vertegenwoordigers uit het 

bedrijfsleven en de designwereld selecteren jaarlijks 

de winnaars. Deze Designprijs is de hoogste officieel 

erkende prijs voor kwalitatief hoogstaand en innovatief 

design van uitzonderlijk niveau.

In deze brochure herkent u de producten 

die een designprijs hebben ontvangen 

aan de volgende logo’s: 
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Top kwaliteit
Door voortdurend te vernieuwen en te verbeteren en door 

het gebruik van hoogwaardige materialen en technieken, 

hebben de producten van ATAG de best denkbare 

kwaliteit. Bij ATAG werkt dit voortdurende streven naar 

kwaliteit ook door in haar organisatie. Een Nederlandse 

onderneming met eigen ontwikkelafdeling, testcenter, 

kwaliteitsdienst en een eigen serviceorganisatie, volledig 

afgestemd op de Nederlandse markt.

G8: dé unieke topgarantie van ATAG 
Als u gelijktijdig vier of meer ATAG-inbouwapparaten 

aanschaft (met uitzondering van accessoires) ontvangt 

u bovenop de twee jaar volledige basisgarantie ook nog 

eens zes jaar extra garantie op materialen, onderdelen 

én arbeidsloon. U betaalt dan alleen de voorrijkosten. 

Kortom, ATAG biedt acht jaar lang de beste garantie op 

alle inbouw keukenapparatuur. 

Altijd vijf jaar garantie
Dat we achter de kwaliteit van onze producten staan, 

laten we zien: zo krijgt u altijd twee jaar volledige 

basisgarantie op materialen, onderdelen, arbeidsloon 

én voorrijkosten. Maar dat is niet alles. Daarnaast 

biedt ATAG altijd drie jaar extra garantie op materialen, 

onderdelen en arbeidsloon. U betaalt dan alleen de 

voorrijkosten. Koopt u dus drie of minder ATAG-

inbouwapparaten, dan krijgt u vijf jaar garantie.

Uw goede smaak en onze zekerheid:
vanaf 4 apparaten 8 jaar garantie van ATAG

Vier of meer ATAG apparaten:

Drie of minder ATAG apparaten:

Volledige garantie Volledige garantie, u betaalt alleen voorrijkosten
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Garantie
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    “Als meesterkok 
   werk ik met de beste 
  ingrediënten.
    Met ATAG dus.”

CUISINE 
by ATAG 
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De essentie 
van kookplezier

Toine Smulders

Meesterkok Toine Smulders, gelauwerd met de prestigieuze titel Chef of the 

World, werkt alleen met de beste keukenapparatuur. In zijn restaurant Villa 

Copera in Tolkamer neemt keukenapparatuur van ATAG dan ook een prominente 

plaats in. Maar omgekeerd speelt Toine Smulders inmiddels ook een belangrijke 

rol bij ATAG. Met zijn bijzondere expertise en praktijkkennis versterkt hij als 

expert voor ATAG de kookbeleving bij mensen met een passie voor koken en 

lekker eten. Ook heeft hij een belangrijke stem als adviseur bij de ontwikkeling 

van nieuwe producten. Met ATAG in uw keuken kiest u dan ook niet alleen voor 

superieure vormgeving, maar is ook de functionaliteit op sterrenniveau.

CUISINE  by ATAG

    “Als meesterkok 
   werk ik met de beste 
  ingrediënten.
    Met ATAG dus.”
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De exclusieve 
MAGNA designlijn

Onze MAGNA designlijn is een exclusieve lijn keukenapparatuur met 

bijzondere prestaties. De strakke lijnen en harmonieuze uitstraling zijn een 

lust voor het oog. De MAGNA designlijn onderscheidt zich door hoogwaardig 

materiaalgebruik. Met apparaten die zijn uitgevoerd in solide roestvrijstaal 

of vitro-keramisch glas met een opvallend hoge afwerkingsgraad. Tijdloos, puur, 

waardevol en oogstrelend. De tot in detail doorgevoerde top kwaliteit van de 

MAGNA designlijn geeft uw keuken een bijzonder rijke uitstraling.

Designlijn MAGNA
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Perfectie in vorm en functie
MAGNA. Prachtige afwerking
Het materiaalgebruik bij MAGNA is opmerkelijk. 

De grepen zijn solide afgewerkt en de knoppen op 

de kookplaten zijn volledig van metaal. Door hun 

vormgeving sluiten ze naadloos aan bij de ovens en de 

afzuigkappen waardoor er een bijzondere eenheid in uw 

keuken ontstaat. De keramische vangschaal is afgewerkt 

met metalen sierlijsten. Een oogstrelende combinatie van 

design en functionaliteit. 

MAGNA. Tijdloos design
De toepassing van pure materialen als keramisch glas 

en metaal geeft het design van MAGNA z’n tijdloze 

karakter. Een lust voor het oog. Strakke hoeken worden 

gecombineerd met ronde vormen. De ovens zijn 

afgewerkt met roestvrijstaal, waarin fraaie facetranden 

zijn geslepen.

MAGNA. Verfijnde techniek
MAGNA apparatuur kenmerkt zich door de toepassing 

van top technologie op kookgebied. Dit komt tot uiting 

in de hoge vermogens bij de wokbrander van 5,7 kW op 

de MAGNA kookplaten. Maar ook in de geavanceerde 

en intuïtieve bediening, zoals de Iris Slide Control® op 

de inductie- en keramische kookplaten; ovens met 

touch control; veiligheid bij ovens met elektronische 

temperatuurregeling; Durafresh koelsysteem bij de 

koelkasten en de afzuigkappen met CENTRALLOGIC©  

of het gepatenteerde AIR LOGIC©.
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Designlijn MAGNA
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Designlijn MAGNA
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Designlijn Grafiet

Tongstrelende 
schoonheid van ATAG

De keuze voor de stijl en kleur van uw keuken is een heel bewuste. Of u nu voor een 

strakke moderne keuken kiest of juist voor een landelijke nostalgische: het elegante 

design van de Grafietlijn past er altijd uitstekend bij. Grafiet heeft van nature een 

rustige en stijlvolle uitstraling, waardoor uw keuken en apparatuur een harmonieus 

geheel vormen. Keukens met veel houtaccenten behouden door de keuze van 

Grafietkleurige apparatuur hun warme uitstraling. Maar ook keukens in hoogglans 

wit en in grijze of zwarte tinten vormen met Grafiet een haast vanzelfsprekende 

eenheid. Grafiet biedt u ook veel gemak in de keuken. Vingerafdrukken zijn minder 

zichtbaar en de geëmailleerde laag is zeer eenvoudig schoon te maken. 
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De complete ATAG Grafietlijn

eilandafzuigkap (90 cm) 
ES9092EM pag. 159

gaskookplaat (60 cm)
HG6292BA  pag. 39

wandafzuigkap (90 cm)
WS9092MM pag. 154

gaskookplaat (60 cm)
HG6292CA pag. 39

wandafzuigkap (120 cm)
WS1292MM pag. 157

gaskookplaat (90 cm)
HG9292CA pag. 41

gaskookplaat (75 cm)
HG7792 CA  pag. 40

gaskookplaat (90 cm)
HG9792CA pag. 42

eilandafzuigkap (120 cm)
ES1292MM pag. 161

gaskookplaat (75 cm)
HG7792BA pag. 40

gaskookplaat (62 cm)
HG6192P     pag. 39

schouwkap (90 cm)
WS9092AM pag. 148

wandafzuigkap (90 cm)
WS9092EM pag. 154
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accessoirelade (14 cm hoog) 
BD1592B      grafiet  pag. 125

combi-stoomoven – QuliMax  
met tekstdisplay 
SQ4392T grafiet pag. 121

koffiemachine CaféMax 
CM4192AC grafiet pag. 125

combi-stoomoven – QuliMax  
SQ4392B grafiet pag. 121

serviesverwarmer (14 cm hoog) 
WD1592B grafiet pag. 125

magnetron – MicroMax
MA4292B grafiet pag. 113

combitron – CombiMax 
MX4092B grafiet pag. 115

combitron – CombiMax 
MX4292A grafiet pag. 115

combitron – CombiMax 
met tekstdisplay
MX4292T  grafiet pag. 115

magnetron
MA4292L grafiet pag. 109

combi-magnetron
MC4292L grafiet pag. 109
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De complete ATAG Grafietlijn

lade voor oventoebehoren (7 cm hoog)
BD0792C    grafiet pag. 129

magnetron 
MA3292C grafiet pag. 128

meersystemen-oven 
OX3292C grafiet pag. 128

pyrolyse oven 
ZX3292C grafiet    pag. 128

serviesverwarmer (21 cm hoog) 
WD2292C grafiet pag. 129  

combitron 
MC3292C grafiet pag. 129

stoomoven 
SX3292C grafiet    pag. 131
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inbouw Side-by-side 
koel-vriescombinatie
KA2292DL    grafiet  pag.192

kraan
MK1192P    grafiet     pag. 205 S
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multifunctionele dubbeloven
DX6292F grafiet pag. 103

multifunctionele dubbeloven 
met tekstdisplay
DX6292L grafiet pag. 104

multifunctionele dubbeloven 
met pyrolyse schoonmaaksysteem

DX6292K grafiet pag. 103

multifunctionele Twin Turbo oven
OX6292F grafiet pag. 102

multifunctionele dubbeloven 
met tekstdisplay en 
pyrolyse schoonmaaksysteem
DX6292Q grafiet pag. 104

multifunctionele oven met 
culicensor en draaideur
OX6292L grafiet pag. 101
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De ATAG Collectie 2011

            ATAG maakt er pas
     een keuken van

ATAG brengt hart en ziel in de keuken. Een ziel die u er in legt met de keuze 

voor apparatuur die precies aansluit bij uw smaak en kookstijl. We kunnen vol 

trots zeggen dat ook de nieuwe ATAG Collectie 2011 aan alle voorwaarden 

voldoet om van een keuken úw keuken te maken. Door het een hart te geven. 

De basis voor uw kookwensen en de manier waarop u die vorm wilt geven. 

ATAG wenst u uw droomkeuken toe met de ATAG Collectie 2011.

Collectie 2011
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De kookplaat is niet alleen het meest gebruikte, maar ook een zeer bepalend 

onderdeel van uw keuken. De kookplaten van ATAG zijn geschikt voor 

langdurig en veelvuldig gebruik en vervullen hun rol als blikvanger met glans. 

Dankzij een breed scala aan stijlen en mogelijkheden en de keuze uit gas-, 

inductie-, of keramisch koken heeft ATAG ook voor 2011 een collectie om in 

alle opzichten warm voor te lopen.

Kookplaten

       De basis voor het  
beste kookresultaat

Kookplaten
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ATAG staat voor kookplezier, 
welke techniek u ook kiest
Zoveel keukens, zoveel kookwensen. Waar in de ene 

keuken het culinaire genieten regelmatig de agenda 

bepaalt, daar gaat het in de andere om wat snellere 

dagelijkse maaltijden. Van slow food tot fast food, ATAG 

heeft altijd de juiste kookplaat. Wij informeren u graag 

over de verschillende technieken.

De Easy Flame Control bediening waarmee u met één druk 

op de knop de gaskookplaat aan- of uit kunt schakelen.
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Beeld: 

Detail design

Beeld: 

Detail techniek

Koken op gas 
Als u uw warmtebron nauwkeurig wilt aansturen,  

gaat er niets boven een gasvlam. ATAG is op dit gebied  

dé specialist. Waar u ook voor kiest: al onze 

gaskookplaten zijn voorzien van de snelle en uiterst 

efficiënte A+ branders - de hoogste prestatienorm. 

Hiermee bereikt u moeiteloos het beste resultaat.

Voordelen koken op gas 

•	 Perfect	regelbare	vlam.	

•	 Snel	en	efficiënt.

•	 Milieuvriendelijk:	snel,	efficiënt	en	een	

 hoog rendement.

•	 Kookbeleving:	het	échte	koken	op	vuur.

•	 Krachtige	wokbrander	voor	een	snelle	en

 gezonde bereiding. 

Inductiekoken
Inductiekookplaten zijn voorzien van 

elektromagnetische spoelen die via de panbodem 

het gerecht verhitten. De spoel werkt alleen wanneer 

er een pan op de kookzone staat. Hierdoor blijft 

de kookplaat relatief koel en dus veilig.

Voordelen van inductiekoken:

•	 Het	platte	kookvlak	biedt	een	prachtig	strak	beeld.

•	 De	glasplaat	laat	zich	gemakkelijk	schoonmaken.		

•	 Perfect	regelbaar.

•	 Snel	en	efficiënt.	

•	 Hoog	rendement.	

•	 Veilig	dankzij	koele	kookplaat	en	kookt	er	iets	over,			

 dan brandt het niet in.

Keramisch koken
Keramische kookplaten kennen net als 

inductiekookplaten, elektronisch bedieningsgemak,  

een kinderslot, een kookduurbegrenzer en de 

mogelijkheid om uw favoriete kookprogramma’s in 

te stellen. In tegenstelling tot inductie, waarbij de 

kookplaat relatief koel blijft, krijgt u bij de keramische 

kookplaat een waarschuwing als deze nog te warm is 

om aan te raken.

Voordelen keramisch koken

•	 Het	platte	kookvlak	biedt	een	prachtig	strak	beeld.

•	 De	glasplaat	laat	zich	gemakkelijk	schoonmaken.		

•	 Veilig	dankzij	restwarmte	indicatie	die	waarschuwt		 	

 als de kookzone nog te warm is om aan te raken.

•	 Voor	elk	budget.	

Kookplaten
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ATAG verenigt 
          het mooiste    

      met het beste
Een verrassend en uitgesproken design dat perfect in uw totale keukenbeeld 

past. Dat zijn onze gaskookplaten ten voeten uit. Exclusieve beveiligde 

gaskookplaten met bijzondere prestaties in een oogstrelend, strak design. 

En uiteraard voorzien van de beste technologie op het gebied van snel, 

efficiënt en veilig koken. Daarmee vertaalt liefde voor koken zich moeiteloos 

in een overheerlijk resultaat.

Gaskookplaten

Gaskookplaten
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Topkoks, maar ook culinaire hobbyisten koken bij 

voorkeur op gas. Er gaat niets boven een gasvlam 

die nauwkeurig uw warmtebron aanstuurt. ATAG is 

dé specialist in koken op gas. Al onze gaskookplaten 

zijn voorzien van onze unieke en milieuvriendelijke A+ 

branders met een perfect regelbare, zuivere vlam. Deze 

zorgt niet alleen voor een zeer hoog rendement, maar 

ook voor een zo schoon mogelijke verbranding.

Gaskookplaten

ATAG, specialist in koken op gas 

De voordelen van onze A+ branders
•	 Perfect	regelbare,	zuivere	vlam	met	groot	regelbereik.

•		Zeer	hoog	rendement,	dus	extra	snel	en	zuinig	koken.	

 Een liter water kookt gemiddeld twee minuten sneller 

 dan bij het gebruik van andere branders.

•		Ultraschone	verbranding,	dus	zeer	milieuvriendelijk.

•		Compact	design	voor	maximale	kookprestaties.

•		Betere	warmteverdeling	over	het	gehele	panoppervlak.

•		Dankzij	nauwkeurig	geboorde	vlampoortjes:	naar	de	

 panbodem gerichte vlam.

•		Eén	solide	geheel,	dus	eenvoudig	schoon	te	maken.

•		IJzersterke,	krasvaste,	vuilafstotende	en	

 hittebestendige deklaag.

•		Vonkontsteking	onder	de	branderdop,	dus	minder	

 kans op vervuiling en beschadiging.

•		Veilig	dankzij	de	vlambeveiliging. De unieke A+ branders met zuivere vlam, 

zuinig, snel én efficiënt.
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Makkelijk schoonmaken
Onze A+ branders bestaan niet uit losse onderdelen, 

maar uit één geheel. Hierdoor zijn ze heel gemakkelijk 

schoon te maken. De branderdoppen zijn voorzien van 

Flex®-emaille en de branderkelk is afgewerkt met een 

Keradur laklaag; een hittebestendige en krasvaste lak  

die zorgt voor nog meer schoonmaakgemak en een 

langere levensduur.

  

Keurmerk voor ATAG gasbranders
ATAG gaskookplaten met A+ branders zijn voorzien 

van het kwaliteitskeurmerk Kookkeur. Dit betekent 

dat de A+ gasbrander zuiniger, sneller en efficiënter 

is dan andere gasbranders. Bij uitgebreide keuringen 

en tests leveren onze A+ branders topprestaties 

op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten. Zoals 

snelheid, milieuvriendelijkheid, warmteverdeling, 

suddercapaciteiten en maximale kookprestaties. 

Gaskookplaten

Krachtige wokbrander voor een snelle 

en gezonde bereiding van uw gerecht. 
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Gaskookplaten

Uiterst veilige kookplaten 

Vlambeveiliging
De gaskookplaten van ATAG zijn zeer veilig in het 

gebruik door bijvoorbeeld de centrale aan- en uitknop, 

kookduurbegrenzer en het kinderslot. Daarnaast zijn 

onze gaskookplaten extra veilig, omdat ze standaard 

zijn voorzien van een vlambeveiliging. Zo zijn ATAG 

gaskookplaten voorzien van een thermische beveiliging 

of de innovatieve elektronische beveiliging ‘Easy Flame 

Control’. Wij leggen u de verschillen uit. 

Thermische beveiliging: geen vlam, geen gas
De thermische beveiliging zorgt ervoor dat bij het 

ontsteken van de gasvlam een thermokoppel binnen 

enkele seconden wordt opgewarmd, zodat er een 

beveiligingsmechanisme in werking treedt dat controleert 

of de brander warm blijft. Als de vlam dooft door 

bijvoorbeeld overkoken of een tochtvlaag, dan wordt de 

gastoevoer naar deze brander onmiddellijk afgesloten.

De thermische beveiliging sluit automatisch de gastoevoer 

af als de vlam dooft door bijvoorbeeld tocht of overkoken.
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Easy Flame Control: automatisch herontsteken 
Deze elektronische beveiliging controleert of er een vlam 

aanwezig is. Dooft de vlam, dan wordt deze automatisch 

opnieuw ontstoken, uiteraard op dezelfde stand die u 

vooraf hebt ingesteld. Lukt het opnieuw ontsteken niet, 

bijvoorbeeld door tocht of overkoken, dan wordt de 

gastoevoer na tien seconden automatisch afgesloten.

Bovendien hebben we de elektronische gaskookplaten 

voorzien van een kookduurbegrenzer. Dit betekent dat de 

gastoevoer na zes uur automatisch wordt uitgeschakeld, 

zodat de vlam dooft. Een veilig idee!

Bedieningsgemak
Easy Flame Control is tevens een innovatieve en veilige 

manier om uw gaskookplaat aan- of uit te schakelen. 

Bij deze elektronische ontsteking schakelt u met één 

druk op de knop de gaskookplaat in, waarna u de 

verschillende kookzones uiterst precies bedient met de 

solide regelknoppen.

Gaat tijdens het bereiden van het gerecht de telefoon 

of de deurbel? Geen enkel probleem met de centrale 

aan- en uitknop. Hiermee schakelt u met één simpele 

beweging, alle gasbranders tegelijkertijd snel en 

eenvoudig uit. Met deze knop schakelt u ook het 

kinderslot in- en uit. Als het kinderslot is ingesteld 

knippert de verlichte ring.

Dooft de vlam, dan wordt deze 

automatisch opnieuw ontstoken.

Gaskookplaten
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De New Matrix-lijn van ATAG bestaat uit een serie exclusieve en beveiligde ATAG gaskookplaten met bijzondere 

prestaties in een oogstrelend en strak design. Bovendien zijn alle gaskookplaten technologische juweeltjes op het 

gebied van veiligheid, snelheid en efficiency. 

Gaskookplaten

Veilig, slim en uiterst fraai

        
Voordelen
•	 Het	vlakke	architectonische	ontwerp	sluit	mooi		 	

 aan bij de keukenontwerpen van nu.

•	 Het	licht	–	naar	de	gebruiker	-	gekantelde		 	 	

 bedieningspaneel creëert extra ergonomisch gemak.

•	 De	fraai	vormgegeven	regelknoppen	zijn	helemaal	in

  lijn met de knoppen van de New Matrix productlijnen   

 van ATAG.

•	 De	regelknoppen	zijn	gemonteerd	in	een	fraaie	ring.*	

•	 De	knoppen	zijn	ergonomisch	én	intuïtief	in	gebruik.		 	

 Ze staan garant voor een groter regelbereik en een   

 uiterst precies instelbare gasstand.

•	 De	centrale	aan-	en	uitknop*	is	voorzien	van	een		 	

 verlichte ring. Zo ziet u in één oogopslag wat de   

 status van de gaskookplaat is en of het kinderslot is   

 ingeschakeld.

•	 De	brede	gietijzeren	pandragers	strekken	zich	uit

 over de gehele breedte en diepte van de    

 gaskookplaat. De pandragers creëren hierdoor een   

 maximaal kookoppervlak en geven de gaskookplaat   

 een mooie strakke uitstraling.

•	 De	vangschaal	is	uitgevoerd	in	roestvrijstaal	of	grafiet.

	 	 	 *	alleen	bij	de	Easy	Flame	Control	varianten
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Speciaal ontworpen voor ú
Logische indeling van de branders
We houden rekening met uw voorkeuren als het gaat 

om de plaats van de gasbranders. Zo zit de krachtige 

sterkbrander voor grote pannen of een koekenpan altijd 

vooraan, zodat u makkelijk en actief in deze pannen kunt 

koken. Omdat Nederlanders van sudderen houden, is 

elke gaskookplaat voorzien van een sudderbrander met 

een zeer lage stand. Deze bevindt zich altijd achteraan. 

Dit is niet alleen praktisch omdat u niet zo vaak hoeft te 

roeren, maar ook veilig voor kinderen. 

ATAG levert zeer krachtige wokbranders, waarmee 

gerechten supersnel en knapperig worden bereid. 

De wokbrander bevindt zich altijd links op de kookplaat, 

waardoor er veel ruimte overblijft om meerdere pannen 

te plaatsen. Daarnaast kunt u zo met links de pan 

vasthouden en met rechts roeren.

Maximale afstand tussen de branders
Bij ATAG staan de branders altijd zo ver mogelijk uit 

elkaar. Tussen de voorste en achterste brander is de 

afstand standaard 22 cm. Bij de 60 en 90 cm kookplaten 

bedraagt de afstand in de breedte maar liefst 29 cm. 

Hierdoor passen meerdere grote en afwijkend gevormde 

pannen op de gaskookplaat. 

Veel ruimte tussen de branders. 

Handig als u grote pannen gebruikt.

Gaskookplaten
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Gaskookplaten

kenmerken
•	vangschaal rvs of geëmailleerd
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW 

aan voorzijde
•	sudderbrander aan achterzijde 

met een zeer lage stand (0,22 kW) 
voor het echte sudderen

•	regelknoppen aan zijkant 
geplaatst  

•	ruime branderopstelling 
•	vier geëmailleerde gietijzeren 

pandragers (zeer handzaam 
formaat en licht in gewicht, 
praktisch te reinigen)

•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder- en  

1 sterkbrander 

•	A+ branders met groot regelbereik 
(zuinig, snel en efficiënt) 

•	unieke geëmailleerde brander- 
doppen uit één stuk, eenvoudig te 
reinigen en te plaatsen

•	comfortabele bediening door in 
rvs metalen regelknop  
geïntegreerde vonkontsteking 

•	branderafstand hart-op-hart 
(voor-achter) 24 cm,  
(links-rechts) 24 cm; extra ruimte 
voor pannen

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar 

butaan/propaan verkrijgbaar
•	ook verkrijgbaar in Grafiet 

•	aansluitwaarde 0,6 W

gaskookplaat met thermische beveiliging (62 cm) 

E  719,- HG6111P   rvs  

E  719,- HG6192P   Grafiet 

E   29,- CS401BF  conversieset butaan/propaan

min. 50 

490 

560 

45 

625

510 

gaskookplaat met thermische beveiliging (60 cm)
 
gaskookplaat met Easy flame control (60 cm)

kenmerken
•	vangschaal rvs of geëmailleerd
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW 

aan voorzijde
•	sudderbrander aan achterzijde 

met een zeer lage stand (0,26 kW) 
voor het echte sudderen 

•	thermische beveiliging 

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder- en  

1 sterkbrander
•	A+ branders met groot regelbereik 

(zuinig, snel en efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde brander-

doppen uit één stuk, eenvoudig te 
reinigen en te plaatsen

•	vonkontsteking geïntegreerd in 
regelknop

•	2 geëmailleerde gietijzeren 
pandragers

•	branderafstand hart-op-hart 
(voor-achter) 22 cm,  
(links-rechts) 29 cm; extra ruimte 
voor pannen

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar 

butaan/propaan verkrijgbaar
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

•	aansluitwaarde 1,2 W

kenmerken
•	vangschaal rvs of geëmailleerd
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW 

aan voorzijde
•	sudderbrander aan achterzijde 

met een zeer lage stand (0,26 kW) 
voor het echte sudderen 

•	Easy flame control (elektronische 
beveiliging): alleen draaien 
voor ontsteking en inschakelen 
beveiliging, ingedrukt houden is 
niet nodig 

•	automatische herontsteking 
•	centrale aan/uit knop 

met verlichte ring voor 
statusaanduiding, kinderslot, 
met één druk is de kookplaat 
direct uit te schakelen 

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder- en 1 

sterkbrander
•	A+ branders met groot regelbereik 

(zuinig, snel en efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde brander-

doppen uit één stuk, eenvoudig te 
reinigen en te plaatsen

•	vonkontsteking geïntegreerd in 
regelknop

•	2 geëmailleerde gietijzeren 
pandragers

•	branderafstand hart-op-hart 
(voor-achter) 22 cm, (links-rechts) 
29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar 

butaan/propaan verkrijgbaar
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

•	aansluitwaarde 5,1 W

€ 649,- HG6211BA rvs 

€ 649,- HG6292BA grafiet 

€ 29,- CS401BF conversieset butaan/propaan 

€ 799,- HG6211CA rvs 

€ 799,- HG6292CA grafiet 

€  29,- CS401BF conversieset butaan/propaan 

voorzijde

526600

43

560490

60

550

1*

1*

1*

1*

G1/2’’

20

600

480

voorzijde

526600

43

560490

60

550

1*

1*

1*

1*

G1/2’’

20

600

480
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



kenmerken
•	 vangschaal rvs  
•	krachtige wokbrander (4,5 kW) 

aan de voorzijde
•	sudderbrander aan achterzijde 

met een zeer lage stand (0,22 kW) 
voor het echte sudderen

•	 regelknoppen aan zijkant 
geplaatst  

•	 ruime branderopstelling,  
inclusief wokbrander 

•	 vier geëmailleerde gietijzeren 
pandragers (zeer handzaam 
formaat en licht in gewicht, 
praktisch te reinigen)

•	thermische beveiliging

uitvoering
•	 2 normaal-, 1 sudder- en  

1 wokbrander 

•	A+ branders met groot regelbe-
reik  (zuinig, snel en efficiënt) 

•	 unieke geëmailleerde brander- 
doppen uit één stuk, eenvoudig te 
reinigen en te plaatsen

•	comfortabele bediening door in 
rvs metalen regelknop  
geïntegreerde vonkontsteking

•	branderafstand hart-op-hart 
(voor-achter) 24 cm,  
(links-rechts) 24 cm; extra ruimte 
voor pannen  

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar 

butaan/propaan verkrijgbaar
•	 inclusief extra gietijzeren  

hulpwokrooster

•	 aansluitwaarde 0,6 W

gaskookplaat met thermische beveiliging (62 cm) 

E  819,- HG6111W  rvs

E   29,- CS421BF  conversieset butaan/propaan 

min. 50 

490 

560 

45 

625

510 

 
gaskookplaat met thermische beveiliging (75 cm)

kenmerken
•	vangschaal rvs of geëmailleerd
•	ruime branderopstelling door 

plaatsing wokbrander aan 
linkerzijde

•	kookplaat past in zaagmaat 
560x490 mm (geldt niet voor 
HG7792BA)

•	krachtige sterkbrander 3,0 kW 
aan voorzijde

•	sudderbrander aan achterzijde 
met een zeer lage stand (0,26 kW) 
voor het echte sudderen 

•	krachtige wokbrander (4,5 kW) 
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- 

en 1 wokbrander
•	A+ branders met groot regelbe-

reik (zuinig, snel en efficiënt) 

•	unieke geëmailleerde brander-
doppen uit één stuk, eenvoudig te 
reinigen en te plaatsen

•	vonkontsteking geïntegreerd in 
regelknop

•	3 geëmailleerde gietijzeren 
pandragers

•	branderafstand hart-op-hart 
(voor-achter) 22 cm; extra ruimte 
voor pannen

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar 

butaan/propaan verkrijgbaar
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

aansluitwaarde 1,2 W

€  999,- HG7711BA rvs 

€  999,- HG7792BA grafiet  

€  29,- CS501BF conversieset butaan/propaan 

526750

43

560490

60

550

1*

1*

1*

1*

G1/2’’

593

600

480

voorzijde

690

490

60

680

1*
1*

1*

1*

voorzijde

G1/2’’

20

526
750

43

voorzijde

480

600

minimale afstand achterzijde toestel tot achterwand: 10mm

 
gaskookplaat met Easy flame control (75 cm)

kenmerken
•	vangschaal rvs of geëmailleerd
•	ruime branderopstelling door 

plaatsing wokbrander aan 
linkerzijde

•	kookplaat past in zaagmaat 
560x490 mm (geldt niet voor 
HG7792CA)

•	krachtige sterkbrander 3,0 kW 
aan voorzijde

•	sudderbrander aan achterzijde 
met een zeer lage stand (0,26 kW) 
voor het echte sudderen 

•	krachtige wokbrander (4,5 kW) 
•	Easy flame control (elektroni-

sche beveiliging): alleen draaien 
voor ontsteking en inschakelen 
beveiliging, ingedrukt houden is 
niet nodig

•	automatische herontsteking 
•	centrale aan/uit knop met 

verlichte ring voor statusaan-
duiding, kinderslot, met één 
druk is de kookplaat direct uit te 
schakelen 

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 

1 wokbrander
•	A+ branders met groot regelbe-

reik (zuinig, snel en efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde brander-

doppen uit één stuk, eenvoudig te 
reinigen en te plaatsen

•	vonkontsteking geïntegreerd in 
regelknop

•	3 geëmailleerde gietijzeren 
pandragers

•	branderafstand hart-op-hart 
(voor-achter) 22 cm; extra ruimte 
voor pannen

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar 

butaan/propaan verkrijgbaar
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

•	aansluitwaarde 5,1 W

€  1.199,- HG7711CA rvs 

€ 1.199,- HG7792CA grafiet 

€  29,- CS501BF conversieset butaan/propaan 

526750

43

560490

60

550

1*

1*

1*

1*

G1/2’’

593

600

480

voorzijde

690

490

60

680

1*
1*

1*

1*

voorzijde

G1/2’’

20

526
750

43

voorzijde

480

600

minimale afstand achterzijde toestel tot achterwand: 10mm

HG7792CAHG7711CAHG7792BAHG7711BA

40
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Gaskookplaten

 
gaskookplaat met thermische beveiliging (90 cm)

 
gaskookplaat met Easy flame control (90 cm)

kenmerken
•	vangschaal rvs 
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
•	sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage 

stand (0,26 kW) voor het echte sudderen 
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 normaal-, 2 sudder- en 2 sterkbranders
•	A+ branders met groot regelbereik  

(zuinig, snel en efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
•	3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm, 

(links-rechts) 29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar butaan/propaan 

verkrijgbaar

•	aansluitwaarde 1,2 W

kenmerken
•	vangschaal rvs of geëmailleerd
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
•	sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage 

stand (0,26 kW) voor het echte sudderen 
•	Easy flame control (elektronische beveiliging): alleen 

draaien voor ontsteking en inschakelen beveiliging, 
ingedrukt houden is niet nodig

•	automatische herontsteking 
•	centrale aan/uit knop met verlichte ring voor 

statusaanduiding, kinderslot, met één druk is de 
kookplaat direct uit te schakelen 

uitvoering
•	2 normaal-, 2 sudder- en 2 sterkbranders
•	A+ branders met groot regelbereik  

(zuinig, snel en efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
•	3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm, 

(links-rechts) 29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar butaan/propaan 

verkrijgbaar
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

•	aansluitwaarde 5,1 W

€  1.289,- HG9211BA rvs 

€  29,- CS601BF conversieset butaan/propaan 

€  1.489,- HG9211CA rvs 

€  1.489,- HG9292CA grafiet 

€  29,- CS601BF conversieset butaan/propaan 

526
900

43

860
490

60

850

1*

1*

1*

1*
G1/2’’

515

600

480

voorzijde

526
900

43

860
490

60

850

1*

1*

1*

1*
G1/2’’

515

600

480

voorzijde
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



 
gaskookplaat met thermische beveiliging (90 cm)

 
gaskookplaat met Easy flame control (90 cm)

kenmerken
•	vangschaal rvs 
•	ruime branderopstelling door plaatsing  

wokbrander aan linkerzijde
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
•	sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage 

stand (0,26 kW) voor het echte sudderen 
•	krachtige wokbrander (4,5 kW) 
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 wokbrander
•	A+ branders met groot regelbereik  

(zuinig, snel en efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
•	3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm, 

(links-rechts) 29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar butaan/propaan 

verkrijgbaar

•	aansluitwaarde 1,2 W

kenmerken
•	vangschaal rvs of geëmailleerd
•	ruime branderopstelling door plaatsing wokbrander 

aan linkerzijde
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
•	sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage 

stand (0,26 kW) voor het echte sudderen 
•	krachtige wokbrander (4,5 kW) 
•	Easy flame control (elektronische beveiliging): alleen 

draaien voor ontsteking en inschakelen beveiliging, 
ingedrukt houden is niet nodig

•	automatische herontsteking 
•	centrale aan/uit knop met verlichte ring voor 

statusaanduiding, kinderslot, met één druk is de 
kookplaat direct uit te schakelen 

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 wokbrander
•	A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en 

efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
•	3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm, 

(links-rechts) 29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar butaan/propaan 

verkrijgbaar
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

•	aansluitwaarde 5,1 W

€  1.389,- HG9711BA rvs 

€  29,- CS501BF conversieset butaan/propaan 

€  1.589,- HG9711CA rvs 

€  1.589,- HG9792CA grafiet 

€  29,- CS501BF conversieset butaan/propaan 

526
900

43

860
490

60

850

1*

1*

1*

1*
G1/2’’

515

600

480

voorzijde

526
900

43

860
490

60

850

1*

1*

1*

1*
G1/2’’

515

600

480

voorzijde

42
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Gas-op-glas kookplaten

Maximaal kookgemak 

Een prachtig ergonomisch design
De gas-op-glas kookplaten zijn niet alleen bijzonder 

stijlvol, maar dankzij het gladde glasoppervlak ook 

makkelijk schoon te maken. 

Natuurlijk zijn ook deze gaskookplaten uitgevoerd met 

slimme en doordachte functies, zoals de uiterst zuinige, 

snelle en efficiënte A+ branders, vlambeveiliging en de 

gecombineerde sudder/wokbrander die regelbaar is van 

0,2 tot 5,7 kW. 

Digitale timers voor maximaal kookgemak 
ATAG heeft twee gas-op-glas kookplaten (HG9611MDA 

en HG1111MDA) voorzien van digitale timers waardoor 

koken nog makkelijker en efficiënter is. 

 

Met behulp van de timers programmeert u de gewenste 

bereidingstijd of leest u af hoe lang u al kookt. De 

kookplaat geeft een signaal en de brander schakelt na 

afloop van de ingestelde kooktijd automatisch uit. U 

hoeft dus zelf de tijd niet in de gaten te houden wanneer 

u bijvoorbeeld een gerecht een bepaalde tijd wilt laten 

doorkoken of wilt laten sudderen.  

De timers zijn onafhankelijk en tegelijkertijd in te 

stellen voor alle branders. De resttijd of verstreken 

kookduur wordt duidelijk boven elke regelknop digitaal 

weergegeven. Met een speciale functie kunt u alle 

branders tegelijkertijd in één keer uitschakelen.  

Erg handig als bijvoorbeeld de deurbel gaat. Daarnaast 

kunt u de timers gebruiken als extra hulpmiddel in de 

vorm van een aparte kookwekker.

Digitale timers voor maximaal kookgemak.



62 cm
 diep

gaskookplaat met thermische beveiliging (64 cm) diepe gaskookplaat met thermische beveiliging (64 cm) gaskookplaat met thermische beveiliging (80 cm)

E  1.129,- HG6111MBA    

E   29,- CS401BF  conversieset butaan/propaan

E  1.329,- HG6111NBA   

E   29,- CS421BF  conversieset butaan/propaan

E  1.329,- HG7111MBA   

E   29,- CS421BF  conversieset butaan/propaan

kenmerken 
•	ruime branderopstelling
•	krachtige sterkbrander 

3,0 kW aan voorzijde
•	vitro-keramisch glas (slijt- en 

krasvast) met rvs sierlijsten
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 x normaal, 1 x sterk,  

1 x sudderbrander
•	A+ branders met groot regelbereik 

(zuinig, snel en efficiënt)
•	unieke geëmailleerde 

branderdoppen uit één stuk, 
eenvoudig te reinigen en te 
plaatsen

•	geëmailleerde gietijzeren  
pandragers

•	comfortabele bediening door in 
rvs metalen regelknop  
geïntegreerde vonkontsteking 

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar 

butaan/propaan verkrijgbaar
•	fraai te combineren met  

kookplaten uit de Puzzelo-serie

•	aansluitwaarde 0,6 W

kenmerken 
•	vitro-keramisch glas (slijt- en 

krasvast) met RVS sierlijsten
•	extra ruime branderopstelling
•	3-krings wokbrander 4,5 kW
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 x normaal, 1 x wok,  

1 x sudderbrander
•	A+ branders met groot regelbereik 

(zuinig, snel en efficiënt)
•	unieke geëmailleerde  

brander-doppen uit één stuk, 
eenvoudig te reinigen en te 
plaatsen

•	geëmailleerde gietijzeren  
pandragers

•	comfortabele bediening door in 
rvs metalen regelknop  
geïntegreerde vonkontsteking 

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar 

butaan/propaan verkrijgbaar
•	gietijzeren wokring AWR200 en 

sudderrooster ASR200 gratis  
meegeleverd

•	alleen geschikt voor diepe 
werkbladen 

•	aansluitwaarde 0,6 W

kenmerken 
•	3-krings wokbrander 4,5 kW 
•	vitro-keramisch glas (slijt- en 

krasvast) met RVS sierlijsten
•	extra brede branderopstelling
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 x normaal, 1 x wok,  

1 x sudderbrander
•	A+ branders (zuinig, snel en 

efficiënt)
•	unieke geëmailleerde  

brander-doppen uit één stuk, 
eenvoudig te reinigen en te 
plaatsen

•	comfortabele bediening door in 
rvs metalen regelknop  
geïntegreerde vonkontsteking 

•	geëmailleerde gietijzeren  
pandragers

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar 

butaan/propaan verkrijgbaar
•	gietijzeren wokring AWR200 en 

sudderrooster ASR200 gratis  
meegeleverd 

•	fraai te combineren met  
kookplaten uit de Puzzelo-serie

•	aansluitwaarde 0,6 W

490
560

min.50

644
522

45

585
560

min.50

644
618

45

31

490

750

min.50

794 522

31

45

44
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Gaskookplaten

490

860

min.50

904 522

31

45

gaskookplaat met thermische beveiliging (90 cm)

E  1.549,- HG9611SBA   

E   29,- CS501BF   conversieset butaan/propaan

kenmerken 
•	3-krings wokbrander 4,5 kW 
•	vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met  

zwart beschermprofiel aan voorzijde
•	zéér ruime branderopstelling door 90 cm  

breedte
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 x normaal, 1 x wok,  

1 x sterk, 1 x sudderbrander
•	A+ branders met groot regelbereik  

(zuinig, snel en efficiënt)
•	unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	geëmailleerde gietijzeren  

pandragers
•	comfortabele bediening door in gemetalliseerde 

regelknop geïntegreerde vonkontsteking

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar  

butaan/propaan verkrijgbaar
•	als accessoire verkrijgbaar

 - hulpwokrooster
 - sudderrooster

•	fraai te combineren met  
kookplaten uit de Puzzelo-serie

•	aansluitwaarde 0,6 W

490

750

min.50

794 522

45

31

gaskookplaat met thermische beveiliging (80 cm)

E  1.499,- HG7611MBA   

E   29,- CS501BF  

kenmerken
•	3-krings wokbrander 4,5 kW
•	vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS 

sierlijsten
•	ruime branderopstelling door plaatsing wokbrander 

aan linkerzijde
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 x normaal, 1 x wok,  

1 x sterk, 1 x sudderbrander
•	A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en 

efficiënt)
•	unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop 

geïntegreerde vonkontsteking 
•	geëmailleerde gietijzeren pandragers 

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar  

butaan/propaan verkrijgbaar
•	fraai te combineren met kookplaten  

uit de Puzzelo-serie
•	gietijzeren wokring AWR200 en  

sudderrooster ASR200 gratis  
meegeleverd 

•	aansluitwaarde 0,6 W

45

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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860

min.50

904 522

31

45

gaskookplaat met thermische beveiliging (90 cm)

E  1.649,- HG9611MBA   

E  1.649,- HG9611MBF  butaan/propaan

kenmerken
•	zéér ruime branderopstelling door 90 cm breedte
•	gecombineerde sudder/wokbrander; regelbaar van  

0,2 tot 5,7 kW
•	vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met  

RVS sierlijsten
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 x normaal, 1 x hoog vermogen wokbrander,  

1 x sterk, 1 x sudderbrander
•	A+ branders met groot regelbereik  

(zuinig, snel en efficiënt)
•	unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	geëmailleerde gietijzeren pandragers 
•	comfortabele bediening door in rvs regelknop 

geïntegreerde vonkontsteking 

bijzonderheden
•	fraai te combineren met  

kookplaten uit de Puzzelo-serie
•	ook verkrijgbaar in butaan/ 

propaan uitvoering
•	gietijzeren wokring AWR200 en  

sudderrooster ASR200 gratis  
meegeleverd 

•	aansluitwaarde 0,6 W 

€ 1.899,-  HG9611MDA 

gaskookplaat met digitale timer per zone (90 cm)  

kenmerken
•	digitale timer per zone, met uitschakelfunctie of  

weergave verstreken kookduur 
•	vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met rvs  

sierlijsten
•	ruime branderopstelling dankzij plaatsing wokbrander 

aan linkerzijde
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde 
•	sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand 

(0,2 kW) voor het echte sudderen 
•	krachtige wokbrander met groot regelbereik, van  

sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)
•	thermische beveiliging
•	kookplaat	is	in	één	keer	uit	te	schakelen
•	timer	met	aparte	kookwekker-functie

uitvoering 
•	2	normaal-,	1	sudder-,	1	sterk-	en		
1	hoogvermogen	wokbrander

•	A+ branders met groot regelbereik  
(zuinig, snel en efficiënt) 

•	unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, 
eenvoudig te reinigen en te plaatsen

•	geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop 

geintegreerde vonkontsteking 

bijzonderheden
•	gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 

gratis meegeleverd
•	fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie 

•	aansluitwaarde 5,1 W
  
 

490

860

min.50

904 522
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45
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panoramische gaskookplaat met thermische beveiliging (111 cm)

E  1.949,- HG1111MBA  

E  1.949,- HG1111MBF butaan/propaan

kenmerken
•	vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS 

sierlijsten
•	extra	brede	kookplaat	voor	maximale	kookruimte	
ergonomische	indeling	door	plaatsing	branders

•	2	gecombineerde	sudder/wokbranders;	regelbaar	
van	0,2	tot	5,7	kW

•	thermische beveiliging

uitvoering
•	A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en 

efficiënt) (2,0 kW)
•	geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	comfortabele bediening door in rvs regelknop  

geïntegreerde vonkontsteking 

bijzonderheden
•	ook verkrijgbaar in butaan/propaan uitvoering
•	gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster 

ASR200 gratis meegeleverd

•	aansluitwaarde 0,6 W

€ 2.199,-  HG1111MDA 

panoramische gaskookplaat met digitale timer per zone (111 cm)  

kenmerken
•	digitale	timer	per	zone,	met	uitschakelfunctie	of		
weergave	verstreken	kookduur

•	vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met rvs  
sierlijsten

•	sudderbrander met een zeer lage stand (0,2 kW) voor 
het echte sudderen 

•	twee krachtige wokbranders met groot regelbereik,  
van sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)

•	thermische beveiliging
•	digitale timer per zone, met uitschakelfunctie of  

weergave verstreken kookduur
•	kookplaat is in één keer uit te schakelen
•	timer met aparte kookwekker-functie

uitvoering 
•	2 normaal- en 2 wokbranders
•	A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en 

efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop 

geintegreerde vonkontsteking 

bijzonderheden
•	gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 

gratis meegeleverd

•	aansluitwaarde 5,1 W

1070

380    

1114
412

46

47

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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MAGNA

Roestvrijstalen gaskookplaten

Magna designlijn, perfectie in vorm en functie
De roestvrijstalen gaskookplaten maken deel uit van de 

hoogwaardige MAGNA designlijn. Dit assortiment bestaat 

uit exclusieve keukenapparatuur met een hoogwaardige 

uitstraling en bijzondere prestaties. 

Hoogwaardig materiaalgebruik
MAGNA roestvrijstalen gaskookplaten zijn een lust 

voor het oog; ze onderscheiden zich door hoogwaardig 

materiaalgebruik, volledig metalen regelknoppen, 

solide roestvrijstaal (1,5 mm dik) en een opvallend 

hoge afwerkinggraad met ingelaste zijkanten. Deze 

gaskookplaten kenmerken zich door de toepassing van 

toptechnologie op kookgebied. 
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Gaskookplaten

Hoogwaardig materiaalgebruik in 

solide roestvrijstaal (1,5 mm dik).

De thermische beveiliging sluit automatisch de gastoevoer 

af als de vlam dooft door bijvoorbeeld tocht of overkoken.

A+ branders 
Ook deze MAGNA roestvrijstalen gaskookplaten zijn 

voorzien van onze unieke en milieuvriendelijke  

A+ branders met perfect regelbare, zuivere vlam.  

De geëmailleerde schijven rondom de branders bieden 

bescherming tegen inbranden en verkleuren en zijn 

bovendien makkelijk schoon te maken. 

Gecombineerde wok/sudderbrander
De krachtige hoog vermogen wokbrander heeft een zeer 

groot regelbereik. Zo bereidt u uw gerechten supersnel en 

krachtig op een zeer hoog vermogen (5,7 kW). U kunt de 

wokbrander ook op een zeer lage stand instellen  

(0,2 kW) voor het échte sudderen. 

Veilige kookplaten 
De nieuwe MAGNA roestvrijstalen gaskookplaten zijn 

voorzien van thermische beveiliging of Easy Flame Control. 

Bij thermische beveiliging wordt de gastoevoer onmiddellijk 

afgesloten wanneer de brander ongewild dooft. 

Met de elektronische Easy Flame Control schakelt u met 

één druk op de knop de gaskookplaat in, waarna u de 

verschillende branders bedient met de regelknoppen. 

U hoeft de knop niet ingedrukt te houden voor ontsteking. 

Het systeem zorgt eveneens voor een automatische 

herontsteking, wanneer de vlam onverhoopt dooft. 

Lukt het opnieuw ontsteken niet door bijv. tocht of 

overkoken, dan wordt de gastoevoer automatisch na tien 

seconden afgesloten.

De verlichte aan- en uitknop geeft de status van de 

kookplaat aan. Hiermee is ook het kinderslot in te 

schakelen of u kunt met één simpele beweging, alle 

branders tegelijkertijd uitschakelen. Erg handig als 

bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat. 

Compacte uitvoering met wokbrander 
Heeft u een klein huishouden of kookt u niet zo 

uitgebreid? Dan is de HG6311MBA met 3 branders, 

waaronder de gecombineerde wok/sudderbrander, 

ideaal. Deze gaskookplaat is aantrekkelijk geprijsd en in 

combinatie met bijvoorbeeld een combi-stoomoven bent 

u van alle gemakken voorzien.  

Easy Flame Control: automatisch herontsteken. 

Met de centrale aan- en uitknop kunt u alle 

gasbranders in één keer uitschakelen.



MAGNA roestvrijstalen gaskookplaten
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€ 1.199,- HG6411MBA rvs  

€ 29,-   CS401BF conversieset butaan/propaan 

gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (64 cm) 

€ 1.449,-  HG6311MBA rvs 

gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (64 cm)

kenmerken 
•	rvs Magna design kookplaat
•	kookplaat past in zaagmaat  

560 x 490 mm
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde 
•	sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage 

stand (0,2 kW) voor het echte sudderen 
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder- en 1 sterkbrander
•	A+ branders met groot regelbereik  

(zuinig, snel en efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	comfortabele bediening door in rvs metalen  

regelknop geïntegreerde vonkontsteking

bijzonderheden
•	conversieset voor ombouw naar  

butaan/propaan verkrijgbaar

•	aansluitwaarde 1,2 W

kenmerken 
•	rvs Magna design kookplaat
•	ruime branderopstelling dankzij plaatsing  

wokbrander aan linkerzijde
•	kookplaat past in zaagmaat  

560 x 490 mm
•	sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage 

stand (0,2 kW) voor het echte sudderen 
•	krachtige wokbrander met groot regelbereik, van 

sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	1 normaal-, 1 sudder- en 1 wokbrander
•	A+ branders met groot regelbereik  

(zuinig, snel en efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	comfortabele bediening door in rvs metalen  

regelknop geïntegreerde vonkontsteking

bijzonderheden
•	gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster 

ASR200 gratis meegeleverd

•	aansluitwaarde 1,2 W

490
560

min.50

644
522

45

490
560

min.50

640
522

45

51

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



€ 1.699,- HG8011MBA rvs  

kenmerken 
•	rvs Magna design kookplaat
•	ruime branderopstelling dankzij plaatsing wokbrander 

aan linkerzijde
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde 
•	sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage  

stand (0,2 kW) voor het echte sudderen 
•	krachtige wokbrander met groot regelbereik, van  

sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 wokbrander
•	A+ branders met groot regelbereik  

(zuinig, snel en efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	comfortabele bediening door in rvs metalen  

regelknop geïntegreerde vonkontsteking

bijzonderheden
•	gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 

gratis meegeleverd

•	aansluitwaarde 1,2 W

 
gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (80 cm) 

€ 1.599,- HG7411MBA rvs  

kenmerken 
•	rvs Magna design kookplaat
•	ruime branderopstelling dankzij plaatsing  

wokbrander aan linkerzijde
•	sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage 

stand (0,2 kW) voor het echte sudderen 
•	krachtige wokbrander met groot regelbereik,  

van sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder- en  

1 wokbrander
•	A+ branders met groot regelbereik  

(zuinig, snel en efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde brander-doppen uit één  

stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	geëmailleerde gietijzeren  

pandragers
•	comfortabele bediening door in rvs metalen  

regelknop geïntegreerde vonkontsteking

bijzonderheden
•	gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster 

ASR200 gratis meegeleverd

•	aansluitwaarde 1,2 W

 
gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (80 cm) 

490

750

min.50

794 522

31

45

490

750

min.50

794
522

45

31

52



K
oo

kp
la

te
n

Gaskookplaten
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860

min.50

904 522

31
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E  1.799,- HG9711MBA  rvs

gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (90 cm)

kenmerken
•	rvs MAGNA design kookplaat
•	extra ruime branderopstelling door 90 cm breedte
•	thermische beveiliging

uitvoering
•	2 normaal, - 1 sudder-, 1 sterk-, 1 wokbrander
•	zeer krachtige wokbrander (van 0,2 kW sudderstand 

tot krachtige 5,7 kW vermogen)
•	A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en 

efficiënt)
•	unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	comfortabele bediening door in rvs regelknop  

geïntegreerde vonkontsteking 
•	5 geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	branders met groot regelbereik

bijzonderheden
•	gecombineerde sudder/wokbrander; regelbaar van 

0,2 tot 5,7 kW
•	gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster 

ASR200 gratis meegeleverd

•	aansluitwaarde 0,6 W

€ 1.999,- HG9711MCA rvs  

kenmerken 
•	rvs Magna design kookplaat
•	ruime branderopstelling dankzij plaatsing wokbrander 

aan linkerzijde
•	krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde 
•	sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand 

(0,2 kW) voor het echte sudderen 
•	krachtige wokbrander met groot regelbereik, van  

sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)
•	Easy flame control (elektronische beveiliging):  

alleen draaien voor ontsteking en inschakelen 
beveiliging, ingedrukt houden niet nodig

•	automatische herontsteking
•	centrale aan/uitknop met verlichte ring voor  

statusaanduiding, kinderslot, met één druk is de  
kookplaat direct uit te schakelen

uitvoering
•	2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 wokbrander
•	A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en 

efficiënt) 
•	unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, 

eenvoudig te reinigen en te plaatsen
•	geëmailleerde gietijzeren pandragers
•	comfortabele bediening door in rvs metalen  

regelknop geïntegreerde vonkontsteking

bijzonderheden
•	gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 

gratis meegeleverd

•	aansluitwaarde 1,2 W

 
gaskookplaat RVS met Easy flame control (90 cm) 

490

860

min.50

904 522

31

48
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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De complete lijn ATAG 
gaskookplaten met vlambeveiliging 

gaskookplaat (60 cm) met Easy flame control 
HG6211CA  rvs pag. 39
HG6292CA  grafiet pag. 39

gaskookplaat (75 cm) met Easy flame control
HG7711CA rvs pag. 40
HG7792CA grafiet pag. 40

gaskookplaat (90 cm) met Easy flame control
HG9711CA rvs pag. 42
HG9792CA grafiet pag. 42

gaskookplaat (90 cm) met Easy flame control 
HG9211CA rvs pag. 41
HG9292CA grafiet pag. 41
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gaskookplaat (62 cm) met thermische beveiliging
HG6111P  rvs pag. 39
HG6192P  grafiet  pag. 39

gaskookplaat (62 cm) met thermische beveiliging 
HG6111W   rvs  pag. 40

gaskookplaat (60 cm) met thermische beveiliging 
HG6211BA  rvs pag. 39
HG6292BA  grafiet pag. 39

gaskookplaat (75 cm) met thermische beveiliging
HG7711BA rvs pag. 40
HG7792BA  grafiet pag. 40

gaskookplaat (90 cm) met thermische beveiliging
HG9711BA rvs pag. 42

gaskookplaat (90 cm) met thermische beveiliging 
HG9211BA rvs pag. 41
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gaskookplaat (90 cm) met 
Easy flame control
HG9611MBA  pag. 46

panoramische gaskookplaat (111 cm) 
met thermische beveiliging 
HG1111MBA  pag. 47 
HG1111MBF  (butaan/propaan)  pag. 47

panoramische gaskookplaat (111 cm) 
met thermische beveiliging 
HG1111MDA  pag. 47

gaskookplaat (64 cm) met 
thermische beveiliging
HG6111MBA   pag. 44

diepe gaskookplaat (64 cm) met 
thermische beveiliging
HG6111NBA  pag. 44

gaskookplaat (90 cm) met 
thermische beveiliging
HG9611MDA   pag. 46

gaskookplaat (80 cm) met 
thermische beveiliging
HG7111MBA  pag. 44

gaskookplaat (80 cm) met 
thermische beveiliging 
HG7611MBA  pag. 45

gaskookplaat (90 cm) met 
thermische beveiliging 
HG9611SBA  pag. 45
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gaskookplaat (33 cm) met 
thermische beveiliging 
HG3111MBA  pag. 78

wok-gaskookplaat (33 cm) met  
thermische beveiliging 
WO3111MBA  pag. 78
WO3111MBF (butaan/propaan) pag. 78
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gaskookplaat (64 cm) met 
thermische beveiliging
HG6411MBA   pag. 51

gaskookplaat (90 cm) met 
thermische beveiliging 
HG7411MBA  pag. 52

gaskookplaat RVS met 
thermische beveiliging (90 cm)
HG9711MBA  pag. 53

gaskookplaat RVS met thermische 
beveiliging (64 cm)
HG6311MBA  pag. 51

gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (80 cm) 
HG8011MBA      pag. 52

gaskookplaat RVS met Easy flame 
control (90 cm) 
HG9711MCA  pag. 53
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Intuïtief, logisch 
       en doordacht

De combinatie van slimme functies, de intuïtieve bediening en de prachtige 

ontwerpen maken de inductiekookplaten van ATAG tot een ‘must have’ voor 

de kookliefhebber met smaak. Bovendien zijn ze niet alleen razendsnel, maar 

ook stukken zuiniger dan de norm voor kookplaten voorschrijft. Het stand-by 

vermogen bedraagt zelfs minder dan 0,5 Watt. Heeft u een klein huishouden 

of kookt u niet zo uitgebreid? Dan is de versie met drie kookzones ideaal. 

Deze kookplaat is aantrekkelijk geprijsd en in combinatie met bijvoorbeeld 

een combi-stoomoven bent u van alle gemakken voorzien.

Inductiekookplaten

Inductiekookplaten
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Inductiekookplaten Kies uw favoriete bediening
ATAG zet de verschillende bedieningsmogelijkheden voor u op een rij:

Gerecht snel klaar, kookplaat relatief koel 
Inductiekoken is de snelste manier van koken en heeft  

bovendien slimme en vooruitstrevende elektronische 

bediening en functies. Samengebracht in mooie ontwerpen 

en met vitrokeramisch glas. Bij inductiekoken wordt niet de 

kookplaat verhit, maar wordt de pan via een magneetspoel 

direct verhit. Door het hoge rendement is de aankooktijd 

circa de helft van de aankooktijd bij standaard gasbranders. 

Andere belangrijke voordelen van inductie zijn het makkelijke 

schoonmaken van de kookplaat en de veiligheid. Doordat 

de kookplaat niet direct verhit wordt, wordt inbranden na 

overkoken voorkomen en zal u zich niet snel branden aan 

hete kookzones.

Knopbediening
Met de praktische knopbediening kookt u trefzeker 

en praktisch. Deze bediening is een uitkomst voor 

senioren of mensen met een visuele beperking dankzij 

de voelbare standen en de waarschuwingstonen.

Touch Control
Met de Touch Control bedient u de inductiekookplaat 

door middel van tiptoetsen. U gebruikt deze tiptoetsen 

om de warmtestand in stappen te regelen of de ‘boost’ 

stand te activeren, waarmee uw gerechten extra snel 

klaar zijn. Met de Fast Forward functie regelt u in drie 

stappen per keer het vermogen.

De snelste manier 
van koken
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Iris Slide Control®
Het nieuwe koken van ATAG

Intuïtieve bediening
De Iris Slide Control® is een unieke, 

gebruiksvriendelijke en intuïtieve bediening. 

Wanneer u hier met een vingertop licht overheen 

strijkt, stelt u het gewenste vermogen in. Eenvoudig 

en toch heel nauwkeurig door met de klok mee te 

draaien. Dankzij een LED indicatie op de Iris Slider 

ziet u direct wat er gebeurt. U heeft keuze uit twaalf 

warmtestanden en een ‘boost’ stand voor maximaal 

vermogen. U kunt ook met één keer aantippen 

direct de gewenste vermogensstand kiezen.

Iris Slide Control®. Deze intuïtieve 
bediening heeft u zó in de vingers:
•	 Vermogen	instellen	door	met	uw	vingertop	

 over de Slider te strijken.

•	 In	één	oogopslag	is	duidelijk	welke	Iris	Slider	

 bij welke kookzone hoort.

•	 Pauzetoets	om	korte	onderbrekingen	tijdens	

 het koken veilig op te vangen.

•	 Kinderslot	voor	extra	veiligheid.

•	 Het	snel	op	temperatuur	brengen	van	de	pan	

 met de ‘boost’ stand.

•	 Zes	automatische	programma’s,	praktisch	en	gezond		

 koken dankzij precies de juiste temperatuur: olie en  

 boter verbranden niet.

•	 Instellen	van	een	kookduur	of	indicatie	van	

 de verstreken kookduur.

•	 Minder	energieverbruik	door	het	zeer	lage	stand-by		

 vermogen (< 0,5 Watt: Eco stand-by).

Inductiekookplaten
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Een mooi geheel: 
de geïntegreerde inductiekookplaat
Enkele inductiekookplaten van ATAG gaan niet alleen 

verder in techniek, maar ook in uitstraling. De vlak 

inbouwbare geïntegreerde kookplaten vormen samen 

met het aanrechtblad één mooi geheel.

Helder overzicht 
Elke zone op de kookplaat heeft een aparte Iris Slide 

Control®. Doordat de Iris Sliders exact hetzelfde zijn gepo-

sitioneerd als de kookzones, ziet u in één oogopslag welke 

Iris Slider bij welke zone hoort. Overzichtelijk, comfortabel en 

precies. Gaat tijdens het koken de bel of de telefoon, dan zet 

u de kookzones heel makkelijk even in de pauzestand.

ATAG maakt koken makkelijk
Het model HI9271S (90 cm breed) heeft een krachtige 

dubbele 5,5 kW dual induction zone. Ideaal voor het aan 

de kook brengen van grote pannen water en het bakken 

van pannenkoeken. Het vermogen blijft hoog en de 

temperatuur in de pan constant. 

De panoramische inductiekookplaat HI1271S (111 cm 

breed) heeft een bijzonder ergonomisch design. Doordat 

de kookplaat lang en ondiep is, hoeft u tijdens het koken 

niet over de pannen heen te reiken en de pannen passen 

bovendien makkelijk naast elkaar.

Inductiekookplaten

Mooi design en helder overzicht

Fraaie en functionele 
vormgeving
De tweekleurige bedrukking op de kookzones is niet 

alleen fraai qua vormgeving, maar biedt ook een 

bijzondere functionaliteit. De grijze binnenring geeft 

de minimale pandiameter aan en de driedubbele 

buitenring de maximale diameter. Het woord 

“induction” geeft aan hoeveel groter de pan mag zijn 

om de kookzone nog goed te laten functioneren.
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Makkelijker koken
Bijna alle inductiekookplaten beschikken over 

automatische programma’s voor water koken, bakken, 

braden, wokken, sudderen, warmhouden en grillen. 

Deze programma’s zorgen ervoor dat u altijd met de 

juiste temperaturen kookt. Doordat vet niet wordt 

oververhit, kookt u gezonder. 

Sudderen en warmhouden
U suddert en houdt warm met de temperatuurgestuurde 

automatische sudder- en warmhoudfuncties. Deze 

functies zorgen voor de meest constante en ideale 

temperatuur die nodig is voor het échte sudderen (tussen 

90 - 100 ˚C) en warmhouden (+/- 70 ˚C) van uw gerecht.

Timer
Met behulp van de timer programmeert u de gewenste 

bereidingstijd (aflopend) of leest u af hoe lang u al kookt 

(oplopend). Na afloop van de ingestelde tijd schakelt 

de kookzone zichzelf uit. Bovendien kunt u de timer als 

extra hulpmiddel in de vorm van een aparte kookwekker 

gebruiken. Inductiekookplaten met Iris Slide Control® 

hebben zelfs een aparte timer per zone.

 

Automatische programma’s

Timer aanduiding van de verstreken kooktijd.

Inductiekookplaten

ATAG maakt koken veilig
Koele en veilige kookplaat
Inductiekookplaten zijn voorzien van 

elektromagnetische spoelen die via de 

panbodem het gerecht verhitten. 

Alleen als er een pan 

op de kookzone staat 

werkt de spoel. 

Hierdoor blijft de 

kookplaat relatief 

koel en dus veilig.

Pauzetoets
Alle inductiekookplaten van ATAG met Touch 

Control en Iris Slide Control® zijn voorzien van een 

pauzetoets. Als bijvoorbeeld de deurbel gaat, kunt 

u snel reageren. Eén druk op de pauzetoets en de 

zone schakelt standaard naar een zeer laag 

vermogen (stand twee).

Kinderslot
Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig 

ongewenste bediening van elke kookzone. Met één 

druk op de toets blokkeert u alle functies.
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Inductiekookplaten

 
inductiekookplaat (60 cm)

 
inductiekookplaat (60 cm)

kenmerken
•	3000 W boost linksvoor en 

rechtsachter, 1400 W rechtsvoor 
en linksachter

•	aan/uit knop per zone
•	knoppenbediening
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte 

indicatie per zone
•	laag stand-by vermogen < 1 W

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	fraaie tweekleurige zone 

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 53 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd 

AA210D3 
•	fraai te combineren met de 

kookplaten uit de Puzzelo-serie

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

kenmerken
•	4 zones met 3000 W boost 
•	touch-control bediening  

(tiptoetsen) 
•	timer (kookwekker) 
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte 

indicatie per zone
•	zeer laag stand-by vermogen  

< 0,5 W

uitvoering
•	facet geslepen zijkanten 
•	extra ruime afstand tussen de 

zones 
•	fraaie tweekleurige zone 

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 46 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd 

AA205D3 
•	kookwekker (stand alone)

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

€ 1.649,- HI6271B € 1.699,- HI6271T

490

560

min.40

53

604
522

490 

560 

min.40 

46

600 
510 

 
inductiekookplaat met Iris Slide Control® (64 cm)

kenmerken
•	3700 W boost links, 3000 W 

rechtsvoor en rechtsachter
•	in zeer korte tijd verhitting van het 

gerecht dankzij turbo boost-stand 
op alle zones en een unieke 110% 
permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	Iris Slide Control®

•	timer (kookwekker) per zone 
en menu voor automatische 
programma’s voor aankoken, 
sudderen, warm houden, wokken, 
braden, grillen

•	timer aanduiding van de 
 verstreken kooktijd  

•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte 

indicatie per zone
•	zeer laag stand-by vermogen  

< 0,5 W

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	extra ruime afstand tussen de 

zones
•	fraaie tweekleurige zone 

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd 

AA210D3 
•	fraai te combineren met de  

kookplaten uit de Puzzelo-serie
•	zelfregelende functies voor de 

juiste temperatuur voor het échte 
sudderen en warm houden

•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, 

grill- en wokfunctie 

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

€ 1.749,- HI6271S

490

560

min.40

43

644
522

65

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



 
inductiekookplaat (64 cm)

 
inductiekookplaat (64 cm)

kenmerken
•	3700 W boost linksvoor, 3000 W rechtsvoor en 

rechtsachter, 2200 W linksachter
•	in zeer korte tijd verhitting van de pan dankzij turbo 

boost-stand op alle zones en een unieke 110% 
permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	fast forward touch-control, voor snelle bediening 

van de standen  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken, 
sudderen, warm houden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd  
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	zeer laag standby vermogen < 0,5 W

uitvoering 
•	facet geslepen zijkanten 
•	fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 46 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur 

voor het échte sudderen en warm houden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische waterkook functie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en  

wokfunctie 

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

kenmerken
•	3700 W boost linksvoor, 3000 W rechtsvoor en  

rechtsachter, 2200 W linksachter
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke  
110% permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	fast forward touch-control, voor snelle bediening van 

de standen  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken,  
sudderen, warm houden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd  
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	fraai te combineren met de kookplaten uit de 

Puzzelo-serie
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur 

voor het échte sudderen en warm houden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie 

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

€ 1.849,- HI6271F € 1.999,- HI6271M

490 

560 

min.40 

46

640
520

490 

560 

min.40 

43

644 
522 

66
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inductiekookplaat (77 cm)

kenmerken
•	3700 W boost linksvoor, 3000 W rechtsvoor en 

rechtsachter, 2200 W linksachter
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke  
110% permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	fast forward touch-control, voor snelle bediening van 

de standen  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken,  
sudderen, warm houden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd  
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	extra ruime afstand tussen de zones
•	fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	fraai te combineren met de kookplaten uit de 

Puzzelo-serie
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur 

voor het échte sudderen en warmhouden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie 

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting
•	in te bouwen boven 60 cm kastje zonder dat de 

korpus ingezaagd hoeft te worden

€ 2.259,- HI7271M

490

750

min.40

15

774
522

43

160

160

 
inductiekookplaat (77 cm) (vlak inbouwbaar) 

kenmerken
•	3700 W boost linksvoor, 3000 W rechtsvoor en  

rechtsachter, 2200 W linksachter
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke  
110% permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	fast forward touch-control, voor snelle bediening van 

de standen  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken,  
sudderen, warm houden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de  
verstreken kooktijd  

•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	zeer laag stand-by vermogen  

< 0,5 W

uitvoering 
•	extra ruime afstand tussen de zones
•	fraaie tweekleurige zonebedrukking
•	in werkblad vlak te integreren kookplaat 

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 50 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur 

voor het échte sudderen en warmhouden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie 

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

€ 2.259,- HI7271I

67

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



 
inductiekookplaat met Iris Slide Control® (80 cm)

kenmerken
•	3700 W boost linksvoor en rechtsvoor, 3000 W 

linksachter en rechtsachter
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke  
110% permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	Iris Slide Control® bediening  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken,  
sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd  
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	extra ruime afstand tussen de zones
•	fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	fraai te combineren met de kookplaten uit de  

Puzzelo-serie
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur  

voor het échte sudderen en warm houden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie 

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting
•	in te bouwen boven 60 cm kastje zonder dat de 

korpus ingezaagd hoeft te worden

€ 2.449,- HI8271S

490

780

min.40

43

180

180

804 522

15

 
inductiekookplaat met Iris Slide Control® (77 cm)

kenmerken
•	3700 W boost linksvoor, 3000 W rechtsvoor en 

rechtsachter, 2200 W linksachter
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke  
110% permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	Iris Slide Control® bediening  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken, sudderen, 
warmhouden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd  
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	extra ruime afstand tussen de zones
•	fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	fraai te combineren met de kookplaten uit de 

Puzzelo-serie
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor 

het échte sudderen en warm houden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie 

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting
•	in te bouwen boven 60 cm kastje zonder dat de 

korpus ingezaagd hoeft te worden

€ 2.359,- HI7271S

490

750

min.40

15

774
522

43

160

160

Special award voor 
‘beste vormgeving’

GIO 2010

68
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inductiekookplaat (90 cm)

kenmerken
•	3700 W boost links, 3000 W op overige 4 zones 
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke  
110% permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	fast forward touch-control, voor snelle bediening 

van de standen  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken,  
sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd  
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	fraai te combineren met de kookplaten uit de 

Puzzelo-serie
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur 

voor het échte sudderen en warm houden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en 

 wokfunctie 

•	aansluitwaarde 11,1 kW
•	3-fasen aansluiting

€ 2.779,- HI9271M

490

860

min.40

904 522

43

€ 2.499.-   HI8271M 

kenmerken
•	3700 W boost links, 3000 W op overige 4 zones 
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% 
permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	touch-control bediening (tiptoetsen)
•	fast forward touch-control, voor snelle bediening van 

de standen
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor 

automatische programma’s voor aankoken, sudderen, 
warm houden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd
•	pauzetoets
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij restwarmte indicatie per zone
•	zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering
•	rvs sierlijsten
•	extra ruime afstand tussen de zones 
•	fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden
•	in te bouwen boven 60 cm kastje zonder dat  

de corpus ingezaagd hoeft te worden
•	inbouwdiepte 43 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
•	fraai te combineren met de kookplaten uit  

de Puzzelo-serie
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur  

voor het échte sudderen en warmhouden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie

•	aansluitwaarde 11,1 kW
•	3-fasen aansluiting

inductiekookplaat (80 cm) 

490

780

min.40

804 522

43

774484

69

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



 
panoramische inductiekookplaat met Iris Slide Control® (111 cm)

kenmerken
•	3700 W boost linksvoor en rechtsvoor, 3000 W 

linksachter en rechtsachter
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke  
110% permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	Iris Slide Control® bediening  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken,  
sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd  
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	zeer laag standby vermogen < 0,5 W

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	fraaie tweekleurige zonebedrukking
•	extra brede kookplaat voor maximale kookruimte
•	ergonomische indeling door plaatsing zones naast 

elkaar 

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	fraai te combineren met de kookplaten uit de 

Puzzelo-serie
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur 

voor het échte sudderen en warm houden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische waterkook functie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie 

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

€ 2.699,- HI1271S

1070

385    

1114 412

43

379    

 
inductiekookplaat (90 cm) (vlak inbouwbaar)

kenmerken
•	3700 W boost links, 3000 W op overige 4 zones 
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke  
110% permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	fast forward touch-control, voor snelle bediening van 

de standen  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken,  
sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd  
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering 
•	fraaie tweekleurige zonebedrukking
•	in werkblad vlak te integreren kookplaat 

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 50 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur 

voor het échte sudderen en warm houden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie 

•	aansluitwaarde 11,1 kW
•	3-fasen aansluiting

€ 2.779,- HI9271I

46

y

70
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inductiekookplaat (90 cm) met wokbrander

kenmerken
•	gecombineerde gas sudder/wokbrander links 

regelbaar van 0,2 tot 5,7 kW
•	thermische beveiliging
•	3000 W op de 4 inductiezones
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke  
110% permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	rvs metalen regelknop wokbrander 
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	fast forward touch-control, voor snelle bediening van 

de standen  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken,  
sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd  
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	fraai te combineren met de kookplaten uit de 

Puzzelo-serie
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur 

voor het échte sudderen en warm houden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie 

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

€ 2.999,- IG9271MBA   

€ 2.999,- IG9271MBF     butaan/propaan versie  

490

860

min.40

904 522

43

 
inductiekookplaat met Iris Slide Control® en dual induction zone (90 cm)

kenmerken
•	5500 W boost dubbelkrings zone midden, 3000 W 

op overige 4 zones 
•	unieke 5,5 kW dubbelkringzone dual induction zone 
•	in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij 

turbo boost-stand op alle zones en een unieke  
110% permanent vermogensstand

•	aan/uit toets per zone
•	Iris Slide Control® bediening  
•	timer (kookwekker) per zone en menu voor  

automatische programma’s voor aankoken,  
sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen

•	timer aanduiding van de verstreken kooktijd  
•	pauzetoets 
•	extra veilig door kinderslot
•	extra veilig door restwarmte indicatie per zone
•	laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	extra ruime afstand tussen de zones
•	fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm
•	gratis pannenset bijgeleverd AA210D3 
•	fraai te combineren met de kookplaten uit de 

Puzzelo-serie
•	zelfregelende functies voor de juiste temperatuur 

voor het échte sudderen en warm houden
•	kookwekker (stand alone)
•	automatische water kookfunctie 
•	voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie 

•	aansluitwaarde 11,1 kW
•	3-fasen aansluiting

€ 2.899,- HI9271S

490

860

min.40

904 522

43

71

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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ATAG heeft een nieuwe lijn hoogwaardige keramische kookplaten met slimme functies, 

nieuwe ontwerpen en nog meer bedieningsgemak. Een aantal keramische kookplaten is nu 

ook voorzien van de unieke, gebruiksvriendelijke en intuïtieve  

Iris Slide Control® bediening. ATAG maakt innovatieve  kookplaten bereikbaar voor een 

grote groep kookliefhebbers die kiest voor de voordelen van elektrisch koken tegen een 

smakelijke prijs. 

De schoonheid van

          keramisch koken

Keramische kookplaten 

Keramische kookplaten
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Keramische kookplaten 

Keramisch koken is effectief koken

Strak beeld in uw keuken 
De vlakke keramische kookplaat creëert een prachtig 

strak beeld in uw keuken. Bovendien is de kookplaat 

makkelijk schoon te maken en is zeer veilig in 

gebruik. Zo krijgt u bij de keramische kookplaat een 

waarschuwing als deze nog te warm is om aan te raken. 

Kies uw favoriete bediening
U kunt kiezen uit drie verschillende  

bedieningsmogelijkheden:

Knopbediening
Met de praktische knopbediening kookt u trefzeker en 

praktisch. Deze bediening is een uitkomst voor senioren 

of mensen met een visuele beperking dankzij de 

voelbare standen en de waarschuwingstonen.

Touch Control bediening 
Met de Touch Control bedient u de keramische 

kookplaat door middel van tiptoetsen. U gebruikt deze 

tiptoetsen om de warmtestand in stappen te regelen. 

Iris Slide Control® bediening 
De Iris Slide Control® is een unieke, gebruiksvriendelijke 

en intuïtieve bediening. Wanneer u hier met een 

vingertop licht overheen strijkt, stelt u het gewenste 

vermogen in. Eenvoudig en toch heel nauwkeurig door 

met de klok mee te draaien. Dankzij een LED indicatie op 

de Iris Slider ziet u direct wat er gebeurt. U heeft keuze 

uit twaalf warmtestanden. U kunt ook met één keer 

aantippen direct de gewenste vermogensstand kiezen.

Inuïtieve Iris Slide Control® bediening.
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Overzichtelijk 
Elke zone op de kookplaat heeft een aparte  

Iris Slide Control®. Doordat de Iris Sliders exact 

hetzelfde zijn gepositioneerd als de kookzones, ziet u 

in één oogopslag welke Iris Slider bij welke zone hoort. 

Overzichtelijk, comfortabel en precies. Gaat tijdens het 

koken de bel of telefoon, dan zet u de kookzones heel 

makkelijk even in de pauzestand.

Voor elke smaak een  passend antwoord 
De keramische kookplaten van ATAG bestaan uit vele 

formaten en uitvoeringen, zodat er voor iedereen wel een 

passende oplossing is. 

Helder overzicht op de glasplaat 
Dankzij de verschillende afmetingen en vermogens van 

de kookzones, kunt u zeer flexibel koken. De heldere 

tweekleurige bedrukking op de glasplaat geeft per 

zone duidelijk aan welke afmetingen en vormen 

pannen u kunt gebruiken. Met de speciale vis/braad 

zone is het mogelijk om bijvoorbeeld vis te bereiden 

in een speciale ovale vispan.  

Het beste van twee werelden: keramisch  
mét gas
Gas én keramisch wordt gecombineerd in type 

CG9271M; de ideale combinatie in één kookplaat.  

De 90 cm brede kookplaat heeft vier snelle 

keramische zones plus een uiterst krachtige 

gaswokbrander van 5,7 kW, met extra groot 

regelbereik.

Helder overzicht op de glasplaat.

Keramische kookplaat met de speciale vis/braad zone.

Keramische kookplaten
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Makkelijk en veilig 

Cooklight elementen
Alle keramische kookplaten van ATAG zijn voorzien van 

Cooklight elementen. Deze efficiënte warmtebronnen 

met een zeer korte opwarmtijd, zorgen voor een snelle 

en nauwkeurige bereiding van al uw gerechten. Hiermee 

bespaart u tijd én energie.

Automatische programma’s
Alle keramische kookplaten met Touch Control bediening 

hebben een aankookautomaat om een bepaalde 

hoeveelheid water efficiënt aan de kook te brengen. 

De keramische kookplaten met Iris Slide Control® 

bediening hebben automatische programma’s voor 

aankoken, warmhouden en opwarmen. Deze programma’s 

zorgen ervoor dat u altijd met de juiste temperaturen kookt. 

Timer
Met behulp van de timer programmeert u de gewenste 

bereidingstijd. Na afloop van de ingestelde bereidingstijd 

schakelt de kookzone zichzelf uit. Bovendien kunt u de 

timer als extra hulpmiddel in de vorm van een aparte 

kookwekker gebruiken. Keramische kookplaten met Iris 

Slide Control® bediening hebben zelfs per zone een 

aparte timer. Hier kunt u ook de timer instellen om de 

verstreken kookduur af te lezen. 

Automatische programma's voor aankoken, 

warmhouden en opwarmen.

De vlak inbouwbare geïntegreerde kookplaat HL8271I 

vormt samen met het aanrechtblad één stijlvol geheel.
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De restwarmte indicatie geeft aan dat de  

kookzone nog te warm is om aan te raken.

Met behulp van de timer programmeert u  

de gewenste bereidingstijd.

ATAG maakt koken veilig
Na uitschakeling van de kookzone wordt de restwarmte 

indicatie geactiveerd. Bij restwarmte indicatie wordt de 

restwarmte in de bedieningsdisplay weergegeven door 

een oplichtende H. Dit betekent dat de kookzone nog 

te warm is om aan te raken. Of u kunt de restwarmte 

gebruiken om nog even een pannetje warm te houden, 

zonder dat u energie verbruikt.   

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig 

ongewenste bediening van de kookplaat. Met één druk 

op de toets blokkeert u alle functies.

Alle keramische kookplaten met Touch Control bediening 

en Iris Slide Control® bediening zijn voorzien van een 

automatische kookduurbegrenzing. Afhankelijk van de 

ingestelde stand wordt de kookplaat na een bepaalde 

tijd automatisch uitgeschakeld. Staat de kookplaat in de 

hoogste stand, schakelt de kookplaat al na één uur uit. 

Bij de sudderstand, met minder vermogen, schakelt de 

kookplaat na een aantal uren uit.

Keramische kookplaten



kenmerken
•	voorzien van aan/uit signalering
•	voorzien van regelknoppen 
 
uitvoering
•	2 kookzones linksvoor en rechtsvoor ø 14,5 cm / 1500 W,
•	2 kookzones linksachter en rechtsachter ø 18 cm / 2000 W 

•	aansluitwaarde 7,0 kW
•	2 fasen-aansluiting

490 

560 

min.45

88

580
510

E  499,- HEK611  rvs

elektrokookplaat (60 cm)

€ 799,- HL6271E 

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ 

verwarmingselementen
•	2 kookzones Ø 145 / 1200 W 
•	1 kookzone Ø 180 / 1800 W
•	1 dubbelkringszone Ø 210/140 

2200 W
•	knoppenbediening
•	aan/uit toets per zone
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	rvs frame
•	fraaie tweekleurige zone  

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 51 mm 

•	aansluitwaarde 6,4 kW
•	2 fasen-aansluiting

 
keramische kookplaat (60 cm)  

490 

560 

min.40 

51 

595
510

€ 999,- HL6271T  

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ 

verwarmingselementen
•	2 kookzones Ø 145 / 1200 W 
•	1 kookzone Ø 180 / 2000 W
•	1 kookzone Ø 210 / 2300 W
•	touch-control bediening 

(tiptoetsen) 
•	timer per zone met 

uitschakelfunctie
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij automatische 

kookduurbegrenzing
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	fraaie tweekleurige zone  

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 46 mm 
•	key lock function  

(schoonmaakstand) 
•	kookwekker stand alone
•	automatische 

wateraankookfunctie

•	aansluitwaarde 6,7 kW
•	2-fasen aansluiting

 
keramische kookplaat (60 cm)

46

490

560

min.50

600
510

480
550
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€ 1.099,- HL6271G  

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ 

verwarmingselementen
•	1 kookzone Ø 145 / 1200 W 
•	2 kookzones Ø 180 / 2000 W
•	1 dubbelkringszone Ø 210/140 

2200 W
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	timer per zone met 

uitschakelfunctie
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij automatische 

kookduurbegrenzing
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	fraaie tweekleurige zone  

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 46 mm 
•	key lock function  

(schoonmaakstand) 
•	kookwekker stand alone
•	automatische  

wateraankookfunctie

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

 
keramische kookplaat (60 cm)

46

490

560

min.50

600
510

480
550

43

490

560

min.50

644
522

480
550

€ 1.199,- HL6271M 

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ 

verwarmingselementen
•	1 kookzone Ø 145 / 1200 W 
•	1 kookzone Ø 160 / 1500 W
•	1 driekringszone  

Ø 210/175/120 / 2300 W
•	1 braad/viszone  

Ø 170 x 265 / 2400 W
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	timer per zone met 

uitschakelfunctie
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij automatische 

kookduurbegrenzing
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	rvs sierlijsten
•	fraaie tweekleurige zone  

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm 
•	fraai te combineren met 

kookplaten uit de Puzzelo-serie 
•	key lock function 

(schoonmaakstand) 
•	kookwekker stand alone
•	automatische  

wateraankookfunctie

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

 
keramische kookplaat (64 cm)

46

490

750
min.50

770 510

740480

€ 1.249,- HL7271G

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ 

verwarmingselementen
•	1 kookzone Ø 145 / 1200 W 
•	2 kookzones Ø 180 / 2000 W
•	1 dubbelkringszone  

Ø 210/140 / 2200 W
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	timer per zone met 

uitschakelfunctie
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij automatische 

kookduurbegrenzing
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	facetgeslepen zijkanten
•	extra ruime afstand tussen de 

zones 
•	fraaie tweekleurige zone  

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 46 mm 
•	key lock function 

(schoonmaakstand) 
•	kookwekker stand alone
•	automatische  

wateraankookfunctie

•	aansluitwaarde 7,4 kW
•	2-fasen aansluiting

 
keramische kookplaat (77 cm)

79

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



43

490

750
min.50

774 522

740480

€ 1.399,- HL7271M 

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ 

verwarmingselementen
•	1 kookzone Ø 145 / 1200 W 
•	1 kookzone Ø 180 / 1800 W
•	1 driekringszone  

Ø 230/180/120 / 2500 W
•	1 braad/viszone 

 Ø 170/265 / 2400 W
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	timer per zone met 

uitschakelfunctie
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij automatische 

kookduurbegrenzing
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	rvs sierlijsten 
•	extra ruime afstand tussen de 

zones 
•	fraaie tweekleurige zone  

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm 
•	fraai te combineren met 

kookplaten uit de Puzzelo-serie 
•	key lock function 

(schoonmaakstand) 
•	kookwekker stand alone
•	automatische  

wateraankookfunctie

•	aansluitwaarde 7,9 kW
•	2-fasen aansluiting

 
keramische kookplaat (77 cm)

490

780
min.50

804 522

770480

43

€ 1.599,- HL8271S 

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ 

verwarmingselementen
•	1 kookzone Ø 145 / 1200 W 
•	1 kookzone Ø 160 / 1500 W
•	1 driekringszone Ø 230/180/ 

120 / 2500 W
•	1 braad/viszone Ø 170/265 /  

2400 W
•	Iris Slide Control® bediening 
•	extra nauwkeurige bediening 

dankzij 12 standen
•	timer per zone en menu voor 

automatische programma’s 
voor aankoken, warmhouden 
en opwarmen 

•	weergave verstreken kookduur
•	pauzetoets
•	aan/uit toets per zone
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij automatische 

kookduurbegrenzing
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	rvs sierlijsten 
•	extra ruime afstand  

tussen de zones 
•	fraaie tweekleurige zone 

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm 
•	fraai te combineren  

met kookplaten uit  
de Puzzelo-serie 

•	key lock function 
(schoonmaakstand) 

•	kookwekker stand alone
•	automatische  

wateraankookfunctie

•	aansluitwaarde 7,6 kW
•	2-fasen aansluiting
•	standby < 0,5 W

 
keramische kookplaat met 
Iris Slide Control® (80 cm)

€ 1.599,- HL8271I

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ 

verwarmingselementen
•	1 kookzone Ø 145 / 1200 W 
•	1 kookzone Ø 160 / 1500 W
•	1 driekringszone Ø 230/180/ 

120 / 2500 W
•	1 braad/viszone Ø 170/265 / 

2400 W
•	Iris Slide Control® bediening 
•	extra nauwkeurige bediening 

dankzij 12 standen
•	timer per zone en menu voor 

automatische  
programma’s voor aankoken, 
warmhouden en  
opwarmen 

•	weergave verstreken kookduur
•	pauzetoets
•	aan/uit toets per zone
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij automatische 

kookduurbegrenzing
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	in werkblad vlak te  

integreren kookplaat 
•	extra ruime afstand  

tussen de zones 
•	fraaie tweekleurige zone 

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 50 mm 
•	key lock function 

(schoonmaakstand) 
•	kookwekker stand alone
•	automatische 

wateraankookfunctie

•	aansluitwaarde 7,6 kW
•	2-fasen aansluiting
•	standby < 0,5 W

 
keramische kookplaat met 
Iris Slide Control® (80 cm) (vlak inbouwbaar) 

490
516

780

806min.50

800 510
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860

min.50

904 522

46

854484

€ 1.999,- CG9271MBA  

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ verwarmingselementen
•	2 kookzones Ø 160 / 1500 W
•	2 dubbelkringszone Ø 180 / 2000 W
•	gecombineerde gas sudder/wokbrander links 

regelbaar van 0,2 tot 5,7 kW 
•	touch-control bediening (tiptoetsen) 
•	timer per zone met uitschakelfunctie
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	rvs sierlijsten 
•	fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 46 mm 
•	fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie 
•	key lock function (schoonmaakstand) 
•	kookwekker stand alone
•	automatische wateraankookfunctie

•	aansluitwaarde 7,0 kW
•	2-fasen aansluiting

 
keramische kookplaat (90 cm) met wokbrander 

€ 1.999,- HL9271S

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ verwarmingselementen
•	2 dubbelkringszones Ø 180 / 2000 W
•	1 driekringszone Ø 270 / 2700 W
•	1 braad/viszone Ø 180/415 / 4000 W, ook separaat in 

te stellen 2 x Ø 170 mm / 1700 W
•	Iris Slide Control® bediening 
•	extra nauwkeurige bediening dankzij 12 standen
•	timer per zone en menu voor automatische  

programma’s voor aankoken, warmhouden en  
opwarmen 

•	weergave verstreken kookduur
•	pauzetoets
•	aan/uit toets per zone
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	rvs sierlijsten 
•	extra ruime afstand tussen de zones 
•	fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm 
•	fraai te combineren met kookplaten  

uit de Puzzelo-serie 
•	key lock function (schoonmaakstand) 
•	kookwekker stand alone
•	automatische wateraankookfunctie

•	aansluitwaarde 10,7 kW
•	3-fasen aansluiting
•	standby < 0,5 W

 
keramische kookplaat met Iris Slide Control® (90 cm) 

850480

43

490

860

min.50

904 522
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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Bijzonder koken

Eigenzinnige koks kiezen hun eigen kookplaat
Een keuze maken tussen gas of inductie? Wat dacht 

u	van	Teppan	Yaki,	een	Japanse	grillplaat.	De	trend	

in modern koken. Of een inductie-gaskookplaat? Een 

bijpassende brede afzuigkap erboven en uw keuken is 

helemaal af! ATAG heeft ook kookplaten in het assortiment 

die uitblinken door hun bijzondere eigenschappen. Bent 

u een designliefhebber? Kijk dan eens naar de panorama 

kookplaten. Met hun brede formaat een lust voor het oog. 

Of u nu praktische, ergonomische of toch meer visuele 

eisen aan uw keuken stelt: de perfecte kookplaat is een 

kwestie van kiezen en combineren.

De kracht van gas en de snelheid van inductie  

gecombineerd in één kookplaat IG9271MBA.
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Bijzonder koken

Het beste van twee werelden
Gas- én inductiekoken wordt gecombineerd in het model 

IG9271MBA én gas en keramisch in het type CG9271M; 

de ideale combinatie in één kookplaat, exclusief van 

ATAG. De 90 cm brede kookplaten hebben vier snelle 

zones plus een uiterst krachtige gaswokbrander van  

5,7 kW, met extra groot regelbereik.

Panoramische kookplaat: 
ergonomie is ook belangrijk
De branders of kookzones zijn bij deze 111 cm brede 

gas- of inductiekookplaat niet achter, maar naast elkaar 

geplaatst. U hoeft hierdoor niet meer over hete pannen heen 

te reiken en de pannen passen royaal naast elkaar. Wanneer 

u de panoramische kookplaat inbouwt in een kookeiland, 

houdt u extra veel ruimte over op uw werkblad.

De panoramische gaskookplaat HG1111MBA 

heeft een prachtig ergonomisch design.  
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Bijzonder kokenBijzonder koken

Puzzelo’s van 
ATAG 
Voor elke kok wat wils
Smaken verschillen, ook qua kooktechniek. Houdt u 

van gezond grillen of culinair frituren, snel koken op 

inductie of krachtig op een gaswok? Misschien wisselt 

u graag alle technieken met elkaar af. Met de Puzzelo’s 

van ATAG kunnen kookliefhebbers hun eigen kookplaat 

samenstellen. Ze zijn naast elkaar in te bouwen, of 

juist mooi in combinatie met een gas-, inductie-, of 

keramische kookplaat uit de MAGNA-lijn. 

Met de Puzzelo’s van ATAG kunt u uw 

eigen kookplaat samenstellen. 
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Inductiekookplaat met komvormige wokzone
Met de ATAG inductiewok HI3271W krijgt wokken een 

geheel nieuwe dimensie. De 38 cm brede kookplaat is 

voorzien van een glaskeramische kom waarin precies 

een bijgeleverde wokpan past. 

Snel, lekker én gezond koken 
De nieuwe inductiekookplaat is bijzonder veelzijdig. In 

de komvormige inductiezone met speciale wokpan kan 

heel snel en op hoge temperatuur groenten, vlees, kip 

en vis gewokt worden. Wokken is de meest gebruikte 

kooktechniek ter wereld. Door de snelle verhitting 

blijven ingrediënten lekker knapperig en behouden hun 

kleur, smaak en voedingswaarde. Voor optimaal gemak 

is het ideale wokvermogen voorgeprogrammeerd en 

kent de komvormige inductiezone een boost functie  

van 3000 W. 

Uiteenlopende kooktechnieken
Dankzij de exact instelbare lage temperatuur is zelfs het 

pocheren van eieren mogelijk. De ronde vorm van de 

wokpan is bovendien geschikt voor het opkloppen van 

crèmes, sauzen of een parfait. En met de (optionele) deksel 

op de wokpan behoort het smoren van groenten en vis, in 

eigen vocht, tot de mogelijkheden. Maar ook het stoven 

van gerechten in bijvoorbeeld kokosmelk, wijn of bouillon.

Optimaal gebruiksgemak
De keramische kookplaat HL3271M en 

inductiekookplaat HI3271M zijn voorzien van 

elektronische tiptoets bediening en enkele slimme 

functies. De kookplaten hebben een timer met 

uitschakelfunctie of aanduiding van de verstreken 

kooktijd. En dankzij een pauzetoets, kinderslot en 

restwarmte indicatie is veiligheid gewaarborgd.  

De kookplaten zijn uitgevoerd met roestvrijstalen 

sierlijsten en erg makkelijk schoon te maken.  

De wokpan past precies in de speciale bodemring die 

standaard wordt bijgeleverd. Ideaal wanneer u de wokpan 

even wilt wegzetten in een kastje of op uw aanrecht.



Bijzonder koken

Grillplaat	Japanse	stijl
De	liefhebbers	weten	het:	Japans	koken	is	lekker	en	

gezond. Met de ATAG grillplaat bereidt u gerechten 

rechtstreeks op de verwarmde bakplaat. U gebruikt dan 

bijna geen olie of boter. Heerlijk voor vlees, vis, verse 

groenten, maar ook voor ei en pannenkoeken.  

Onze grillplaat heeft twee aparte hittezones. Om snel  

aan te braden of langzaam te smoren.

Teppan Yaki

Voordelen
•		Japans	koken	is	lekker	en	gezond.

•		Heerlijk	grillen	zonder	vet.

•		Opvangbakje	voor	overtollige	resten	

 (kan in vaatwasser).

•		Eén	grillplaat;	twee	zones.

86
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kenmerken
•	koppelbaar met alle 

Magna kookplaten en 
puzzelo’s 

•	vitrokeramisch glas (slijt- 
en krasvast) met RVS 
sierlijsten 

•	thermische beveilging

uitvoering
•	unieke geëmailleerde 

branderdoppen uit één 
stuk

•	sterkbrander aan voor-
zijde (0,5 - 3,0 kW)

•	1x sterkbrander 
1x normaalbrander

•	geëmailleerde gietijzeren 
pandragers

•	comfortabele bediening 
door in rvs metalen 
regelknop geïntegreerde 
vonkontsteking

•	A+ branders met groot 
regelbereik (zuinig, snel 
en efficiënt)

bijzonderheden
•	conversieset voor 

ombouw naar butaan/
propaan verkrijgbaar 
CS201BF

•	aansluitwaarde 0,6 W 

kenmerken
•	koppelbaar met alle 

Magna kookplaten en 
puzzelo’s 

•	vitrokeramisch	glas	
(slijt- en krasvast) met 
RVS sierlijsten

•	thermische beveilging

uitvoering
•	geëmailleerde gietijzeren 

pandrager
•	comfortabele bediening 

door in rvs metalen 
regelknop geïntegreerde 
vonkontsteking

•	gecombineerde  
sudder/wokbrander:  
regelbaar van 0,20 tot  
5,70 kW

 
bijzonderheden
•	ook	in	butaan/propaan	

versie verkrijgbaar
 gietijzeren wokring   

en sudderrooster   
gratis meegeleverd

•	aansluitwaarde 0,6 W 

330
522

47

490
290

min. 50

330
522

54

490
290

min. 50

E  919,- WO3111MBA   

E  919,- WO3111MBF butaan/propaan

E  899,- HG3111MBA  

E   19,- CS201BF conversieset butaan/propaan

gaskookplaat met thermische  
beveiliging (33 cm)

wok-gaskookplaat met thermische 
beveiliging (33 cm)

€ 849,- HL3271M  

kenmerken
•	snel opwarmende ‘Cook light’ 

verwarmingselementen
•	1 kookzone Ø 145 / 1200 W
•	1 dubbelkringszone Ø 180 / 

2000 W
•	touch-control bediening 

(tiptoetsen) 
•	timer per zone met 

uitschakelfunctie
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	extra veilig dankzij automatische 

kookduurbegrenzing
•	restwarmte indicatie per zone

uitvoering 
•	rvs sierlijsten 
•	fraaie tweekleurige zone  

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 43 mm 
•	fraai te combineren met 

kookplaten uit de Puzzelo-serie 
•	key lock function 

(schoonmaakstand) 
•	kookwekker stand alone

•	aansluitwaarde 3,2 kW

 
keramische kookplaat (33 cm)  

490
290

min.50

43

329
522

480
280
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



kenmerken
•	koppelbaar met alle 

Magna kookplaten en 
puzzelo’s

•	vitrokeramisch	glas	
(slijt- en krasvast) met 
RVS sierlijsten

uitvoering
•	uitneembare bak voor 

frituurolie
•	inhoud 3,5 liter
•	koude zone
•	thermostatische bediening

•	aansluitwaarde 2,2 kW 

490
290

min.40

43

330
522

484

284

330 
522 

245

290 480 
 

490 
300  

 

min. 50 

E  1.249,- FR3111ME  1.199,- HI3271M

inductiekookplaat (33 cm) friteuse (33 cm)

kenmerken
•	koppelbaar	met	alle	

Magna kookplaten en 
puzzelo’s

•	2	zones	met	3000	W	
boost

•	in	zeer	korte	tijd	
verhitting van het 
gerecht dankzij turbo 
boost-stand op de 
zones en een unieke 
110% permanent 
vermogensstand

•	aan/uit	toets	per	zone	
•	touch-control	bediening	
•	fast	forward	touch- 

control, voor snelle 
bediening van de 
standen

•	timer	(kookwekker)	
per zone en menu 
voor automatische 
programma’s voor 
aankoken, sudderen, 

 warm houden, wokken, 
braden, grillen

•	timer	aanduiding	van	de	
verstreken kooktijd

•	pauzetoets
•	extra	veilig	dankzij	

kinderslot en restwarmte 
indicatie per zone

•	zeer	laag	stand-by	 
vermogen < 0,5 W

uitvoering
•	RVS	sierlijsten
•	fraaie	tweekleurige	zone	

bedrukking

bijzonderheden
•	inbouwdiepte	43	mm
•	zelfregelende	functies	

voor de juiste tem- 
peratuur voor het echte 
sudderen en warm 
houden

•	kookwekker	(stand	alone)
•	automatische	water	

kookfunctie 

•	aansluitwaarde	3,7	kW	

490
345

min.40

125

384
522

484

338

HI3271W

E 2.299,- HI3271W  

kenmerken
•	koppelbaar met alle Magna 

kookplaten en puzzelo’s
•	Speciale komvormige 

inductiezone met 3000 W boost  
•	de wokpan wordt over het gehele 

gedeelte van de kom gelijkmatig 
en zeer snel verhit 

•	touch-control bediening 
(tiptoetsen) 

•	fast forward touch-control, voor 
snelle bediening van  de standen 

•	timer met uitschakelfunctie of 
aanduiding van de verstreken 
kooktijd 

•	voorgeprogrammeerde ideale 
wokstand

•	pauzetoets 
•	extra veilig dankzij kinderslot en 

restwarmte indicatie per zone
•	zeer laag stand-by vermogen

uitvoering
•	rvs sierlijsten
•	fraaie tweekleurige productgrafiek

bijzonderheden
•	inbouwdiepte 125 mm
•	kookwekker (stand alone)
•	gratis wokpan Control Induct 

inclusief bodemring van 
Demeyere bijgeleverd,  
AA3611W E 299,-

extra
•	bijpassende deksel van 

Demeyere, AA3611D E 89,-

•	aansluitwaarde 3,0 kW

 
inductiewok (38 cm)

88
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Puzzelo’s en teppan yaki

De roestvrijstalen bedieningsknoppen van de teppan yaki worden 
geïntegreerd in de blende. De knoppen zijn rondom voorzien van verlichting 
zodat de temperatuuraanduiding van bovenaf goed leesbaar is.
De lengte van de kabel tussen de bakplaat en bedieningsknoppen is 45 cm.

kenmerken
•	Japanse	grillplaat	 

60 cm
•	de plaat is uitgevoerd in rvs
•	eenvoudig schoon te maken door 

uitneembare vetopvang
•	inclusief rvs knop met lichtring 

voor 
•	frontbediening
•	koppelbaar met alle MAGNA 

kookplaten en puzzelo’s

uitvoering
•	twee apart instelbare  

temperatuurzones (vóór en achter)
•	temperatuur regelbaar van 50 °C 

tot 250 °C
•	aan/uit indicatie
•	opwarmindicatie

bijzonderheden
•	accessoire

 - cloche

•	aansluitwaarde 3,4 kW
•	1-fase aansluiting

kenmerken 
•	Japanse	grillplaat	33	cm
•	de plaat is volledig uitgevoerd 

in rvs 
•	eenvoudig schoon te maken door 

uitneembare vetopvang
•	inclusief rvs knop met lichtring 

voor  
frontbediening 

•	koppelbaar met alle MAGNA 
kookplaten en puzzelo’s

uitvoering
•	twee apart instelbare  

temperatuurzones (vóór en achter)
•	temperatuur regelbaar van 50 °C 

tot 250 °C
•	aan/uit indicatie lamp
•	opwarmindicatie

bijzonderheden 
•	accessoire

 -  cloche

•	aansluitwaarde 1,7 kW
•	1-fase aansluiting 

490

300

330
522

56

490

56

592 522

560

X

Ø30(2x) 

78 

135

232

141

werkblad > 32 mm X= 75
werkblad < 32 mm X= 75 +(32 - werkblad)

E  1.899,- TY3011M  E  2.299,- TY6011M  

bedieningsknoppen teppan yakiteppan yaki (60 cm)teppan yaki (33 cm)

Koppelstrip  t.b.v. montage aan onderzijde  

bijgeleverd. FR3111M niet inbouwen direct naast 

gaskookplaat. Combinatie inbouwmaten voor 

modulo combinaties, zie pagina 228.

De puzzelo’s zijn fraai te combineren met  

kookplaten uit de MAGNA-lijn
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Ovens

     De harmonieuze 
streling voor oog en tong

- ovens
- (combi)magnetrons
- (combi)stoomovens
- koffiemachines
- Compactlijn

Lekker uw eigen brood bakken, dat mooie stuk vlees braden... maar ook 

snel van dat kant-en-klaar gerecht een klein feestje maken... Moeiteloos 

koffie zetten... Met ATAG lukt alles. Bij ATAG vindt u slimme kook/bakhulpen, 

vormgegeven in esthetische, elegante apparaten. En met bijvoorbeeld de 

symmetrische Compactlijn in uw keuken is ATAG ook nog eens een lust  

voor het oog!

Ovens
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De infra-oven
Traditioneel braden en bakken. In de infra-oven (ook 

wel conventionele oven genoemd) bevinden zich 

verwarmingselementen die elektrisch verhit worden. 

De infra-oven kan van boven en onder verwarmen en 

heeft een grill. U kunt er heerlijk ouderwets in braden, 

maar ook prima platte gerechten, zoals pizza’s en 

taarten, in bereiden.

De turbo-oven
Door en door verwarmen met hete lucht. Het 

geheim van de turbo-oven is zijn luchtcirculatie. 

Hete lucht wordt krachtig in de ovenruimte geblazen 

en circuleert vervolgens rond het gerecht, waarbij 

de temperatuur in de gehele oven gelijk is. Ideaal 

wanneer u meerdere gerechten tegelijk bereidt en met 

name geschikt voor grotere (vlees)gerechten.

De multifunctionele oven; 
combinatie van twee systemen
De combinatie van infra- en turbo-oven wordt een 

multifunctionele oven genoemd. Deze ovens van 

ATAG combineren beide verwarmingssystemen apart 

of gelijktijdig. Zo zijn deze ovens het meest geschikt 

om uitgebreid te kokkerellen.

Er zijn ovens in alle maten en soorten. En met zoveel variatie is het best lastig kiezen. U kiest afhankelijk van uw bakwensen en budget 

het ovensysteem dat het beste bij u past. U heeft ook de keuze uit een draaideur of klepdeur. Bij een draaideuroven kan de deur links of 

rechtsdraaiend gemonteerd worden. Een klepdeur trekt u naar zich toe. De keuze is aan u: 

De ovensystemen van ATAG

Klapdeuroven OX2111A Draaideuroven OX6211C Klapdeuroven DX6211Q
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60 cm hoog. Deze ovens hebben een extra grote inhoud en u kunt 

meerdere gerechten op verschillende niveaus bereiden. De innovatieve 

dubbelovens deelt u door middel van een verdeelplaat in twee aparte 

ovenruimtes, waardoor er twee verschillende ovens ontstaan.  

De Max-serie bestaat uit een serie apparaten die past in een 

nismaat van 45 cm hoog. Wanneer u een apparaat uit de Max-serie 

combineert met de 14 cm hoge serviesverwarmer ontstaat een 

mooie combinatie van 60 cm hoog. Ideaal om weer te combineren 

met een klapdeuroven uit de OX62/DX62-serie van 60 cm hoog. 

De Compactlijn bestaat uit apparaten van 39 cm hoog. De afmetingen 

zijn compact, waardoor meer kast- en keukenruimte ontstaat. Een 

apparaat uit de Compactlijn vormt, samen met de 7 cm hoge lade voor 

oventoebehoren een perfecte combinatie voor inbouw in een nis van  

45 cm. De serviesverwarmer van 21 cm hoog is samen met een 

apparaat uit de Compactlijn geschikt voor inbouw in een nis van 60 cm. 

Welk formaat wordt het? 
Bij de keuze van uw oven kunt u kiezen uit 

verschillende formaten. ATAG apparatuur is niet 

alleen ontworpen om perfect bij elkaar, maar vooral 

om volmaakt in het totale keukenbeeld te passen. 

Afhankelijk van gebruik en design kunt u kiezen 

uit verschillende formaten die op hun beurt weer 

allemaal met elkaar te combineren zijn.  

Ovens
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Ovens

Kiest u voor een oven met draaideur of klapdeur?
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Draaideuroven

Met een draaideuroven van ATAG zijn zelfs de 

heetste en grootste ovenschalen gemakkelijk in en 

uit de oven te nemen.  

Klapdeuroven

ATAG heeft standaard een lijn hoogwaardige 

klapdeurovens waarbij u de deur naar voren open klapt. 

Wat meteen in het oog springt bij deze klapdeurovens is 

het New Matrix design. Het gebruik van hoogwaardige 

materialen draagt bij aan de bijzondere uitstraling. 

Functionaliteit is bij ATAG een zeer belangrijk aspect. 

Onze specialisten zijn erin geslaagd deze naar een nog 

hoger plan te tillen. We durven te stellen dat u bijzonder 

verrast zult zijn door de unieke eigenschappen van 

onze klapdeurovens. Voordelen
•	 De	deur	kan	links	of	rechtsdraaiend	

 gemonteerd worden.

•	 	Door	het	zijdelings	wegdraaien	haalt	u	het	

gerecht veilig en makkelijk uit de oven. 

Daardoor zijn deze ovens ideaal en ergonomisch 

verantwoord op ooghoogte in te bouwen.

•	 De	draaideurovens	zijn	voorzien	van	het	

 ‘Cool door systeem’ (deur met meerdere   

 glaslagen en ventilatie). 
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Toveren met 
hypermoderne techniek

Bovenste oven in werking. Onderste oven in werking. Beide ovens in werking.

Meer ruimte in uw ATAG oven: 
meer ruimte in uw keuken
Met de ATAG dubbelovens voorzien van dubbele 

hetelucht ventilatoren kunt u verschillende 

gerechten bereiden met een temperatuursverschil 

van maximaal 80 ˚C en toch ruimte in uw keuken 

besparen. U bakt nu in één oven waar u vroeger 

twee ovens nodig had. Dit creëert ruimte in uw 

keuken én in uw budget. De ovens bieden een 

veelheid aan bereidingsmogelijkheden, ideaal 

wanneer u voor gezelschappen kookt.

Dubbele oven, dubbel voordeel
Uniek en alleen bij ATAG: u verdeelt de ovenruimte van 

onze multifunctionele dubbelovens door middel van de 

uitneembare verdeelplaat in tweeën, waarmee u als het 

ware twee verschillende ovens creëert. Beide ovendelen 

zijn voorzien van een eigen hetelucht systeem, verlichting 

en aparte bediening. Hierdoor bereidt u tegelijkertijd twee 

gerechten op twee verschillende temperaturen.

U kunt er ook voor kiezen om maar één deel van de oven 

te gebruiken, bijvoorbeeld voor het afbakken van een 

broodje. Of juist een ovendeel gebruiken om een gerecht 

warm te houden. Aangezien het ovengedeelte dat u 

gebruikt veel kleiner is, is de oven sneller op temperatuur 

en verbruikt u minder energie. Snel, praktisch én 

kostenbesparend dus.

w

Ovens

250°C

170°C
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Design en functionaliteit
Bij ATAG staan vorm en functie niet los van elkaar.  

Vorm volgt functie. Daarom beginnen we met goed te 

kijken naar het gebruik van keukenapparatuur. En daarop 

wordt het ontwerp gebaseerd en verfijnd. De ovens uit de 

New Matrix-lijn zijn perfect te combineren met de overige 

producten uit deze designlijn en passen nu nog beter in 

uw totale keukenbeeld. 

Handgrepen
Handgrepen vormen een gezichtsbepalende factor in uw keuken. Daarom hebben 

wij gekozen voor een elegante lijnvoering, die goed past bij de verschillend 

vormgegeven handgrepen van keukenfronten. In de breedte hebben ze iets 

meer body en een ergonomische afronding. De achterkant van de handgreep is 

voorzien van een praktische rubberen inlegstrip voor een optimale grip.

Ovenruit
Het design van de ovenruit is afgestemd op de breedte van de handgrepen.  

Dit draagt bij aan een hoogwaardige, elegante uitstraling van uw keuken.  

De screening op de ovenruit is tweekleurig (zwart voor de achtergrond tegen een 

fijn patroon van donkere lijnen). Hierdoor ontstaat er een organische overgang van 

ruit naar het roestvrijstalen of Grafiet deurmasker.

Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen zijn gevat in een fraaie ring en hebben een logische 

(intuïtieve) grip. Dit resulteert in een solide uitstraling en precieze bediening.  

De nieuw vormgegeven draaiknoppen passen perfect bij de overige  

New Matrix productlijnen van ATAG.

Ovens
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Slimme functies voor een nog beter resultaat 
Lang wachten tot uw oven is voorverwarmd 

behoort tot het verleden. Dankzij de hoogvermogen 

voorverwarmstand is de oven zó op temperatuur. U 

heeft hierbij keuze uit een zeer groot temperatuurbereik: 

van 50 °C tot 300 °C. Daarnaast hebben de ovens een 

gelijkmatige warmteverdeling door de gehele ovenruimte: 

ideaal als u meerdere gerechten tegelijkertijd bereidt. Een 

ander belangrijk voordeel is de neerklapbare grootvlak 

grill waarmee u over de hele breedte van de oven kunt 

grillen. Enkele ovens zijn bovendien voorzien van een 

draaispit, waarmee u uw gerechten gelijkmatig en 

rondom grilt. Ideaal voor het lekker knapperig grillen van 

kip bijvoorbeeld.

Optimaal bedieningsgemak
U bedient de ovens zeer eenvoudig met behulp van 

de centrale bedieningsknoppen en de display met 

programmeerbare elektronische klok. Hiermee stelt u de 

start- én de eindtijd van uw gerechten in. Daarnaast heeft 

de display een uitschakelfunctie en een temperatuur- en

functieweergave. Vanzelfsprekend worden de symbolen 

groot en duidelijk weergegeven. Gebruikt u de 

verdeelplaat om de oven in twee compartimenten op 

te delen? Dan wordt dit automatisch gesignaleerd door 

een sensor, waarna u de ovenruimtes apart instelt met 

de display op het bedieningspaneel. Als de verdeelplaat 

niet is aangebracht, zijn alleen de ovenfuncties voor de 

volledige oveninhoud instelbaar. Zo zijn fouten in de 

bediening uitgesloten.

Snelle en nauwkeurige bereiding   Easy Cook: 
Volledig automatisch bereiden
Dankzij de automatische programma’s voor een 

aantal populaire gerechten hoeft u zelf geen tijd of 

temperatuur in te stellen. U kiest het programma 

voor uw gerecht uit het overzichtelijke menu, volgt 

de instructies en de oven zorgt voor een perfect 

resultaat. De display toont u voortdurend de status 

van het programma, de temperatuur en de ingestelde 

en verstreken kooktijd. Bij de ovens DX6211L/Q en 

DX6292L/Q worden de programma’s zelfs in een 

speciaal tekstdisplay toegelicht. Makkelijk toch!

Ovens
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Ovens

Telescopische geleidesysteem
Een deel van onze ovens is uitgerust met een dubbel 

telescopisch geleidesysteem. Hiermee trekt u de 

bakplaat of het rooster soepel naar voren zonder dat 

deze kantelt. Al onze ovendeuren zijn uitgevoerd met 

meerdere glasruiten. Hierdoor blijft de buitenkant van 

de ovendeur relatief koel. Schakel het elektronische 

kinderslot in om te voorkomen dat kinderhanden 

onbedoeld de oven in werking zetten. 

De uitneembare ovenruit is eenvoudig schoon te maken.

Extra schoonmaakgemak dankzij de zelfreinigende 

katalytische achterwand.

ATAG schoonmaaksystemen 
voor nog meer gemak
•	 	Met het Aqua Clean systeem, is schoonmaken een 

peulenschil. Het enige wat u hoeft te doen, is water 

toevoegen, de knop indrukken, de oven het werk laten 

doen en het overtollige vocht met een doekje wegvegen.

•	 	Enkele	ovens	zijn	voorzien	van	een	pyrolyse	functie:	

door het opwarmen tot 500 °C verbranden alle 

aangekoekte etensresten, die u hierna met een doek 

verwijdert. Om te voorkomen dat het telescopische 

geleidesysteem tijdens dit proces beschadigt,  

detecteert een sensor of deze uit de oven is verwijderd. 

Is dit niet het geval, dan start de pyrolyse niet.

•	 	Het	grill-element	is	neerklapbaar,	zodat	u	overal	

makkelijk bij kunt. 

		•	 	De	gladde,	glazen	ovendeur	is	simpel	te		 	 	

reinigen. Voor nog meer schoonmaakgemak 

 kunt u de deur eenvoudig uitnemen.

•	 	De	zelfreinigende	katalytische	achterwand	neemt	het	

vuil op en breekt het af. Hoe hoger de temperatuur, 

 hoe effectiever het reinigingsproces.

Comfort voor alles
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min.
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min.
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80-100

multifunctionele oven met draaideur

kenmerken
•	9	ovenfuncties:
 - boven- en onderwarmte
 - bovenwarmte
 - onderwarmte
 - grill
 - grill met draaispit
 - grootvlak grill
 - grill + ventilator
 - turbo hetelucht
 - ontdooien
•	temperatuur	instelbaar	tot	250	°C
•	120	minuten	uitschakeltimer

uitvoering
•	extra	veilig	door	Cool	Door	met	

driedubbele ovenruit
•	bakplaten	met	
 telescoopgeleiding- 

inschuifsysteem op 
twee niveaus (totaal vier 
insteekniveaus)

•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

bijzonderheden
•	draairichting	omkeerbaar
•	onderbouw	mogelijk
•	energielabel	A

extra
•	toebehoren:
 - geëmailleerde bakplaat
 - geëmailleerde braadslede 
 - twee vlakke roosters
 - draaispit

- aansluitwaarde 3,1 kW 

min.
560

min.
550

590

594

min.
580

E  1.229,- OX6211E  rvs 

540

20

590

594

min
560

min.
550

min.
580

600

80-100

turbo-oven met draaideur

kenmerken
•	5	ovenfuncties:
 - spaargrill
 - grootvlak grill
 - grill + ventilator
 - turbo hetelucht
 - ontdooien
•	temperatuur	instelbaar	tot	250	°C
•	120	minuten	uitschakeltimer

uitvoering
•	gemetalliseerde	knoppen	en	 

metalen handgreep
•	extra	veilig	door	Cool	Door	met	

driedubbele ovenruit
•	wandgeleidingssysteem	voor	het	

veilig en eenvoudig uitschuiven 
van de bakplaten

bijzonderheden
•	draairichting	omkeerbaar
•	onderbouw	mogelijk
•	energielabel	A

extra
•	toebehoren:
 - geëmailleerde bakplaat
 - geëmailleerde braadslede
 - één vlak rooster

- aansluitwaarde 2,5 kW 

min.
560

min.
550

590

594

min.
580

E  1.029,- OX6211C  rvs 

540

20

590

594

min
560

min.
550

min.
585

600

80-100

multifunctionele oven met 
draaideur en digitale klok

kenmerken
•	programmeerbare	elektronische	

klok met alle timerfuncties: 
dagtijd, uitgestelde starttijd, 
kookduur en eindtijd

•	9	ovenfuncties:
 - boven- en onderwarmte
 - bovenwarmte
 - onderwarmte
 - grill
 - grill met draaispit
 - grootvlak grill
 - grill + ventilator
 - turbo hetelucht
 - ontdooien
•	temperatuur	instelbaar	tot	250	°C

uitvoering
•	gemetalliseerde	knoppen	en	

metalen handgreep
•	bakplaten	met	

telescoopgeleiding- 
inschuifsysteem op twee niveaus

•	extra	veilig	door	Cool	Door	met	
driedubbele ovenruit

bijzonderheden 
•	draairichting	omkeerbaar	
•	onderbouw	mogelijk
•	energielabel	A

extra
•	toebehoren:
 - geëmailleerde bakplaat
 - geëmailleerde braadslede 
 - twee vlakke roosters
 - telescoopgeleiding twee niveaus
 - draaispit

- aansluitwaarde 3,1 kW 

min.
560

min.
550

590

594

min.
580

E  1.339,- OX6211H  rvs
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Draaideurovens en
klapdeurovens

540

20

590

594

min
560

min.
550

min.
585

600

80-100

multifunctionele oven met 
draaideur en culisensor

kenmerken
•	culisensor,	thermometer	die	

de kerntemperatuur van uw 
gerecht meet en de oven 
uitschakelt als het gerecht 

 gaar is
•	9	ovenfuncties:
 - boven- en onderwarmte
 - bovenwarmte
 - onderwarmte
 - grill
 - grill met draaispit
 - grootvlak grill
 - grill + ventilator
 - turbo hetelucht
 - ontdooien
•	temperatuur	instelbaar	tot	250	°C
•	programmeerbare	elektronische	

klok met alle timerfuncties: 
dagtijd, uitgestelde starttijd, 
kookduur en eindtijd

uitvoering
•	gemetalliseerde	knoppen	en	

metalen handgreep
•	bakplaten	met	telescoop-

geleiding-inschuifsysteem 
op twee niveaus, volledig 
uittrekbaar

•	extra	veilig	door	Cool	Door	met	
driedubbele ovenruit

•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

bijzonderheden 
•	draairichting	omkeerbaar
•	onderbouw	mogelijk
•	energielabel	A

extra
•	toebehoren:
 - culisensor
 - geëmailleerde bakplaat
 - geëmailleerde braadslede 
 - twee vlakke roosters 
 - draaispit

- aansluitwaarde 3,1 kW

min.
560

min.
550

590

594

min.
580

E  1.439,- OX6211L  rvs 

E  1.439,- OX6292L  grafiet

multifunctionele Twin Turbo oven

kenmerken
•	6 ovenfuncties, waaronder: 

 - dubbele hetelucht
 - grill + ventilator
 - boven- en onderwarmte,
 - grootvlak grill
 - onderwarmte + hetelucht
 - snel opwarmen
 - temperatuurbereik 50-250 ˚C, 
grill 3 niveaus  
220 ˚C, 240 ˚C, 270 ˚C

•	display met dagtijd en kookduur 

uitvoering
•	oveninhoud 65 liter 
•	5 insteekniveaus voor de 

bakplaten
•	eenvoudige bediening met 

draaiknoppen en een druk-
draaitoets

•	gladde ovendeur met 3 ruiten en 
uitneembare binnenruiten

•	metalen handgreep met rubberen 
inlegstrip 

•	gemetalliseerde knoppen 
•	kinderslot

extra
•	energielabel A
•	toebehoren

 - draadrooster 
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm 
hoog 

•	aansluitwaarde 3,4 kW

€  999,-  OX6211B rvs 

min.
550

50

min.
560

590-
600

545
21

595

596

572

min. 560
min. 
550

min. 
600

545
21

595

596
572

infra-oven

kenmerken
•	5	ovenfuncties	met	

voorkeurstemperaturen:  
- snelopwarming

 - boven- en onderwarmte
 - onderwarmte
 - spaar- en maxigrill
•	temperatuur	tot	270	°C

uitvoering
•	eenvoudige	bediening	met	

draaiknoppen
•	eenvoudig	koken	door	

uitschakeltimer 120 min.

extra
•	energielabel	B
•	toebehoren
 - vlak rooster (2x)
 -  geëmailleerde bakplaat 20 mm 

diep (2x)

•	aansluitwaarde 3,04 kW

E  799,- OX2111A  rvs

min.
550

60

min.
560

min.
595

min.
585

545
30

592

592

577

560 - 580
min. 
550

585

545
30

592

592
577
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



 
multifunctionele Twin Turbo oven 

kenmerken
•	9 ovenfuncties met 

vooringestelde temperatuur, 
waaronder: 
 - dubbele hetelucht
 - grill + ventilator
 - boven- en onderwarmte,
 - grootvlak grill
 - spaar grill
 - onderwarmte + hetelucht
 - snel opwarmen (automatisch) 
 - onderwarmte 
 - ontdooien 

•	27 automatische programma’s 
(Easy Cook) 

•	zeer nauwkeurige elektronische 
temperatuurregeling met een 
bereik	van	40	˚C	–	250	˚C,	 
grill tot 300 ˚C

•	AquaClean schoonmaaksysteem 
•	neerklapbare grill 
•	katalytische achterwand
•	display met dagtijd, kookduur, 

temperatuur en geanimeerde 
functieweergave

•	programmeerbare start- en eindtijd 
•	automatische voorverwarming 

uitvoering
•	oveninhoud 65 liter 
•	5 insteekniveaus voor  

de bakplaten
•	telescopische geleiding  

van de bakplaten
•	eenvoudige bediening met  

draaiknoppen en druktoetsen
•	gladde ovendeur met 3 ruiten  

en uitneembare binnenruiten
•	metalen handgreep met  

rubberen inlegstrip 
•	gemetalliseerde knoppen 
•	kinderslot

extra
•	energielabel A
•	toebehoren

 - draadrooster 
 - geëmailleerde bakplaat  
20 mm hoog 

 - geëmailleerde braadslede  
30 mm hoog 

 - (bedruip-)rooster voor in de 
bakplaat 

 - draaispit

•	aansluitwaarde 3,4 kW
€  1.439 ,- OX6211K rvs 

min.
550

50

min.
560

590-
600

545
21

595

596

572

min. 560
min. 
550

min. 
600

545
21

595

596
572

multifunctionele dubbeloven 

kenmerken
•	20 ovenfuncties met 

vooringestelde temperatuur, 
waaronder: 
 - grote oven: dubbele hetelucht, 
grill + ventilator, boven- en 
onderwarmte, grootvlak grill, 
spaar grill, onderwarmte + 
hetelucht, snel opwarmen 
(automatisch), onderwarmte, 
ontdooien 

 - oven boven: hetelucht, grill + 
ventilator, grootvlak grill 

 - oven onder: hetelucht,  
onderwarmte + hetelucht

•	16 automatische programma’s 
(Easy Cook) 

•	zeer nauwkeurige elektronische 
temperatuurregeling met een bereik 
van	40	˚C	–	250	˚C,	grill	tot	300	˚C

•	Aqua Clean schoonmaaksysteem 
•	neerklapbare grill 
•	display met dagtijd en voor 

beide ovencompartimenten 
aparte weergave van kookduur, 
temperatuur en ingestelde functie 
 
 
 
 

•	programmeerbare start- en eindtijd
•	automatische voorverwarming 

uitvoering
•	oveninhoud 65 liter 
•	5 insteekniveaus voor de  

bakplaten
•	dubbele ovenverlichting 

eenvoudige bediening met 
draaiknoppen en druktoetsen

•	gladde ovendeur met 3 ruiten en 
uitneembare binnenruiten

•	metalen handgreep met rubberen 
inlegstrip 

•	gemetalliseerde knoppen 
•	kinderslot

extra
•	energielabel A
•	toebehoren

 - verdeelplaat 
 - draadrooster 
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm 
hoog 

 - geëmailleerde braadslede  
30 mm hoog 

 - (bedruip-)rooster voor in de 
bakplaat 

•	aansluitwaarde 3,65 kW
€ 1.439 ,- DX6211B rvs 

min.
550

50

min.
560

590-
600

545
21

595

596

572

min. 560
min. 
550

min. 
600

545
21

595

596
572

 
multifunctionele Twin Turbo oven

kenmerken
•	7 ovenfuncties met 

vooringestelde temperatuur, 
waaronder: 
 - dubbele hetelucht
 - grill + ventilator
 - boven- en onderwarmte,
 - grootvlak grill
 - spaar grill
 - onderwarmte + hetelucht
 - snel opwarmen (automatisch) 

•	17 automatische programma’s 
(Easy Cook) 

•	zeer nauwkeurige elektronische 
temperatuurregeling met een 
bereik van 40 ˚C – 250 ˚C,  
grill tot 300 ˚C

•	Aqua Clean  
schoonmaaksysteem 

•	neerklapbare grill 
•	display met dagtijd, kookduur, 

temperatuur en geanimeerde 
functieweergave

•	programmeerbare start- en eindtijd 
•	automatische voorverwarming  

uitvoering
•	oveninhoud 65 liter 
•	5 insteekniveaus voor  

de bakplaten
•	eenvoudige bediening met  

draaiknoppen en druktoetsen
•	gladde ovendeur met 3 ruiten  

en uitneembare binnenruiten
•	metalen handgreep met  

rubberen inlegstrip 
•	gemetalliseerde knoppen 
•	ook verkrijgbaar in Grafiet
•	kinderslot

extra
•	energielabel A
•	toebehoren

 - draadrooster 
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm 
hoog 

 - geëmailleerde braadslede  
30 mm hoog 

 - (bedruip-)rooster voor in de 
bakplaat 

•	aansluitwaarde 3,4 kW

€  1.239,-  OX6211F rvs 

€  1.239,- OX6292F grafiet 

min.
550

50

min.
560

590-
600

545
21

595

596

572

min. 560
min. 
550

min. 
600

545
21

595

596
572
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Klapdeurovens

 
multifunctionele dubbeloven  

 
multifunctionele dubbeloven met pyrolyse schoonmaaksysteem

kenmerken
•	20 ovenfuncties met vooringestelde temperatuur, 

waaronder: 
 - grote oven: dubbele hetelucht, grill + ventilator, 
boven- en onderwarmte, grootvlak grill, spaar grill, 
onderwarmte + hetelucht, snel opwarmen  
(automatisch), onderwarmte, ontdooien 

 - oven boven: hetelucht, grill + ventilator, grootvlak 
grill

 - oven onder: hetelucht, onderwarmte + hetelucht
•	27 automatische programma’s (Easy Cook) 
•	zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 

met	een	bereik	van	40	˚C	–	250	˚C,	grill	tot	300	˚C
•	Aqua Clean schoonmaaksysteem 
•	neerklapbare grill 
•	display met dagtijd en voor beide 

ovencompartimenten aparte weergave van kookduur, 
temperatuur en ingestelde functie

•	programmeerbare start- en eindtijd 
•	automatische voorverwarming 

uitvoering
•	oveninhoud 65 liter 
•	5 insteekniveaus voor de bakplaten

•	telescopische geleiding van de bakplaten
•	dubbele ovenverlichting
•	eenvoudige bediening met draaiknoppen en  

druktoetsen
•	gladde ovendeur met 3 ruiten en uitneembare 
•	binnenruiten
•	metalen handgreep met rubberen inlegstrip 
•	gemetalliseerde knoppen 
•	ook verkrijgbaar in Grafiet 
•	kinderslot

extra
•	energielabel A
•	toebehoren

 - verdeelplaat
 - draadrooster 
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog 
 - geëmailleerde braadslede  
30 mm hoog 

 - (bedruip-)rooster voor in de bakplaat 
 - draaispit 

•	aansluitwaarde 3,65 kW

kenmerken
•	20 ovenfuncties met vooringestelde temperatuur, 

waaronder: 
 - grote oven: dubbele hetelucht, grill + ventilator, 
boven- en onderwarmte, grootvlak grill, spaar grill, 
onderwarmte + hetelucht, snel opwarmen  
(automatisch), onderwarmte, ontdooien 

 - oven boven: hetelucht, grill + ventilator, grootvlak 
grill

 - oven onder: hetelucht, onderwarmte + hetelucht
•	16 automatische programma’s (Easy Cook)
•	zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 

met	een	bereik	van	40	˚C	–	250	˚C,	grill	tot	300	˚C
•	pyrolyse schoonmaaksysteem
•	Aqua Clean schoonmaaksysteem 
•	display met dagtijd en voor beide 

ovencompartimenten aparte weergave van  
kookduur, temperatuur en ingestelde functie

•	programmeerbare start- en eindtijd 
•	automatische voorverwarming 

uitvoering
•	oveninhoud 65 liter 
•	5 insteekniveaus voor de bakplaten
•	telescopische geleiding van de bakplaten
•	dubbele ovenverlichting
•	eenvoudige bediening met draaiknoppen en  

druktoetsen
•	gladde ovendeur met 4 ruiten en uitneembare 

binnenruiten
•	metalen handgreep met rubberen inlegstrip 
•	gemetalliseerde knoppen 
•	ook verkrijgbaar in Grafiet 
•	kinderslot

extra
•	energielabel A
•	toebehoren

 - verdeelplaat
 - draadrooster 
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog 
 - geëmailleerde braadslede  
30 mm hoog 

 - (bedruip-)rooster voor in de bakplaat 

•	aansluitwaarde 3,65 kW

€ 1.539,- DX6211F rvs 

€ 1.539,-  DX6292F grafiet 

€ 1.749,- DX6211K rvs 

€ 1.749,- DX6292K grafiet 

min.
550

50

min.
560

590-
600

545
21

595

596

572

min. 560
min. 
550

min. 
600

545
21

595

596
572

min.
550

50

min.
560

590-
600

545
21

595

596

572

min. 560
min. 
550

min. 
600

545
21

595

596
572
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multifunctionele dubbeloven met tekstdisplay

kenmerken
•	23 ovenfuncties met vooringestelde temperatuur, 

waaronder: 
 - grote oven: dubbele hetelucht, grill + ventilator, 
boven- en onderwarmte, grootvlak grill, spaar grill, 
onderwarmte + hetelucht, snel opwarmen  
(automatisch), onderwarmte, ontdooien 

 - oven boven: hetelucht, grill + ventilator, grootvlak 
grill

 - oven onder: hetelucht, onderwarmte + hetelucht
•	42 automatische programma’s (Easy Cook) 
•	zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 

met	een	bereik	van	40	˚C	–	250	˚C,	grill	tot	300	˚C
•	Aqua Clean schoonmaaksysteem 
•	neerklapbare grill
•	katalytische achterwand 
•	LCD display met tekstscherm en voor beide 

ovencompartimenten aparte weergave van 
kookduur, temperatuur en ingestelde functie

•	programmeerbare start- en eindtijd 
•	memory functie
•	automatische voorverwarming 

uitvoering
oveninhoud 65 liter 
•	5 insteekniveaus voor de bakplaten
•	telescopische geleiding van de bakplaten
•	dubbele ovenverlichting
•	eenvoudige bediening met draaiknoppen en  

druktoetsen
•	gladde ovendeur met 3 ruiten en uitneembare 

binnenruiten
•	metalen handgreep met rubberen inlegstrip 
•	gemetalliseerde knoppen 
•	ook verkrijgbaar in Grafiet 
•	kinderslot

extra
•	energielabel A
•	toebehoren

 - verdeelplaat
 - draadrooster 
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog 
 - geëmailleerde braadslede 30 mm hoog 
 - (bedruip-)rooster voor in de bakplaat 
 - draaispit 

•	aansluitwaarde 3,65 kW

€ 1.849,- DX6211L rvs 

€ 1.849,- DX6292L grafiet 

min.
550

50

min.
560

590-
600

545
21

595

596

572

min. 560
min. 
550

min. 
600

545
21

595

596
572

 
multifunctionele dubbeloven met tekstdisplay en  
pyrolyse-schoonmaaksysteem

kenmerken
•	23 ovenfuncties met vooringestelde temperatuur, 

waaronder: 
 - grote oven: dubbele hetelucht, grill + ventilator, 
boven- en onderwarmte, grootvlak grill, spaar grill, 
onderwarmte + hetelucht, snel opwarmen  
(automatisch), onderwarmte, ontdooien 

 - oven boven: hetelucht, grill + ventilator, grootvlak 
grill

 - oven onder: hetelucht, onderwarmte + hetelucht
•	42 automatische programma’s (Easy Cook)
•	zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 

met	een	bereik	van	40	˚C	–	250	˚C,	grill	tot	300	˚C
•	pyrolyse schoonmaaksysteem
•	Aqua Clean schoonmaaksysteem 
•	LCD display met tekstscherm en voor beide 

ovencompartimenten aparte weergave van  
kookduur, temperatuur en ingestelde functie

•	programmeerbare start- en eindtijd 
•	memory functie
•	automatische voorverwarming 

uitvoering
•	oveninhoud 65 liter 
•	5 insteekniveaus voor de bakplaten
•	telescopische geleiding van de bakplaten
•	dubbele ovenverlichting
•	eenvoudige bediening met draaiknoppen en  

druktoetsen
•	gladde ovendeur met 4 ruiten en uitneembare 

binnenruiten
•	metalen handgreep met rubberen inlegstrip 
•	gemetalliseerde knoppen 
•	ook verkrijgbaar in Grafiet 
•	kinderslot

extra
•	energielabel A
•	toebehoren

 - verdeelplaat 
 - draadrooster 
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog 
 - geëmailleerde braadslede 30 mm hoog 
 - (bedruip-)rooster voor in de bakplaat 
 - draaispit 

•	aansluitwaarde 3,65 kW

€ 2.059,- DX6211Q rvs 

€ 2.059,- DX6292Q grafiet 

min.
550

50

min.
560

590-
600

545
21

595

596

572

min. 560
min. 
550

min. 
600

545
21

595

596
572104
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Klapdeurovens

kenmerken
•	turbo-	hetelucht
•	infra;	boven-	en	onderwarmte
•	thermostatisch	regelbare	grill
•	timer	met	uitschakelfunctie	(120	minuten)	

uitvoering
•	Magna-design:	massief	rvs	metalen	knoppen,	facet	

geslepen kaders in rvs
•	inhoud	70	liter
•	eenvoudige	bediening	met	metalen	draaiknoppen
•	draaispitmotor
•	wandgeleidingssysteem
•	exta	veilig	door	luchtgekoelde	dubbele	ovenruit

bijzonderheden
•	energielabel	B
•	onder	een	inductiekookplaat	in	te	bouwen

extra
•	toebehoren
 - 2 brede geëmailleerde bakplaten
 - 2 brede vlakke roosters
 - draaispit
 - kookboek

•	aansluitwaarde 2,95 kW

multifunctionele oven (90 cm) multifunctionele oven, elektronisch bediend (90 cm)

kenmerken
•	eenvoudig	koken	door	voorgeprogrammeerde	

temperatuurinstelling
•	culisensor,	thermometer	die	de	kerntemperatuur	

van uw gerecht meet en de oven uitschakelt als 
het gerecht gaar is

•	programmeerbare	elektronische	klok
•	turbo-	hetelucht
•	infra;	boven-	en	onderwarmte
•	thermostatisch	regelbare	grill

uitvoering
•	touch	control	bediening
•	automatische	display	lichtsterkte
•	Magna-design:	massief	rvs	metalen	knoppen,	facet	

geslepen kaders in rvs
•	inhoud	70	liter
•	extra	veilig	door	kinderslot
•	draaispitmotor
•	wandgeleidingssysteem
•	extra	veilig	door	luchtgekoelde	dubbele	ovenruit

bijzonderheden
•	energielabel	B
•	onder	een	inductiekookplaat	in	te	bouwen

extra
•	toebehoren
 - 2 brede geëmailleerde bakplaten
 - 2 brede vlakke roosters
 - draaispit
 - kookboek

•	aansluitwaarde 2,95 kW

E  2.999,- OX9011T  rvsE  2.499,- OX9011M  rvs

860

min. �
550

475

895

480

546

860

min. �
550

475

895

480

546
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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De magnetron
Een magnetron kookt, verwarmt en ontdooit uw 

gerechten snel en gelijkmatig. Net als bij de oven, 

bevindt het bedieningspaneel van de magnetron zich 

aan de bovenkant. Ze passen precies bij elkaar. Maar 

u kunt natuurlijk ook een magnetron kiezen die in een 

bovenkastje past.

De combi-magnetron
Een magnetron met oven. Deze magnetron met 

draaiplateau is uitgerust met volwaardige hetelucht- 

en grillfuncties. Behalve verwarmen, kunt u er naar 

hartenlust mee bakken en grillen. In kleinere keukens, 

of als extra aanvulling op een bestaande oven, komt 

de ATAG combi-magnetron helemaal tot zijn recht.

De combitron
Een oven met magnetron. Met de combitron haalt 

u een volwaardige compacte oven, gecombineerd 

met alle magnetronfuncties in huis. Zo combineert u 

koken, bakken, ontdooien en grillen in één apparaat. 

De roterende magnetronantenne die zich buiten 

de ovenruimte bevindt, verdeelt de warmte, zodat 

u geen draaiplateau meer nodig heeft. Hierdoor 

passen ook grote rechthoekige ovenschalen en wordt 

schoonmaken heel gemakkelijk.

Kies uw ideale (combi)magnetron
Ziet u een magnetron als aanvulling op uw oven? Wilt u er ook mee kunnen grillen en bakken? 

Of wilt u graag een oven en een magnetron in één? Wij zetten voor u de verschillende systemen op een rijtje:
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Uw moderne kookhulp
De ATAG magnetrons zijn voorzien van efficiënte en 

gebruiksvriendelijke automatische programma’s voor 

ontdooien, koken en bakken. U stelt deze programma’s 

in op basis van gewichtsinstelling en ingrediëntenkeuze. 

De magnetrons zijn specifiek ontworpen voor de inbouw-

combinatie met een ATAG oven. Het design van de display 

en de handgreep van de oven en magnetron zijn identiek. 

Ruimtebespaarder
ATAG heeft twee magnetrons (MA3511E en MA3611E) 

voor inbouw in een bovenkastje, opzetkast of hoge kast. 

Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit bij het ontwerpen  

van uw keuken. Deze nieuwe magnetrons met  

New Matrix design zijn qua design afgestemd op de 

overige producten uit deze designlijn en passen nu 

nog beter in het totale keukenbeeld. De magnetrons 

zijn voorzien van efficiënte en gebruiksvriendelijke 

programma’s voor ontdooien en koken. 

(Combi)magnetrons

Magnetrons

Magnetron
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380

min. 560

350

595

595

22
560320

560

min.
18

350

595320

min.
50

min.
300

362-365

min.
550

16

382 382

290

310

362-365

460

min.
18

350

382

495

290
310

320

min.
300

E  869,- MA3611E  rvs

kenmerken
•	vermogen 750 W, 4 standen:  

160-350-500-750
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	automatische ontdooiprogramma’s met 

gewichtsinstelling
•	direct start, directe inschakeling op maximum 

vermogen op de ingestelde tijd

uitvoering
•	inhoud 22 liter
•	geïntegreerd draaiplateau (Ø 25 cm),  

max. bruikbare diameter Ø 29 cm
•	rvs interieur

bijzonderheden
•	compacte magnetron voor inbouw in een bovenkast 

en hoge kast
•	zeer eenvoudige installatie
•	bij	inbouw	in	hoge	kast:	totale	hoogte		
magnetron	plus	inbouwset	is	391	mm,		
bij	nismaat	van	380	mm:	oversteek	bovenzijde		
is	5	mm,	onderzijde	is	6	mm

extra
•	accessoires

 -  inbouwset voor hoge kast ACM3611H E 59,-

•	aansluitwaarde 1,3 kW

 
magnetron met draaideur

E  869,- MA3511E  rvs

kenmerken
•	vermogen 750 W, 4 standen:  

160-350-500-750
•	extra veilig dankzij kinderslot
•	automatische ontdooiprogramma’s met 

gewichtsinstelling voor brood, vlees, vis
•	direct start, directe inschakeling op maximum 

vermogen op de ingestelde tijd.

uitvoering 
•	inhoud 22 liter
•	geïntegreerd draaiplateau (Ø 25 cm),  

max. bruikbare diameter Ø 29 cm
•	rvs interieur

bijzonderheden 
•	compacte magnetron voor inbouw in een bovenkast
•	zeer eenvoudige installatie

•	aansluitwaarde 1,3 kW

 
magnetron met draaideur
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(Combi-) magnetrons

kenmerken
•	vermogen	magnetron	1000	W	
•	weergave	functie	en	tijd	in	LCD-dialoogdisplay	
•	automatische	kookprogramma’s	met	

gewichtsinstelling
•	memory-functie	om	3	favoriete	

bereidingsprogramma’s te programmeren
•	ontdooiprogramma’s	met	gewichtsinstelling
•	elektronische	timer	tot	30	min.
•	direct	start	(directe	inschakeling	op	maximum	

vermogen op de ingestelde tijd)
•	einde	kooktijd-signaal
•	extra	veilig	door	kinderslot

uitvoering 
•	inhoud	40	liter	
•	glazen	draaiplateau	doorsnede	360	mm	 

(Ø 400 mm ruimte) 
•	bediening	d.m.v.	druktoetsen	
•	eenvoudige	bediening
•	RVS	binnenruimte

bijzonderheden
•	voor	inbouw	in	een	hoge	kast	en	onderbouw
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

extra
•	toebehoren
 - dish cover

•	aansluitwaarde 1,6 kW

560

550
450

547
23

456

592

560 550

450 547
23

456

592

E  919,- MA4211L  rvs 

E  919,- MA4292L  grafiet

magnetron met klapdeur

kenmerken 
•	vermogen magnetron 1000 W 
•	automatische kookprogramma’s met  

gewichtsinstelling
•	vermogen hetelucht oven 1600 W
•	vermogen grill 1700 W
•	combinatiefuncties van ovenfuncties en magnetron 
•	ontdooiprogramma’s met gewichtsinstelling 
•	memory-functie om drie favoriete  

bereidingsprogramma’s te programmeren
•	direct-start, directe inschakeling op maximum  

vermogen op de ingestelde tijd.
•	temperatuurbereik van 50 °C tot 250 °C, in stapjes 

van 10 °C
•	extra veilig door kinderslot

uitvoering 
•	inhoud 40 liter 
•	3 insteekniveaus voor meerdere gerechten
•	functie, tijd en temperatuur weergave in LCD-

dialoogdisplay
•	geëmailleerde oven dus makkelijk reinigen
•	(uitschakelbaar) glazen draaiplateau doorsnede  

360 mm (Ø 400 mm ruimte)
•	eenvoudige bediening d.m.v. druktoetsen 
•	elektronische timer tot 90 min. 

bijzonderheden 
•	geschikt voor inbouw in een hoge kast of onderbouw
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

extra
•	toebehoren

 - glazen bakplaat, pizza-krokant plaat, rechthoekig 
rooster, dish cover, magnetron kookboek

•	aansluitwaarde 3,4 kW

combi-magnetron

E  1.539,- MC4211L  rvs

E  1.539,- MC4292L  grafiet

560

550
450

547
23

456

592

560 550

450 547
23

456

592

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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ATAG maakt er pas een keuken van. En met de 

vier-eenheid MicroMax, CombiMax, QuliMax en CaféMax 

wordt deze stelling weer in alle opzichten waargemaakt. 

Als technologische hoogstandjes en als geweldige 

designaanvulling in uw keuken. De strakke doorgetrokken 

lijnen, de roestvrijstalen en Grafiet materialen en de 

vormgeving van de bedieningspanelen maakt de  

Max-serie tot een onmisbaar onderdeel bij de 

vormgeving van uw complete ‘ATAG’-keuken.  

Zo ontstaat er niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk  

een hele nieuwe smaakdimensie in uw keuken. 

De Max-serie

Max-serie
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Max-serie

Magnetron MicroMax
•	 900	Watt	met	geavanceerde	bediening	en	instelmogelijkheden.

Combitron CombiMax
•	 Twin	Turbo:	dubbele	hetelucht	ventilatoren.	

•	 Volwaardig	bakken	op	twee	niveaus	tegelijk.	

•	 Draaispit	met	roterende	spiezen.

Combi-stoomoven QuliMax
•	 Zowel	stoomfunctie	voor	groenten	en	vis	als	de	combi-functie	voor	

 vlees, brood en andere gerechten.

•	 Automatische	programma’s	voor	vele	gerechten.

Koffiemachine CaféMax
•	 Volautomatische	cappuccinofunctie	voor	de	lekkerste	koffie.

Het maximum in 
     vorm en prestatie

Easy Cook: 
Volledig automatisch bereiden
Net als bij onze ovenlijn, zijn ook de QuliMax 

en de CombiMax verkrijgbaar met ons unieke 

ergonomische bedieningssysteem Easy Cook. 

Dankzij de automatische programma’s hoeft u 

geen tijd of temperatuur in te voeren. U kiest uit 

het overzichtelijke menu het programma dat bij uw 

gerecht past, volgt de instructies en het apparaat 

zorgt voor een perfect resultaat.
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ATAG MicroMax: uw moderne kookhulp

Max-serie  |  MicroMax Magnetron

De MicroMax magnetron van ATAG is speciaal ontworpen 

voor een inbouwcombinatie met een oven of één of meer 

andere producten uit de Max-serie. U kunt kiezen uit 

een uitvoering in roestvrijstaal of Grafiet. De MicroMax 

is voorzien van gebruiksvriendelijke, automatische 

programma’s voor ontdooien en koken, een draaiplateau 

en heeft een inhoud van 36 liter.

Voordelen
•	 	Grote	ovenruimte	(36	liter).

•  900 Watt met efficiënte en gebruiksvriendelijke 

automatische programma’s voor ontdooien, 

koken en bakken, instelbaar op basis van 

gewichtsinstelling en ingrediëntenkeuze. 

•	 	Eenvoudige	bediening	met	weergave	van	functie	

en tijd in overzichtelijk display.

•	 	Eenvoudig	te	reinigen	met	het	Aqua	Clean	

systeem (stoomt vuil los). 

•	 	Extra	veilig	dankzij	kinderslot.	

•	 	Specifiek	ontworpen	voor	een	

inbouwcombinatie met een ATAG oven. 

 Het design van de display en de handgreep van  

 de oven en magnetron zijn identiek. 

•	 	Verkrijgbaar	in	roestvrijstaal	en	Grafiet.	

Combinatie MicroMax MA4211B 

en de dubbeloven DX6211F.
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Max-serie

magnetron MicroMax

kenmerken
•	vermogen magnetron 900 W
•	weergave in display van functie en tijd
•	4 automatische kookprogramma’s met  

gewichtsinstelling voor groenten, rijst en  
aardappelen en 6 opwarmprogramma’s 
(voor o.a. maaltijd, kop soep, beker melk)

•	5 ontdooiprogramma’s met gewichtsinstelling voor 
vlees, kip, vis, fruit, brood

•	elektronische timer tot 99 min.
•	einde kooktijd-signaal
•	extra veilig door kinderslot 
•	Aqua Clean systeem voor eenvoudige schoonmaak
•	Quickstart, met één druk op de knop start u de 

magnetron

uitvoering
•	inhoud 36 liter
•	glazen draaiplateau doorsnede 360 mm 
•	eenvoudige bediening
•	geëmailleerde binnenruimte voor makkelijke  

schoonmaak

bijzonderheden
•	voor inbouw in een hoge kast en onderbouw
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

•	aansluitwaarde 1,7 kW

€  999,- MA4211B rvs

€  999,- MA4292B grafiet

min.
550

50

min 564
max 568

min 446
max 450

520

460

595

200 cm2

min. 564
max. 568

min. 
550

min. 446
max. 550

50

200 cm2

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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ATAG CombiMax: meer kracht, snelheid en inhoud

Max-serie  |  CombiMax Combitron

Eén oven, dubbel bakplezier
Met de CombiMax kunt u bakken en braden, op 

twee niveaus tegelijk. De CombiMax is voorzien van 

boven- en onderwarmte en heeft daarnaast twee krachtige 

heteluchtventilatoren, die aan de linker- en rechterzijde in 

de ovenruimte geplaatst zijn. De CombiMax beschikt ook 

over een sterke magnetron van 900 W, die u bij het bakken 

kunt inschakelen. Natuurlijk is de CombiMax standaard 

voorzien van een grill. 

Altijd het beste resultaat
Het model MX4211T/MX4292T is voorzien van ons unieke 

ergonomische bedieningssysteem EasyCook en heeft 

een LCD tekstscherm voor nog meer bedieningsgemak. 

Dit toestel heeft 20 automatische programma’s. Na het 

oproepen en starten van het gekozen gerecht, wordt 

automatisch de daarbij behorende oveninstelling gestart.

Voordelen
•	 EasyCook	en	automatische	programma’s.

•	 TwinTurbo:	dubbele	heteluchtventilatoren.

•	 Veel	beschikbare	binnenruimte	(47	liter).

•	 Bakken	op	twee	niveaus	tegelijk.

•	 Met	keramische	bakplaat,	voor	combinatie		

 oven/magnetron.

•	 Voorzien	van	grill.

•	 Eenvoudig	te	reinigen	met	het	Aqua	Clean		

 systeem (stoomt vuil los). 

•	 Verkrijgbaar	in	roestvrijstaal	en	Grafiet.	Draaispitset met roterende spiezen.
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Max-serie

combitron CombiMax 

kenmerken
•	alle	combinatiestanden	van	grill	

en hetelucht met magnetron vrij 
instelbaar

•	draaispitset	met	roterende	
spiezen

•	twin turbo hetelucht (met  
2 ventilatoren aan de zijkanten)

•	onderwarmte voor perfect 
knapperige bodems

•	aqua clean systeem voor 
eenvoudige schoonmaak

•	grill 1700 W en 1200 W, 
onderwarmte 900 W, hetelucht 2 x 
1500 W, magnetron 900 W 

•	temperatuur	instelbaar	per	5	
graden, van 40 tot 250 °C

•	automatische	programma’s	voor	
ontdooien, opwarmen en koken

uitvoering 
•	inhoud 47 liter 
•	6 insteekniveaus voor meerdere 

gerechten 
•	geëmailleerde	oven	voor	

makkelijke schoonmaak

bijzonderheden
•	voor	inbouw	in	hoge	kast	en	

onderbouw
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

extra
•	toebehoren
 - draaispit
 -  keramische bakplaat (speciaal 

geschikt voor combinatiekoken)
 - geëmailleerde bakplaat 2x
 -  vlak rooster klein (voor in de 

keramische bakplaat)
 - vlak rooster groot

•	aansluitwaarde 3,2 kW

min.
550

50

min 564
max 568

min 446
max 450

520

460

595

200 cm2

E  1.699,- MX4211A  rvs

E  1.699,- MX4292A  grafiet

min. 564
max. 568

min. 
550

min. 446
max. 450

50

200 cm2

combitron CombiMax met tekstdisplay

kenmerken
•	LCD	tekstdisplay
•	Easy Cook met 20 programma’s
•	alle combinatiestanden van grill 

en hetelucht met magnetron vrij 
instelbaar

•	draaispitset met roterende 
spiezen

•	twin turbo hetelucht systeem (met 
2 ventilatoren aan de zijkanten)

•	onderwarmte voor perfect 
knapperige bodems

•	aqua Clean systeem voor 
eenvoudige schoonmaak

•	grill 1700 W en 1200 W, 
onderwarmte 900 W, hetelucht 2 x 
1500 W, magnetron 900 W

•	temperatuur instelbaar per 5 
graden, van 40 °C tot  
250 °C

•	automatische programma’s voor 
ontdooien, opwarmen en koken

uitvoering
•	inhoud 47 liter
•	6 insteekniveaus voor meerdere 

gerechten
•	geëmailleerde oven voor 

makkelijke schoonmaak 

bijzonderheden
•	voor inbouw in hoge kast en 

onderbouw
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

extra
•	toebehoren

 - draaispit
 - keramische bakplaat (speciaal 
geschikt voor  
combinatie koken)

 - geëmailleerde bakplaat (2x)
 - vlak rooster klein (voor in de 
keramische bakplaat)

 - vlak rooster groot

•	aansluitwaarde 3,2 kW

€  1.899,- MX4211T  rvs 

€  1.899,- MX4292T  grafiet 

min.
550

50

min 564
max 568

min 446
max 450

520

460

595

200 cm2

min. 564
max. 568

min. 
550

min. 446
max. 450

50

200 cm2

combitron CombiMax

kenmerken
•	aqua	clean	systeem	voor	

eenvoudige schoonmaak
•	onderwarmte	voor	perfect	

knapperige bodems
•	twin	turbo	hetelucht	(met	2	

ventilatoren aan de zijkanten)
•	grill	1700	W	en	1200	W,	

onderwarmte 900 W, hetelucht 2 
x 1500 W, magnetron 900 W 

•	temperatuur	instelbaar	per	5	
graden, van 40 tot 250 °C 

•	automatische	programma’s	voor	
ontdooien, opwarmen en koken

uitvoering
•	inhoud	47	liter	
•	keramische	bakplaat,	speciaal	

geschikt voor combinatiekoken
•	6	insteekniveaus	voor	meerdere	

gerechten
•	geëmailleerde	oven	voor	

makkelijke schoonmaak 

bijzonderheden
•	voor	inbouw	in	hoge	kast	en	

onderbouw

extra
•	toebehoren
 -  keramische bakplaat (speciaal 

geschikt voor combinatiekoken)
 -  geëmailleerde bakplaat 
 -  vlak rooster klein (voor in de 

keramische bakplaat)
 -  vlak rooster groot

•	aansluitwaarde 3,2 kW

min.
550

50

min 564
max 568

min 446
max 450

520

460

595

200 cm2

E  1.599,- MX4011B  rvs

E  1.599,- MX4092B  grafiet

min. 564
max. 568

min. 
550

min. 446
max. 450

50

200 cm2

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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ATAG QuliMax: het stomen én bakken van nu

Max-serie  |  QuliMax Combi-stoomoven

Op stoom met QuliMax
De QuliMax is een echte allrounder. Zo combineert u 

stomen, bakken, grillen, braden en ontdooien in één 

apparaat. Kortom, de ideale aanvulling op uw kookplaat, 

waarmee u echt alles kunt bereiden: voorgerechten, 

bijgerechten, hoofdgerechten, desserts, alles afzonderlijk

of als compleet menu. De mogelijkheden zijn bijna 

onbeperkt.

Makkelijker
Gerechten verbranden nooit meer, aardappelen koken niet 

stuk en groenten behouden hun ‘bite’. Makkelijker koken 

dan met de QuliMax bestaat niet. Hij is heel eenvoudig in 

te stellen en te bedienen en u kunt, met een aantal heldere 

vaste programma’s, bijvoorbeeld met één druk op de knop 

een heel gerecht in één keer bereiden. 
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Smakelijker
Verse groenten, vlees en vis hebben hun eigen specifieke 

smaken. En toch kunnen deze verloren gaan tijdens het 

koken. Met de QuliMax krijgt ieder gerecht de smaak 

die het verdient. Vis en vlees blijven mals en sappig en 

drogen niet uit. Aroma’s en smaak komen volledig tot 

hun recht en de kleur, structuur en knapperigheid van 

gerechten blijven met stomen perfect bewaard. Stomen 

is dan ook niet voor niets bijzonder geliefd bij topkoks. 

Vlees bakken en braden
Boterzacht vlees en een perfecte garing van vis of kip 

worden kinderspel met de QuliMax. Door de combinatie 

van hete lucht met stoom blijft ieder gerecht lekker 

mals en is uitdrogen onmogelijk geworden. Met een 

uitgekiend programma worden steeds weer de ideale 

omstandigheden qua luchtvochtigheid en ovenwarmte 

gecreëerd, waardoor uw vlees- of visresultaat keer op 

keer ongeëvenaard is. Altijd heerlijk sappig van binnen 

en knapperig van buiten. 

Max-serie
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Het perfecte brood bakken 
Brood bakken in de QuliMax is bijzonder. Met het 

speciale programma rijst het deeg en brood krijgt een 

heerlijk glanzende korst, terwijl het aan de binnenkant 

luchtig blijft. Deze geraffineerde bereidingswijze is niet 

alleen zeer geschikt voor brood, maar ook voor cake.

Voordelen
•	 	Altijd	het	beste	resultaat	door	het	unieke	

bedieningssysteem EasyCook en de 

gebruiksvriendelijke automatische programma’s.

•	 	Stoomfunctie	voor	het	bereiden	van	een	gerecht	

zonder risico op doorgaren.

•	 	Behoud	van	vitaminen,	mineralen	en	structuur	

 van het gerecht.

•	 Grote	ovenruimte	(36	liter).

•	 	Tegelijkertijd	meerdere	gerechten	bereiden	

 en op meerdere niveaus.

•	 	Opwarmen	van	gerechten	zonder	risico	op	uitdrogen.

•	 	Twinsteam:	dubbele	stoomgeneratie	buiten	de	

ovenruimte: voor een extra snelle opwarming.

•	 	Heteluchtcirculatie:	boven-	en	onderwarmte	met	

ventilator, voor een gelijkmatige verdeling van de 

 lucht rondom het gerecht.

•	 Nauwkeurige	temperatuurinstelling,	per	5	°C.

•	 Memory	functie	voor	uw	eigen	favoriete	recept.

•	 	Geëmailleerde	binnenoven:	duurzaam	en	

 gemakkelijk schoon te maken.

•	 	Neerklapbaar	grillelement	voor	eenvoudig	onderhoud.	

•	 	Eenvoudig	te	reinigen	met	het	‘SteamClean’	

programma.

•	 Geen	vaste	wateraansluiting	nodig.

•	 Verkrijgbaar	in	roestvrijstaal	en	Grafiet.

Max-serie  |  QuliMax Combi-stoomoven
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Max-serie

Veelzijdig interieur 
Dankzij de geleiders aan de zijkanten van de 

bereidingsruimte is de QuliMax op verschillende 

manieren te gebruiken. Deze schroefloze geleiders 

verwijdert u eenvoudig, waardoor ze makkelijker schoon 

te maken zijn. Dankzij deze geleiders schuift u de 

stoomschalen en de bakplaat eenvoudig naar binnen 

en buiten op één van de 6 insteekniveaus. In een grote 

stoomschaal 2/3 gastronorm zonder gaten, passen 

makkelijk twee 1/3 gastronorm schalen met gaten.  

Het bijgeleverde inzetrooster plaatst u eenvoudig op de 

bakplaat, zodat bijvoorbeeld vlees niet in het eigen vet 

ligt. Dankzij de handige handgrepen tilt u het rooster 

makkelijk en veilig uit de oven zonder het risico dat u 

zich verbrandt. U kunt het rooster ook omdraaien, zodat 

u hoogte creëert voor het grillen van uw gerechten.  

U verwijdert eenvoudig de geleiders om 

ze schoon te maken.

De gastronorm schalen passen goed in- en naast elkaar. Dankzij het inzetrooster op de bakplaat ligt de  

rollade niet in het eigen vet.
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Makkelijk koken met ATAG 
De QuliMax is eenvoudig in te stellen en te bedienen. 

U bereidt, met behulp van een aantal vaste programma’s, 

met één druk op de knop een heel gerecht in één keer. 

Het model SQ4311T/SQ4392T is voorzien van ons unieke 

ergonomische bedieningssysteem EasyCook en heeft een 

LCD tekstscherm met 90 automatische programma’s voor 

stomen, bakken, braden, grillen en ontdooien, zodat u 

een keur aan gerechten kunt bereiden. Na het oproepen 

en starten van het gekozen gerecht, wordt automatisch 

de daarbij behorende oveninstelling gestart. U hoeft geen 

tijd en temperatuur in te voeren, alleen het gewicht. U 

bent dus altijd verzekerd van een goed resultaat. 

Deze programma’s variëren van het stomen van asperges 

of rijzen van gistdeeg tot combi-stoom programma’s voor 

vlees en brood.  Er zijn zelfs speciale programma’s voor 

het opwarmen van babyvoeding of het desinfecteren van 

een babyflesje. In het display kunt u op logische wijze 

door het volledige Easy Cook menu van de QuliMax 

(5-talig) navigeren, zodat u gemakkelijk het juiste 

programma kunt kiezen. Vervolgens worden relevante 

instructies weergegeven en kan het programma starten. 

Er is bijzondere aandacht gegeven tijdens de ontwikkeling 

aan een zeer logische indeling. Laat u verrassen door 

de gebruiksvriendelijkheid van dit apparaat! Tevens is er 

een memoryfunctie met 10 geheugen-plaatsen voor uw 

eigen favoriete bereiding, u kunt daarvoor zelfs een eigen 

gekozen naam invoeren. 

Max-serie  |  QuliMax Combi-stoomoven
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Max-serie

 

€  2.399,- SQ4311T  rvs 

€  2.399,- SQ4392T  grafiet

kenmerken
•	LCD	tekstdisplay
•	Easy Cook met 90 automatische programma’s
•	meerfase koken (tot 3 fasen)
•	twin steam: tweevoudige stoomgenerator
•	grillelement en onderwarmte
•	ventilator voor heteluchtcirculatie
•	zowel stoomfunctie voor groenten en vis als 

combifunctie voor vlees, brood en andere gerechten
•	eenvoudige bediening dankzij 90 automatische 

programma’s voor vele gerechten
•	temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 °C tot 100 °C 

bij het stoomprogramma en van 40 °C tot 230 °C bij de 
oven en combifuncties

•	regeneratiefunctie voor het opwarmen van gerechten 
zonder uitdrogen

•	warmhoudfunctie
•	ontdooifunctie

uitvoering
•	inhoud ovenruimte 36 liter
•	geëmailleerde binnenoven voor makkelijke schoonmaak
•	6 insteekniveaus voor meerdere gerechten

•	makkelijk bij te vullen waterreservoir met een inhoud 
van 1 liter

•	geen wateraansluiting nodig
•	elektronische regeling van temperatuur en 

stoomtoevoer
•	LCD display met temperatuur, tijd en programma 

indicatie
•	uitgestelde start tot 10 uur mogelijk
•	neerklapbaar grillelement voor eenvoudig reinigen

bijzonderheden
•	memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw 

eigen favoriete bereiding, u kunt daarvoor zelfs een 
eigen gekozen naam invoeren

•	automatische schoonmaakfunctie ‘SteamClean’
•	automatische ontkalkindicatie
•	extra veilig door kinderslot
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

extra
•	toebehoren

 - draadrooster
 - bakplaat met anti- aanbaklaag
 - inzet- grillrooster
 - 1 rvs stoomschaal, met gaten, 2/3 gastronorm
 - 1 rvs schaal, zonder gaten, 2/3 gastronorm

•	aansluitwaarde 3,1 kW

 
combi-stoomoven QuliMax met tekstdisplay

E  2.199,- SQ4311B   rvs   

E  2.199,- SQ4392B  grafiet     

combi-stoomoven QuliMax

kenmerken
•	 twin steam: tweevoudige stoomgenerator
•	 grillelement en onderwarmte
•	 ventilator voor heteluchtcirculatie
•	 zowel stoomfunctie voor groenten en vis als 

combifunctie voor vlees, brood en andere gerechten 
•	 eenvoudige bediening door 40 automatische 

programma’s voor vele gerechten
•	 temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 °C tot 100 °C 

bij het stoomprogramma en van 40 °C tot 230 °C bij de 
oven en combifuncties

•	 regeneratiefunctie voor het opwarmen van gerechten 
zonder uitdrogen

•	 warmhoudfunctie
•	 ontdooifunctie

uitvoering
•	 inhoud ovenruimte 36 liter
•	 geëmailleerde binnenoven voor makkelijke schoonmaak
•	 6 insteekniveaus voor meerdere gerechten
•	 makkelijk bij te vullen waterreservoir met een inhoud 

van 1liter
•	 geen wateraansluiting nodig
•	 elektronische regeling van temperatuur en stoomtoevoer 

•	 LCD display met temperatuur, tijd en programma 
indicatie

•	 uitgestelde start tot 10 uur mogelijk 
•	 neerklapbaar grillelement voor eenvoudige reinigen

bijzonderheden
•	 memoryfunctie met 3 geheugenplaatsen voor uw eigen 

favoriete bereiding
•	 automatische schoonmaakfunctie ‘SteamClean’ 
•	 automatische ontkalkindicatie
•	 extra veilig door kinderslot 
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

extra
•	 toebehoren

 - draadrooster
 - bakplaat met anti- aanbaklaag
 - inzet- grillrooster
 - 1 rvs stoomschaal, met gaten, 2/3 gastronorm
 - 1 rvs schaal, zonder gaten, 2/3 gastronorm

•	aansluitwaarde 3,1 kW

min.
550

50

min 564
max 568

450

520

460

595

200 cm2

min. 564
max. 568

min. 
550

min. 446

50

200 cm2

min.
550

50

min 564
max 568

450

520

460

595

200 cm2

min. 564
max. 568

min. 
550

min. 446

50

200 cm2

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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CaféMax, thuis in uw keuken
ATAG maakt er pas een keuken van. Met de koffiemachine 

CaféMax wordt die stelling krachtig geaccentueerd. Zie 

hoe de strakke, doorgetrokken lijnen van de apparaten de 

vormgeving als geheel nog eens versterken. De CaféMax 

staat daarom niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk voor 

een extra smaakdimensie. U combineert de CaféMax op 

zijn beurt ook weer met de overige producten uit de 

Max-serie: u heeft dan meerdere volwaardige en complete 

apparaten in relatief weinig nisruimte. De ATAG CaféMax 

is verkrijgbaar in roestvrijstaal en Grafiet. 

Perfect op smaak
De CaféMax zet keer op keer een fantastische kop koffie. 

Het is zelfs mogelijk uw koffie geheel naar eigen wens 

te perfectioneren. Zo past u met een enkele druk op de 

knop de sterkte van uw koffie aan. Wilt u over de hele 

linie de smaak van uw koffie aanpassen? Dan kan de 

maalgraad van de molen verder bijgeregeld worden. 

De volautomatische cappuccinofunctie zorgt voor een 

perfecte cappuccino met een volle schuimlaag. 

De geavanceerde techniek van de CaféMax staat garant 

voor jarenlang onbezorgd koffieplezier.

ATAG CaféMax: bewijst de 
mooiste koffie de meeste eer 

Max-serie  |  CaféMax Koffiemachine
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Auto cappuccino
De CaféMax beschikt over een unieke automatische 

cappuccino-functie, waarbij de melk automatisch 

wordt opgeschuimd in de bijgeleverde melkkan. De 

opgeschuimde melk wordt vervolgens - ook automatisch 

- naar het kopje geleid. De kan is eenvoudig te reinigen 

en kan zonder probleem, met melk, in de koelkast 

bewaard worden. 

Alle soorten koffie: u zet ze 
moeiteloos met de CaféMax

Max-serie

Gratis koffiepakket
Bij aankoop van een CaféMax (CM4111AC of 

CM4192AC) krijgt u een luxe pakket koffiebonen 

van gerenommeerde Italiaanse koffiehuizen: Caffè 

Roen, Mokarico, Corsini en Caffè Mingo. Deze 

vier koffiehuizen leveren voor dit pakket elk een 

pak van 250 gram, om u zelf te laten ontdekken 

wat uw favoriete koffieboon is. Bij het koffiepakket 

wordt ook een handig bewaarboekje geleverd, 

met daarin allerlei tips en wetenswaardigheden, 

om u nóg meer plezier aan de CaféMax te laten 

beleven. Hierin staat bovendien een aantrekkelijke 

aanbieding: éénmalig kunt u deze koffiebonen 

nabestellen met 20% korting.

CAFFÈ

il profumo di un momento tuo
ROEN®

Voordelen
•	Volautomatische	cappuccino-functie	voor	

 de lekkerste koffie.

•	 Supermakkelijk	te	reinigen.

•	 Eenvoudige	bediening.

•	 Voor	koffiebonen	en	gemalen	koffie.

•	 Koffiesterkte	instelbaar.

•	 Inclusief	heetwater	tap	voor	bijvoorbeeld	thee.

•	 Melkkan	voor	cappuccino	eenvoudig	uitneembaar.

•	 De	melkkan	kan	bewaard	worden	in	de	koelkast.

•	 Eenvoudig	bijvullen	van	koffiebonen.

•	 Verkrijgbaar	in	roestvrijstaal	en	Grafiet.

ATAG CaféMax: bewijst de 
mooiste koffie de meeste eer 
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Max-serie  |  Serviesverwarmer

Voorverwarmde borden: extra gemak
Wilt u uw gerechten serveren op verwarmde 

borden of uw overheerlijke espresso uit de 

CaféMax in een voorverwarmd kopje? Dan vormt 

onze serviesverwarmer met een inbouwhoogte 

van 14 cm een mooie aanvulling op een apparaat 

uit de Max-serie. Dankzij het telescopische 

lade-geleidingssysteem is de serviesverwarmer 

volledig uittrekbaar voor een optimaal overzicht. 

De uitneembare antislipmat zorgt ervoor dat de 

inhoud stabiel blijft staan.
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servieswarmer (14 cm hoog)

kenmerken
•	voor combinatie met een toestel uit de Max-serie 
•	luchtcirculatiesysteem voor het opwarmen van  

divers serviesgoed
•	90 minuten timer met uitschakelfunctie

uitvoering
•	met handgreep
•	capaciteit 20 kg.
•	nuttige hoogte van ca. 10 cm
•	temperatuurbereik: 30 tot 70 ºC
•	vermogen 400 W
•	telescopische lade-geleiding
•	antislipmat
•	verlichte aan/uit indicator
•	ook verkrijgbaar in Grafiet

bijzonderheden
•	binnenafmetingen (bxhxd): 415 x 102 x 523 mm

•	aansluiting: 400 W

7 819,- WD1511B  rvs 

€  819,- WD1592B  grafiet

590

595 

545 
390 

123
140

542 

min. 550 

450
560-568 

kenmerken
•	volledig	automatisch,	voor	koffiebonen	en	gemalen	

koffie
•	eenvoudige,	heldere	bediening	d.m.v.	draaiknoppen	

en druktoetsen
•	interactief	display
•	koffiesterkte	en	–hoeveelheid	per	kopje	instelbaar.	

Van espresso tot een grote mok koffie
•	volledig	uittrekbaar	op	rails	voor	eenvoudig	bijvullen	

van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)

uitvoering
•	volautomatische	cappuccino	functie
•	in	hoogte	verstelbare	koffietuit
•	RVS	opvangrooster

bijzonderheden
•	melkkan	voor	cappuccino	zeer	eenvoudig	te	reinigen	

d.m.v. stoom
•	melkkan	voor	cappuccino	eenvoudig	uitneembaar,	de	

melk kan koel bewaard worden in de koelkast
•	automatische	melding	water	bijvullen,	afvalbakje	

legen, reinigen en ontkalking.
•	waterreservoir	vanaf	de	voorzijde	bereikbaar,	
•	inhoud	1,8	liter
•	inclusief	heetwatertap
•	pompdruk	15	bar
•	eenvoudig	te	reinigen	interieur
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

•	aansluitwaarde 1,2 kW

koffiemachine CaféMax

E  2.439,- CM4111AC  rvs  

E  2.439,- CM4192AC  grafiet  

21

46
0

595 527
450

74

36
8

Product wordt op rails in de nis geplaatst; de rails zijn 450 mm lang

50 mm
min.

80 mm
min.

80 mm min.

560 mm

450 m
m

850 m
m

 m
in.

550 mmmin.

accessoirelade (14 cm hoog)

7 449,- BD1511B  rvs 

€  449,- BD1592B  grafiet

590

595 

545 
390 

123
140

542 

min. 550 

450
560-568 

kenmerken
•	voor	combinatie	met	een	toestel	uit	de	Max-serie
•	voor	het	praktisch	opbergen	van	alle	 
 ovenaccessoires

uitvoering
•	met	handgreep
•	capaciteit	20	kg.
•	nuttige	hoogte	van	ca.	10	cm
•	telescopische	ladegeleiding
•	antislipmat
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

bijzonderheden
•	binnenafmetingen	(bxhxd):	415	x	102	x	523	mm

Max-serie

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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Grootse prestaties in compact formaat

Compactlijn 

Meer ruimte in uw keuken
De ATAG Compactlijn, strak en chic. De naam zegt het al: 

de afmetingen zijn compact, waardoor meer kast- en 

keukenruimte ontstaat. 

Een sieraad voor uw keuken
Uw magnetron, combitron, multifunctionele oven, stoomoven 

en pyrolyse oven vormen in verschillende combinaties steeds 

weer een harmonieus geheel. Het opvallendste kenmerk 

van de lijn is een volledig symmetrische design, terwijl de 

apparaten onderling van functie verschillen. U kunt dus 

meerdere apparaten combineren: boven of naast elkaar.

Van buiten compact, van binnen ruim
Voor elk apparaat binnen de ATAG Compactlijn geldt dat u 

met een topproduct werkt. Al zijn ze slechts 39 cm hoog, de 

breedte en diepte zijn gelijk aan die van een full size oven. Zo 

ook de prestaties. En door de ruime binnenmaten en de turbo-

heteluchtfunctie is bereiden op twee niveaus gewoon mogelijk.
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Pure ingrediënten die verleiden  
        tot de mooiste resultaten

Magnetron
•	 1000	Watt	met	geavanceerde	bediening	en	instelmogelijkheden.

Combitron
•	 Volwaardig	bakken	en	2	insteekniveaus.

•	Inclusief	krachtige	magnetron.

Oven
•	Meersystemen	oven	met	draaispit.

•	3	insteekniveaus.

Pyrolyse oven
•	Pyrolitische	reinigingsfunctie	(bakresten	worden	op	500	ºC	weggebrand).

Stoomoven
•	Bereiden	van	gerechten	met	behoud	van	smaak	en	voedingsstoffen.

Voordelen
•	 	Door	de	geringe	afmetingen	van	de	Compactlijn	

ontstaat meer kast- en keukenruimte.

•	 Compacte	apparaten	met	volwaardige		 	

 prestaties en ruime inhoud.

•	 De	apparaten	vormen	een	harmonieus	geheel	

 in uw keuken.

•	 Meerdere	apparaten	met	verschillende	functies		

 zijn met elkaar te combineren: boven en naast  

 elkaar.  

•	 Leverbaar	in	roestvrijstaal	en	Grafiet.	

Compactlijn
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kenmerken
•	magnetronvermogen	van	 

80 - 1000 W
•	menu	met	6	programma’s:	

automatisch ontdooien, 
warmhoudfunctie, langzaam- en 
snelkoken, sudderen, magnetron

•	eenvoudige	bediening	met	
druktoetsen en uitgebreid LCD-
scherm met programma-, tijd- en 
vermogenweergave

•	geheugen	voor	2	zelf	in	te	stellen	
programma’s

•	stand-by	modus,	gedeeltelijk	
uitschakelbaar display

•	extra	veilig	door	kinderslot

uitvoering
•	inhoud	32	liter
•	2	insteekniveaus	voor	meerdere	

gerechten
•	dubbele	magnetronbuis,	dus	

hoog vermogen èn gelijkmatige 
opwarming

•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

extra
•	toebehoren
 -  vlak rooster
 -  glazen bakplaat
 -  magnetron kookboek

•	aansluitwaarde 2,1 kW

560 - 
580

min.
550

380

min.
540 22

390

595

560 - 580 min. 
550

400 min.
540 22

390

595

E  1.439,- MA3211C  rvs 

E  1.439,- MA3292C   grafiet

magnetron meersystemen-oven

kenmerken
•	8	ovenfuncties	met	voorkeurs-

temperaturen: hetelucht, 
boven- en onderwarmte, 
spaar- en maxigrill, boven- en 
onderwarmte met ventilator, 
grill met ventilator, ontdooien, 
wamhouden, elektronische 
temperatuurregeling

•	eenvoudige	bediening	met	
druktoetsen en uitgebreid LCD-
scherm met functie-, tijd- en 
temperatuurweergave

•	stand-by	modus,	gedeeltelijk	
uitschakelbaar display

•	extra	veilig	door	kinderslot

uitvoering
•	draaispit	
•	3	insteekniveaus	voor	meerdere	

gerechten
•	energielabel	C
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet
extra
•	toebehoren
 - geëmailleerde bakplaat
 - vlak rooster

•	aansluitwaarde 2,8 kW

E  1.489,- OX3211C  rvs  

E  1.489,- OX3292C  grafiet

560 - 
580

min.
550

380

min.
540 22

390

595

560 - 580
min. 
550

400 540 22

390

595

pyrolyse-oven

kenmerken
•	3	pyrolysemogelijkheden:	eco,	

normaal, intensief
•	7	ovenfuncties	met	voorkeurs-

temperaturen: hetelucht, boven- 
en onderwarmte, spaar- en 
maxigrill, boven- en onderwarmte 
met ventilator, grill met ventilator, 
ontdooien, elektronische 
temperatuurregeling 

•	eenvoudige	bediening	met	
druktoetsen en uitgebreid LCD-
scherm met programma-, tijd- en 
temperatuurweergave

•	stand-by	modus,	gedeeltelijk	
uitschakelbaar display

•	extra	veilig	door	kinderslot

uitvoering
•	draaispit
•	3	insteekniveaus	voor	meerdere	

gerechten
•	energielabel	C
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

extra
•	toebehoren
 - geëmailleerde bakplaat
 - vlak rooster

•	aansluitwaarde 2,93 kW

E  1.749,- ZX3211C  rvs    

E  1.749,- ZX3292C  grafiet 

560 - 
580

min.
550

380

min.
540 22

390

595

560 - 580
min. 
550

400 540 22

390

595
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Compactlijn

combitron

kenmerken
•	magnetron-	èn	ovenfuncties
•	temperatuurbereik	van	30	°C	tot	

250 °C, instelbaar per 5 °C
•	magnetronvermogen	van	 

100 tot 1000 W in stappen
•	eenvoudige	bediening	met	

druktoetsen en uitgebreid LCD-
scherm met programma-, 
tijd- en temperatuur- en 
vermogensweergave

•	8	bereidingsmogelijkheden:	
automatisch ontdooien, warm-
houdfunctie, hetelucht, hetelucht 
met magnetron, grill, grill met 
magnetron, grill met ventilator, 
alleen magnetron

•	stand-by	modus,	gedeeltelijk	
uitschakelbaar display

•	extra	veilig	door	kinderslot

uitvoering
•	inhoud	32	liter
•	2	insteekhoogtes	voor	meerdere	

gerechten
•	dubbele	magnetronbuis,	

waardoor hoog vermogen èn 
gelijkmatige opwarming

•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

extra
•	toebehoren
 - vlak rooster
 - glazen bakplaat
 - magnetron kookboek

•	aansluitwaarde 3,56 kW

E  1.699,- MC3211C  rvs  

E  1.699,- MC3292C  grafiet

560 - 
580

min.
550

380

min.
540 22

390

595

560 - 580 min. 
550

400 min.
540 22

390

595

servieswarmer (21 cm hoog)

kenmerken
•	voor	combinatie	met	een	

Compactlijn toestel in een  
58,5 cm nis

•	luchtcirculatiesysteem	voor	
het opwarmen van divers 
serviesgoed 

•	6	grote	couverts
•	30	borden	met	een	diameter	van	

28 cm (afhankelijk van model)  
•	90	minuten	timer	met	

uitschakelfunctie

uitvoering
•	met	handgreep	
•	capaciteit	20	kg.	
•	nuttige	hoogte	van	ca.	18	cm
•	temperatuursbereik:	30	tot	70	ºC
•	vermogen	400	W
•	telescopische	lade-geleiding	
•	antislip	mat

•	verlichte	aan/uit	indicator
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

bijzonderheden
•	binnenafmetingen	(bxhxd):	 

415 x 180 x 523 mm

•	aansluitwaarde 400 W

E  869,- WD2211C  rvs

E  869,- WD2292C  grafiet 

585 

595 

545 
390 

210 
205 

542 

min. 550 

380 
560-568 

lade voor oventoebehoren (7 cm hoog)

kenmerken
•	voor	combinatie	met	een	

Compactlijn toestel in een 45 cm 
nis

•	voor	het	praktisch	opbergen	van	
alle oven-accessoires

uitvoering
•	pushpull	sluiting
•	telescopische	lade-geleiding
•	antislip	mat
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

bijzonderheden
•	binnenafmetingen (bxhxd):  

455 x 50 x 525 mm

E  359,- BD0711C rvs

E  359,- BD0792C grafiet

450

75
70

min. 550

545
383

380
560-568

542

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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Stomen: lekker en gezond

Compactlijn  |  Stoomoven

Als u van gezond en smakelijk eten houdt, is een 

ATAG stoomoven een uitkomst. Bij stomen op lage 

druk blijven de structuur en de vitaminen in het gerecht 

behouden. Bovendien blijft de natuurlijke smaak van vis 

en groente bewaard, waardoor u met weinig zout toe 

kunt. U kunt verschillende gerechten tegelijkertijd en 

zonder smaakoverdracht bereiden. Niet voor niets maken 

stoomovens een opmars in de moderne keuken.

Voordelen
•	 Stoomfunctie	zonder	risico	op	doorgaren.

•	 Behoud	van	structuur	en	vitamines	in	het		 	

 gerecht.

•	 Gezond	koken	met	behoud	van	de		 	

 oorspronkelijke smaak; geen vet en zout nodig.

•	 Bereiding	van	verschillende	gerechten	tegelijk		

 zonder smaakoverdracht. 
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Compactlijn

kenmerken
•	eenvoudige	bediening	door	automatische	

programma’s voor elk gerecht 
•	8	temperaturen	met	voorgeprogrammeerde	

bereidingstijden
•	elektronische	regeling	van	temperatuur	en	

stoomdosering

uitvoering 
•	inhoud	23	liter
•	weergave	waterniveau,	programma	en	temperatuur
•	ontdooifunctie
•	stand-by	modus,	gedeeltelijk	uitschakelbaar	display
•	geen	wateraansluiting	nodig
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

bijzonderheden
•	extra	veilig	door	kinderslot

extra
•	toebehoren
   -  speciale rvs stoomoven-schaal en rvs-onderbak
   - stoomoven receptenboekje
•	accessoires
   -  etagère voor het gelijktijdig bereiden op twee 

niveaus ACS3011F E 129,-

•	aansluitwaarde 2,1 kW

560

50 390

22

595450

544

378

550

380

E  1.539,- SX3211C  rvs 

E  1.539,- SX3292C  grafiet

stoomoven

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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Afzuigkappen

Een modern blokmodel, een fraaie schouwkap of een weggewerkt 

vlakscherm-model? ATAG helpt u de juiste keuze te maken, waarbij u zelf 

ook een aantal vragen kunt stellen. Is de keuken deel van uw woonkamer of 

bevindt deze zich in een aparte ruimte? Is er een afvoerkanaal naar buiten 

beschikbaar of kan dit door de gevel worden gerealiseerd? Houdt u van 

design en is functionaliteit belangrijk? ATAG heeft voor al uw wensen de

ideale oplossing.

ATAG laat zien dat 
         het samengaat: 
 strak, sterk en stil…

Afzuigkappen
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Beeld: 

Detail design

Beeld: 

Detail techniek
Welk systeem afzuigkap wordt het?

Motorloos
Veel moderne huizen en appartementen zijn voorzien 

van een centraal afzuigsysteem. Hierbij zorgt één 

motor voor ventilatie in de hele woning. In dat geval 

wordt een motorloze afzuigkap op het centrale 

afzuigsysteem aangesloten.

Met motor
De meest voorkomende situatie is een in de afzuigkap 

toegepaste motor. ATAG afzuigkappen combineren 

altijd het juiste vermogen met de juiste filters. 

Hierdoor wordt het kookvlak effectief afgezogen, met 

een minimum aan geluid en verbruik van energie.

Externe motor
Indien u het geluid tot een absoluut minimum wilt 

beperken, bestaat de mogelijkheid de motor buiten 

aan de gevel te hangen of boven op zolder te 

plaatsen. Dit wordt aangeduid als een externe motor.

Recirculatie
Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanaal 

naar buiten af te voeren, kunt u kiezen voor een 

gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert 

en weer terug voert in de keuken; het recirculatie 

systeem. 

CENTRALLOGIC©

Een centrale motor is niet altijd afdoende. De nieuwste 

techniek om lucht af te voeren bij een mechanisch 

ventilatie systeem is het CENTRALLOGIC© systeem 

van ATAG. Deze vorm van dampafvoer combineert 

de beperkte afvoer via het centrale afzuigsysteem 

met een recirculatie systeem. Hierdoor wordt de 

capaciteit van de afvoer vergroot. Bovenop de afvoer 

van de mechanische ventilatie, die bijvoorbeeld 120 m3 

bedraagt, kan tot 500 m3 extra worden afgezogen met 

recirculatie. Wokken of bakken van vis is geen probleem 

meer. De afzuigkappen met CENTRALLOGIC© zijn 

voorzien van een uitwasbaar filter.

Een afzuigkap kiezen is niet gemakkelijk. Wij raden u aan om de tijd te nemen en goed te bedenken wat u straks in uw keuken allemaal wilt doen. Een goede afzuigkap 

voert damp direct af, beschermt tegen vocht en houdt uw keuken schoon en droog. ATAG biedt u een ruime keuze aan afzuigkappen met maximale afzuigprestaties en 

gepatenteerde technologie, die het uiterste uit hun mogelijkheden halen.
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Afzuigkappen

Inbouwunit volledig integreerbaar in  

een schouw of keukenkastje.

Diagonale wandafzuiging voor optimaal  

zicht op uw kookplaat.
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Welk model past 
in uw keuken? ATAG biedt een breed scala aan afzuigkappen. Omdat 

een afzuigkap een prominente plek in uw keuken heeft, 

heeft ATAG voor alle stijlen en wensen een passend 

antwoord.

Extra brede afzuigkappen
Een lust voor het oog. Als ruimte geen rol speelt, is de 

extra brede afzuigkap van 180 cm (ES1811QM) een 

schitterende aanwinst in uw keuken. Strak ontworpen, 

professioneel en bijzonder fraai boven de panoramische 

kookplaat van ATAG en past ook nog eens perfect bij 

een kookeiland.

Verlichting
Werk- of sfeerlicht? Als uw afzuigkap in werking is, stelt 

u natuurlijk andere eisen aan de verlichting dan wanneer 

de kap als decoratief element functioneert. ATAG heeft 

daar rekening mee gehouden. U kunt tussen sfeervol 

dimlicht of helder werklicht schakelen. De apparaten met 

halogeenverlichting geven, mede door de verstelbare 

stand van de lampen, een extra helder zicht op uw 

kookplaat.

Afzuigkappen

Onderbouw afzuigkappen
Deze afzuigkappen worden onder een keukenkastje 

geplaatst. Ideaal wanneer u een kleine keuken hebt, 

maar wel een goede afzuiging wenst.

Geïntegreerde afzuigkappen
Deze kappen worden gemonteerd met een keuken-

meubel paneel, waardoor het een kastje lijkt. 

De afzuigkap is volledig aan het zicht onttrokken. 

Bij gebruik wordt de kap ‘naar voren getrokken’. 

Dit geeft een groot afzuigoppervlak en zorgt voor een 

hoog rendement.

Extra brede afzuigkap van 180 cm (ES1811QM).

136



A
fz

ui
g-

 
ka

p
p

en

Vlakscherm afzuigkappen 
Bij deze populaire afzuigkappen is het motorgedeelte 

in een kastje ingebouwd. Hierdoor is alleen een 

strakke vlakke lijst zichtbaar onder de kast. Bij 

gebruik wordt het afzuigvlak uitgetrokken en op die 

manier boven de kookplaat gebracht.

Inbouwunits 
Deze units worden toegepast in op maat gemaakte 

schouwen of in een keukenkastje. De modellen 

worden volledig geïntegreerd en beschikken over 

filterunits en krachtige motoren.

Schouwkappen 
Deze slanke modellen staan zeer elegant in keukens 

waar bovenkastjes, schappen en plankjes zijn 

toegepast. De ultradunne belijning is in harmonie met 

het interieur van uw keuken.

Diagonale wandafzuigkap 
Bent u een liefhebber van modern en kunt u 

technische en ergonomische snufjes waarderen? Dan 

is een diagonale afzuigkap misschien net iets voor u. 

Deze afzuigkap heeft als ergonomisch voordeel dat u 

optimaal zicht op de kookplaat heeft. 

Wand- en eilandkappen
Deze zijn ontworpen als stijlelement in uw keuken. 

De wandmodellen worden tegen de muur gehangen 

en de eilandmodellen boven een kookeiland. De 

kappen combineren een stijlvol uiterlijk met maximale 

afzuigprestaties.

Plafondunits 
Deze units worden grotendeels aan het zicht 

ontrokken en kunnen worden geïntegreerd in een 

plafond of zelfbouwschouw. De lijn is vormgegeven 

in het MAGNA design en kent een hoogwaardig 

afwerkingniveau.

Welk model past 
in uw keuken? 

Afzuigkappen
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Gezichtsbepalend en tegen geurtjes

Afzuigkappen

Bijzondere prestaties 
Met de Clean Air Functie wordt ieder uur, gedurende 

10 minuten, de afzuigkap ingeschakeld op de laagste 

stand, gedurende een periode van 12 uur. Handig, na 

bijvoorbeeld een feestje, of het bakken van vis. Door 

de diepliggende filters (‘wolkzone’) wordt de damp 

direct afgevangen. De stand ‘intensief’ zorgt ervoor dat 

gedurende 10 minuten op maximale capaciteit wordt 

afgezogen, waarna de kap terugschakelt naar de hoogste 

stand. Na het koken worden de resterende kookgeurtjes 

afgezogen door de tijdsgestuurde naloopstand.

Uitgebreide bediening
Een indicatielampje geeft aan wanneer het vetfilter of 

koolstoffilter vervangen/gereinigd moet worden. 

De verlichting van veel afzuigkappen is traploos 

regelbaar, van helder werklicht tot sfeerlicht. De besturing 

van enkele modellen bestaat uit een soft touch bediening, 

in plaats van druktoetsen.

Makkelijke reiniging
Alle afzuigkappen zijn voorzien van eenvoudig te reinigen 

filters. De roestvrijstalen filters zijn uitwasbaar in de 

vaatwasser.
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Een aantal schouw- en designkappen van ATAG is 

voorzien van het unieke, gepatenteerde Air Logic© 

HR systeem, speciaal ontwikkeld met het oog op 

geluidsreductie en afzuigefficiency.

Stil, schoon en zuinig
De volvlakafzuiging van de ATAG Air Logic© HR filters 

is vervaardigd in solide roestvrijstaal en heeft een 

opmerkelijk verlopend gatenpatroon. Dicht bij de motor 

- waar de meeste lucht wordt afgezogen - zijn de gaten 

klein. Naarmate de afstand tot de motor groter wordt, 

zijn de gaten groter. Dit resulteert in een gelijkmatige 

afzuigkracht over het totale filteroppervlak. Hierdoor is de 

afzuigkap bij een lager motorvermogen veel effectiever 

dan andere systemen. Air Logic© HR filters hebben 

daarom een energiezuinige werking.

Stiller, dankzij trillingsdemping
De Air Logic© HR kappen hebben een volledig 

gedempte motorophanging, door middel van rubberen 

ophangblokken. Hierdoor worden trillingen niet 

doorgegeven; brommen en resoneren van de afzuigkap 

wordt voorkomen. Met als gevolg: een nog lager 

geluidsniveau.

Gemakkelijk reinigen in vaatwasser
Air Logic© HR filters zijn voorzien van speciaal gebreid 

filtermateriaal en zijn gemaakt van roestvrijstaal en zijn 

dus geschikt voor reiniging in de vaatwasser.

Afzuigkappen

Hoog rendement Air Logic© HR Systeem

Voordelen
•	 	Afzuigkappen	met	Air	Logic© HR systeem zijn ook 

bij een lager motorvermogen veel effectiever dan 

andere systemen en daardoor energiezuiniger. 

•	 	Laag	geluidsniveau	door	volledig	gedempte	

motorophanging.

•	 	De	Air	Logic© HR filters zijn geschikt voor 

reiniging in de vaatwasser. 

Gelijkmatige afzuigkracht over het totale filteroppervlak 

dankzij het unieke verlopende gatenpatroon.

139



onderbouw afzuigkap zonder motor (60 cm)

kenmerken 
•	voor	aansluiting	op	een	centraal	afzuigsysteem
•	afzuigkap	zonder	motor

bediening
•	mechanische	druktoetsen

uitvoering
•	metalen	vetfilter	(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	40	W
•	afvoer	Ø	125	mm
•	elektrische	afvoerklep

bijzonderheden
•		boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

•	aansluitwaarde 85 W

E  289,- WO6211AC  rvs 

E  249,- WO6255AC  wit

125

600

132

500 61

85

onderbouw afzuigkap (60 cm)

kenmerken 
•	max.	afzuigcapaciteit	343	m3 per uur
•	geluidsniveau	57	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	mechanische	druktoetsen
•	3	standen

uitvoering
•	verlichting 2 x 40 W
•	2	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	afvoer	Ø	125	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 stuks bestellen)  
ACC926 E 29,-

•	aansluitwaarde 240 W 
 

E  279,- WO6111BM  rvs 

E  259,- WO6155BM  wit

125

600

132

500 61

85
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Onderbouw en geïntegreerde afzuigkappen

geïntegreerde afzuigkap zonder motor (60 cm)

kenmerken
•	voor	aansluiting	op	een	centraal	

afzuigsysteem
•	afzuigkap	zonder	motor

bediening
•	schuifschakelaar
•	3	standen
•	bediening	van	centraal-

afzuigsysteem mogelijk via 
afzuigkap (vervangt dan 
muurschakelaar)

uitvoering
•	1	metalen	cassettefilter	

(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	40	W
•	afvoer	Ø	120	mm
•	elektrische	afvoerklep
•	keukenpaneel	monteerbaar	op	

frontpaneel

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

•	aansluitwaarde 85 W

E  309,- WI6255BC  wit

=

=

600

495

270

340
400

geïntegreerde afzuigkap (60 cm) geïntegreerde afzuigkap (60 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	275	m3 

per uur
•	geluidsniveau	66	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	schuifschakelaar
•	3	standen

uitvoering
•	2	metalen	cassettefilters	

(uitwasbaar) 
•	afvoer	Ø	120	mm
•	keukenpaneel	monteerbaar	op	

frontpaneel
•	verlichting	1	x	PL	11	W
•	extra	krachtig	door	2	motoren

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(2 stuks bestellen)  
ACC917 E 19,-

•	aansluitwaarde 247 W
 

E  429,- WI6055BM  wit

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	 

450 m3 per uur 
•	geluidsniveau	56	dB	(A)	 

op stand 2 
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	druktoetsen
•	3	standen

uitvoering
•	keukenpaneel	monteerbaar	op	

frontpaneel
•	2	RVS	cassettefilters	

(vaatwasserbestendig)
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(2 stuks bestellen)  
ACC920 E 19,-

•	aansluitwaarde 340 W

=

=

600

495

270

340
400

=

=

ø99/119

559-599
270

210

340 135
400/600

400

E  499,- WI6111CM  rvs look
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



vlakscherm afzuigkap zonder motor (60 cm)

kenmerken 
•	voor	aansluiting	op	een	centraal	

afzuigsysteem
•	afzuigkap	zonder	motor

bediening
•	schuifschakelaar
•	3	standen

uitvoering
•	2	metalen	cassettefilters	

(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	40	W
•	afvoer	Ø	120	mm
•	elektrische	afvoerklep
•	greeplijst	te	vervangen	door	

lichtlijst

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

•	aansluitwaarde 85 W

E  319,- WV6211AC   

E  299,- WV6255AC  

=

=510
150 258

135

30

600

20
420

270
12

10-70

vlakscherm afzuigkap (60 cm) vlakscherm afzuigkap (60 cm)

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	186	m3 

per uur 
•	geluidsniveau	59	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	schuifschakelaar
•	3	standen

uitvoering
•	2	metalen	cassettefilters	

(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	40	W
•	afvoer	Ø	120	mm
•	greeplijst	te	vervangen	door	

lichtlijst

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een
 hanghoogte van 65 cm vereist,
 boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(2 sets bestellen)  
ACC917 E 19,-

•	aansluitwaarde 316 W

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	540	m3 

per uur
•	geluidsniveau	65	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	schuifschakelaar
•	3	standen

uitvoering
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	extra	krachtig	door	2	motoren
•	greeplijst	te	vervangen	door	

lichtlijst 
•	hoog	model,	geschikt	voor	

toepassing van kastje met 
kruidenrekje

•	2	rvs	cassettefilters	

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -   koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC918 E 29,-

•	aansluitwaarde 540 W

 

E  289,- WV6011AM  grijs met rvs greep 

E  269,- WV6055AM  wit E  509,- WV6011KM  rvs onderzijde met rvs greep

=

=510
150 258

135

30

600

20
420

270
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10-70
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Vlakscherm afzuigkappen

vlakscherm afzuigkap (60 cm) 

kenmerken 
•		maximale	afzuigcapaciteit	624	m3 per uur 
•		compact	motorhuis	waardoor	ruimte	overblijft	in	

bovenkast voor bijvoorbeeld kruidenrek 
•		geluidsniveau	59	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie

bediening
•	soft-touch bediening 
•	3 standen en intensiefstand
•		automatische naloopstand 15 minuten
•	clean air-functie 
•		vetfilter reinigingsindicatie
•		koolstoffilter reinigingsindicatie

uitvoering
•		2	RVS	cassettefilters		
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm		
 vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

accessoires
-  koolstoffilter voor recirculatie  

ACC5309 E 29,-  
(uitwasbaar)

- aansluitwaarde 290 W

E  679,- WV6211LM 

=

=

30

600

380

17380

558

10-70

30

270

420
20

vlakscherm afzuigkap (90 cm) 

kenmerken 
•		maximale	afzuigcapaciteit	624	m3 per uur 
•		compact	motorhuis	waardoor	ruimte	overblijft	in	

bovenkast voor bijvoorbeeld kruidenrek 
•		geluidsniveau	59	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	soft-touch	bediening	
•	3	standen	en	intensiefstand
•		automatische	naloopstand	15	minuten
•	clean	air-functie
•		vetfilter	reinigingsindicatie
•		koolstoffilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	 4 rvs cassettefilters  
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm		
 vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

accessoires
-  koolstoffilter voor recirculatie  

ACC5309 E 29,-  
(uitwasbaar)

- aansluitwaarde 290 W

E  779,- WV9211LM

=

=

35

900

380

17380
558

10-70

35

270

420
20
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



inbouwunit (90 cm)

kenmerken
•		ondiepe	uitvoering,	geschikt	voor	

zelfbouwschouwen of boven-
kastjes 

•		maximale	afzuigcapaciteit	590	m3 
•		geluidsniveau	54	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•		automatische	naloopstand	
 15 minuten 
•		vetfilter	reinigingsindicatie
•		koolstoffilter	reinigingsindicatie
•	3	standen	en	intensiefstand
•	clean	air-functie	

uitvoering
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•		dimbare	verlichting	2	x	20	W	

halogeen

bijzonderheden
•		boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires

 -  koolstoffilters voor recirculatie  
(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC918 E 29,-

•	aansluitwaarde 290 W

E  969,- WU9011GM

294

260

240

820

860

105

75
275

255

243

20

inbouwunit (70 cm)

kenmerken
•		ondiepe uitvoering, geschikt 

voor zelfbouwschouwen of 
bovenkastjes 

•		maximale	afzuigcapaciteit	590	m3 
•		geluidsniveau	54	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	 automatische naloopstand  

15 minuten 
•		vetfilter	reinigingsindicatie
•	 koolstoffilter reinigingsindicatie
•	3 standen en intensiefstand
•	clean	air-functie	

uitvoering
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•		dimbare	verlichting	2	x	20	W	

halogeen

bijzonderheden
•		boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires

 -  koolstoffilters voor recirculatie  
(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC918 E 29,-

•	aansluitwaarde 290 W

E  859,- WU7011GM 

294

260

240

665

705

105

75
275

255

243

20

15

inbouwunit (52,5/70 cm)

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	612	m3 

per uur 
•	geluidsniveau	54	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	3	standen
•	automatische	naloopstand	 

10 minuten
•	vetfilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	2	metalen	cassettefilters	

(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC918 E 29,-

•	aansluitwaarde 290 W

E  569,- WU5011BM  rvs 

E  649,- WU7011BM  rvs

283

15

240

483-665

525-706

72

75
275

255

243 260
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Inbouwunits

inbouwunit (112 cm)inbouwunit (86 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	601	m
•	geluidsniveau	51	dB	(A)	op	stand	2	

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	automatische	naloopstand	 

10 minuten 
•	vetfilter	reinigingsindicatie
•	3	standen	en	intensiefstand
•	Clean	Air	functie	

uitvoering
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	3	RVS	labyrint	filters	

(vaatwasserbestendig)
•	dimbare	verlichting	2	x	20	W	

halogeen

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

•	aansluitwaarde 230 W

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	601	m3 
•	geluidsniveau	51	dB	(A)	op	stand	2

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	 

10 minuten
•	Clean	Air	functie	
•	vetfilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	dimbare	verlichting	2	x	20	W	

halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	4	rvs	labyrint	filters	

(vaatwasserbestendig)

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

•	aansluitwaarde 230 W

822

406

320

857

206

468

292

1127

1162

468

292

406

320

206

E  1.029,- WU9011PM  rvs E  1.239,- WU1211PM  rvs 

Luxe inbouwunit

Perfect voor zelfbouwschouwen. Een samenspel 

van professioneel design en grote functionaliteit. 

Eenvoudig in te bouwen en uiteraard voorzien van 

de nieuwste bedieningstechniek. De modellen 

beschikken over semi-professionele filterunits en 

afzuigmotoren.
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Schouwkappen zonder motor

schouwkap zonder motor (60 cm)

kenmerken 
•	voor	aansluiting	op	een	centraal	afzuigsysteem
•	afzuigkap	zonder	motor

bediening
•	mechanische	druktoetsen

uitvoering
•	2	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	40	W
•	afvoer	Ø	120	mm
•	elektrische	afvoerklep

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een
 hanghoogte van 65 cm vereist,
 boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 - achterwand AW111F E 259,-

•	aansluitwaarde 85 W

kenmerken 
•	voor	aansluiting	op	een	centraal	afzuigsysteem
•	afzuigkap	zonder	motor

bediening
•	mechanische	druktoetsen

uitvoering
•	verlichting	2	x	40	W
•	afvoer	Ø	120	mm
•	elektrische	afvoerklep
•	3	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een
 hanghoogte van 65 cm vereist,
 boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 - achterwand AW311F E 379,-

•	aansluitwaarde 85 W

schouwkap zonder motor (90 cm)

E  549,- WS6211PC  rvs E  649,- WS9211PC  rvs

600490

260
100

30

500-816

183 250

23

900490

260

100

30

500-816

183 250

23
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schouwkap (60 cm)

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	414	m3 

per uur
•	geluidsniveau	52	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	mechanische	druktoetsen
•	3	standen

uitvoering
•	2	metalen	cassettefilters	

(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	40	W
•	afvoer	Ø	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

•	totale	min.	hoogte	705	mm	bij	
recirculatie

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(2 sets bestellen)  
ACC917 E 19,-

 - achterwand AW111F E 259,-

•	aansluitwaarde 310 W
 

E  559,- WS6011PM  rvs

600490

260
100

30

500-816

183 250

23

schouwkap (90 cm) schouwkap (90 cm)

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	414	m3 

per uur
•	geluidsniveau	52	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	mechanische	druktoetsen
•	3	standen

uitvoering
•	verlichting	2	x	40	W
•	afvoer	Ø	120	mm
•	3	metalen	cassettefilters	

(uitwasbaar)

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

•	totale	min.	hoogte	705	mm	bij	
recirculatie

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(2 sets bestellen)  
ACC917 E 19,-

 - achterwand AW311F E 379,-

•	aansluitwaarde 310 W

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	692	m3 

per uur
•	geluidsniveau	60	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	
 (alleen rvs uitvoering)
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	

bediening
•	mechanische	druktoetsen
•	4	standen

uitvoering
•	2	metalen	cassettefilters	

(uitwasbaar)
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	verlichting	onder	een	hoek	

geplaatst voor optimale 
verlichting op de kookplaat

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

•	ook verkrijgbaar in Grafiet

extra
•	accessoires
 -  recirculatie-modificatieset 

RMS9011A E 109,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC921 E 49,-

 - achterwand AW311F E 379,-

•	aansluitwaarde 240 W

900490

260

100

30

500-816

183 250

23

E  679,- WS9011PM  rvs

E  829,- WS9011AM  rvs

E  829,- WS9092AM  grafiet

900530

270

170 242

35

430-780
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Schouwkappen

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	549	m3 

per uur
•	geluidsniveau	61	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	

bediening
•	draaiknop
•	4	standen

uitvoering
•	robuuste	rvs	filter	cassettes	

met gebreid filtermateriaal 
speciaal voor vaatwasser 
reiniging

•	dimbare	verlichting	2	x	20	W	
halogeen

•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  recirculatie-modificatieset 

RMS9011C E 109,-
 -   achterwand AW311F E 379,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC921 E 49,-

•	aansluitwaarde 225 W

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	692	m3 

per uur
•	geluidsniveau	60	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	
•	extra	diep	(63	cm)	voor	plaatsing	

boven extra diep keukenblad

bediening
•	mechanische	druktoetsen
•	4	standen

uitvoering
•	2	metalen	cassettefilters	

(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	verlichting	onder	een	hoek	

geplaatst voor optimale verlichting 
op de kookplaat

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  recirculatie-modificatieset 

RMS9011A E 109,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC921 E 49,-

 - achterwand AW311F E 379,-

•	aansluitwaarde 240 W

 

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	692	m3 

per uur
•	geluidsniveau	60	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	

bediening
•	mechanische	druktoetsen
•	4	standen

uitvoering
•	2	metalen	cassettefilters	

(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	verlichting	onder	een	hoek	

geplaatst voor optimale 
verlichting op de kookplaat

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  recirculatie-modificatieset 

RMS9011B E 109,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC921 E 49,-

 - achterwand AW311F E 379,-

•	aansluitwaarde 240 W

schouwkap (90 cm) schouwkap extra diep (90 cm) schouwkap, Centur (90 cm)

900530

300

180 235

730-1050

403

ø 150/120

900630

270

170 242

35

430-780

900

259
280

550 - 900

35

150
530

E  929,- WS9011BM  E  989,- WS9011DM  rvs E  1.229,- WG411B  rvs
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530 900

235
240

775-1135
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488

ø 150/120

E  1.569,- WM411M  rvs

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	549	m3 

per uur (volgens DIN44971)
•	geluidsniveau	61	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	 

bediening
•	rvs	metalen	draaiknop
•	4	standen

uitvoering
•	dimbare	verlichting	2	x	20	W	

halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	robuuste	RVS	filtercassettes	met	

gebreid filtermateriaal, speciaal 
voor vaatwasserreiniging

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  recirculatie-modificatieset 

RMS9011D E 109,-
 -  achterwand AW311F E 379,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC914 E 49,-

•	aansluitwaarde 225 W

schouwkap, Rialto (90 cm) schouwkap, Linear (90 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	549	m3 

per uur
•	geluidsniveau	61	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	 

bediening
•	elektronische	tiptoets	

bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	 

10 minuten
•	Clean	Air	functie	
•	vetfilter	reinigingsindicatie
•	koolstoffilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	robuuste	RVS	filtercassettes	met	

gebreid filtermateriaal, speciaal 
voor vaatwasserreiniging

•	dimbare	verlichting	2	x	20	W	
halogeen

•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  recirculatie-modificatieset 

RMS9011D E 109,-
 -  achterwand AW311F E 379,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC914 E 49,-

•	aansluitwaarde 225 W

E  1.639,- WG411V  rvs

530 900

235
240

150

765-1125

475

ø 150/120

410
530

755
900

235 240

760-1120

130

480

ø 150/120

E  2.119,- WG411X  rvs

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	549	m3 

per uur
•	geluidsniveau	61	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	 

bediening
•	touch	control	bediening
•	4	standen
•	automatische	instelbare	

naloopstand 10/20 minuten 
•	vetfilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	robuuste	RVS	filtercassettes	met	

gebreid filtermateriaal, speciaal 
voor vaatwasserreiniging

•	dimbare	verlichting	2	x	20	W	
halogeen

•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 -  recirculatie-modificatieset 

RMS9011D E 109,-
 -  achterwand AW311F E 379,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC914 E 49,-

•	aansluitwaarde 225 W

schouwkap, Maxus (90 cm)

150
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Schouwkappen, diagonale wandafzuigkappen

diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	577	m3 per uur 
•	geluidsniveau	52	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	touch	control-bediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	15	minuten
•	vetfilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	1	metalen	cassettefilter	(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	zwart	glas

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 45 cm

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks 

bestellen) ACC2520 E 29,- (uitwasbaar)

•	aansluitwaarde 200 W

E  1.549,- WS9070FM  glas/rvs

1020 - 1490 
1000 

285 256 

340 

900
400 

386

27,5 1020 - 1490
1000

285 256

384

900
400

406

27,5

E  1.549,- WS9011FM  glas/rvs

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	577	m3 per uur 
•	geluidsniveau	52	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt voor recirculatie

bediening
•	touch	control-bediening
•	4	standen
•	automatische naloopstand 15 minuten
•	vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering
•	1	metalen	cassettefilter	(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	helder	glas	+	rvs

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 45 cm

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks 

bestellen) ACC2520 E 29,- (uitwasbaar)

•	aansluitwaarde 200 W

diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)
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Blokmodellen

wandafzuigkap (60 cm)

kenmerken
•		maximale	afzuigcapaciteit	
 577 m3 per uur
•		geluidsniveau	52	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	touch	control	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	
 15 minuten
•	clean	air-functie	
•		vetfilter	reinigingsindicatie
•		koolstoffilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•		2	aluminium	filtercassettes	met	

toplaag
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150-120	mm

bijzonderheden
•		boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

accessoires
-  koolstoffilters voor recirculatie 

ACC918  E 29,-

- aansluitwaarde 200 W

E  769,- WS6011IM

600
480

min. 690
max. 1155

665

75

256

285

€ 699,- WS6211RC rvs 

kenmerken
•	voor aansluiting op een centraal 

afzuigsysteem
•	afzuigkap zonder motor

bediening
•	mechanische druktoetsen

uitvoering
•	2 metalen cassettefilters 

(uitwasbaar)
•	verlichting 2 x 20 W halogeen
•	afvoer Ø 125 mm
•	elektrische afvoerklep

bijzonderheden
•	boven gaskookplaten is een 

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires

 -  achterwand AW111F € 259,-
 
•	aansluitwaarde 45 W

 
wandafzuigkap zonder motor (60 cm) 
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€ 799,- WS9211RC rvs

kenmerken
•	voor aansluiting op een centraal 

afzuigsysteem
•	afzuigkap zonder motor

bediening
•	mechanische druktoetsen

uitvoering
•	3 metalen cassettefilters 

(uitwasbaar)
•	verlichting 2 x 20 W halogeen
•	afvoer Ø 125 mm
•	elektrische afvoerklep

bijzonderheden
•	boven gaskookplaten is een 

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
•	 achterwand AW311F € 379,- 

•	aansluitwaarde 45 W

 
wandafzuigkap zonder motor (90 cm) 
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



wandafzuigkap (90 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	 
 577 m3 per uur
•	geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	ideaal	voor	combinatie	in	lijn	

met schappen

bediening
•	4	standen
•	touch	control	bediening
•	automatische	naloopstand	 

15 minuten
•	vetfilter	reinigingsindicatie
•	clean	air-functie	
•		koolstoffilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm	
•	3	metalen	cassettefilters	

(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC918 E 29,-

 - achterwand AW311F E 379,-

•	aansluitwaarde 200 W 

900
500

min. 645
max. 1110

620

40

256

285

E  989,- WS9011EM  rvs

E  989,- WS9092EM  grafiet

wandafzuigkap (90 cm)

kenmerken
•		maximale	afzuigcapaciteit	 

577 m3 per uur 
•		geluidsniveau	52	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	touch	control	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	
 15 minuten
•	clean	air-functie	
•		vetfilter	reinigingsindicatie
•		koolstoffilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•		3	aluminium	filtercassettes	met	

toplaag
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150-120	mm

bijzonderheden
•		boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

accessoires
- achterwand AW311F E 379,-
-  koolstoffilters voor recirculatie 

ACC918  E 29,-

- aansluitwaarde 200 W

E  879,- WS9011IM

900
480

min. 690
max. 1155

665

75

256

285

wandafzuigkap, Waal (90 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	550	m3 

per uur 
•	geluidsniveau	61	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	 

10 minuten
•	Clean	Air	functie	
•	vetfilter	reinigingsindicatie
•	koolstoffilter	reinigingsindicatie

uitvoering 
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	robuuste	rvs	filtercassettes	met	

gebreid filtermateriaal, speciaal 
voor vaatwasserreiniging

•	dimbare	verlichting	2	x	20	W	
halogeen

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet
•	geschikt voor externe motoren 

WM105BI (zoldermodel) en 
WA411C (gevelmodel)

extra
•	accessoires
 -  recirculatie-modificatieset rvs 

RMS9011D E 109,-
 -  recirculatie-modificatieset grafiet 

RMS9092D  
E 109,-  

 - achterwand AW311F E 379,- 
alleen voor RVS

 -  koolstoffilters voor recirculatie  
(1 set à 2 stuks bestellen) 
ACC914 E 49,-

•	aansluitwaarde 225 W (MM)
•	aansluitwaarde 40 W (MX)

900530

min. 720
max. 1080

80

235

240

E  1.299,- WS9011MX  voor externe motor, rvs 

E  1.399,- WS9011MM  met motor, rvs 

E  1.399,- WS9092MM met motor, grafiet
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Blokmodellen

wandafzuigkap, Futura (90 cm) wandafzuigkap, Cubic (90 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	549	m3 

per uur
•	geluidsniveau	61	dB	(A)	op	stand	2
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	
•	kap	heeft	schuine	hoeken

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	 

10 minuten
•	Clean	Air	functie
•	vetfilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	robuuste	rvs	filtercassettes	met	

gebreid filtermateriaal, speciaal 
voor vaatwasserreiniging

•	dimbare	verlichting	2	x	20	W	
halogeen

•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 - achterwand AW311F E 379,-

•	aansluitwaarde 225 W

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	549	m3 

per uur 
•	geluidsniveau	61	dB	(A)	op	stand	2
•	maximale	capaciteit	600	m3  per 

uur vrijblazend
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	
•	Magna-design:	facet	geslepen	

kaders in rvs

bediening
•	soft-touch	bediening
•	4	standen
•	automatische	instelbare	

naloopstand 
 10/20 minuten 
•	vetfilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	robuuste	RVS	filtercassettes	met	

gebreid filtermateriaal, speciaal 
voor vaatwasserreiniging

•	dimbare	verlichting	2	x	20	W	
halogeen

•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 - achterwand AW311F E 379,-

•	aansluitwaarde 225 W

E  1.669,- WG411U  met motor, rvs E  1.799,- WM411T  rvs

700-1065

530

235 240

900

ø 150/120

420

530 900

70

715-1070

235
240

ø 150/120

424

530 900

710-1070

240
730

60
235

485428

ø 150/120

wandafzuigkap, Horizon (90 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	549	m3 

per uur
•	geluidsniveau	61	dB	(A)	op	stand	2
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	
•	fraai	verlichte	glasrand

bediening
•	touch	control	bediening
•	4	standen
•	automatische	instelbare	

naloopstand 10/20 minuten 
•	vetfilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	robuuste	RVS	filtercassettes	met	

gebreid filtermateriaal, speciaal 
voor vaatwasserreiniging

•	verlichting	2	x	15	W
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	

hanghoogte van 65 cm vereist, 
boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 - achterwand AW311F E 379,-

•	aansluitwaarde 240 W
 

E  2.019,- WS9011ZM  rvs
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



wandafzuigkap (100 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	577	m3 per uur 
•	geluidsniveau	52	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	soft-touch	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	instelbare	naloopstand	10	minuten	

uitvoering
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	3	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 - achterwand AW1011L E 319,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie  

(1 set à 2 stuks bestellen) ACC918 E 29,-

•	aansluitwaarde 290 W

E  1.439,- WS1011LM  rvs

530
1000

715-1180

100

285 255

ø 150/120

wandafzuigkap (120 cm)

kenmerken
•		maximale	afzuigcapaciteit	577	m3 per uur 
•		geluidsniveau	52	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie	

bediening
•	touch	control	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	15	minuten
•	clean	air-functie	
•		vetfilter	reinigingsindicatie
•		koolstoffilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•		4	aluminium	filtercassettes	met	toplaag
•	verlichting	3	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150-120	mm

bijzonderheden
•		boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

accessoires
-  koolstoffilters voor recirculatie ACC918 E 29,- 

- aansluitwaarde 220 W

E  1.079,- WS1211IM

1200480

min. 690
max. 1155

665

75

256

285
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Blokmodellen

wandafzuigkap, Waal (120 cm)

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	550	m3 per uur 
•	geluidsniveau	61	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	10	minuten
•	Clean	Air	functie	
•	vetfilter	reinigingsindicatie
•	koolstoffilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	robuuste	rvs	filtercassettes	met	gebreid	

filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
•	dimbare	verlichting	4	x	20	W	halogeen

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet
•	geschikt voor externe motoren WM105BI  

(zoldermodel) en WA411C (gevelmodel)
•	
extra
•	accessoires
 - recirculatie-modificatieset RVS RMS9011F E 109,-
 -  recirculatie-modificatieset grafiet RMS9092F E 109,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 4 stuks 

bestellen) ACC923 E 49,-

•	aansluitwaarde 225 W

1200530

min. 720
max. 1080

80

235

240

wandafzuigkap (150 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	650	m3 per uur 
•	geluidsniveau	stand	3	(430	m3): 51 dB (A) 

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	20	minuten

uitvoering
•	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	3	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	mm
•	uitwasbaar	recirculatiefilter

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

extra
•	toelichting	werking	Centrallogic	pagina	166

•	aansluitwaarde 260 W  

E  2.469,- WS1511QM  afvoer naar buiten, rvs

E  1.649,- WS1211MX  voor externe motor, rvs

E  1.769,- WS1211MM  met motor, rvs 

E  1.769,- WS1292MM met motor, grafiet
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Eilandafzuigkappen

eilandafzuigkap (90 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	577	m3 per uur 
•	geluidsniveau	52	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	ideaal	voor	combinatie	in	lijn	met	schappen

bediening
•	touch	control	bediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	15	minuten
•	vetfilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	3	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	4	x	10	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet

extra
•	accessoires
 -  koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks 

bestellen) ACC918 E 29,-

•	aansluitwaarde 200 W

E  1.539,- ES9011EM  rvs

E  1.539,- ES9092EM  grafiet
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eilandafzuigkap (90 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	650	m3 per uur 
•	geluidsniveau	stand	3	(430	m3): 51 dB (A) 

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	20	minuten

uitvoering
•	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	4	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	mm
•	uitwasbaar recirculatiefilter

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

•	aansluitwaarde 280 W

E  1.869,- ES9011QM  afvoer naar buiten, rvs
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



785-1055

240

1000700

250

420

ø 150/120

eilandafzuigkap, Futura  (100 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	553	m3 per uur 
•	geluidsniveau	58	dB	(A)	op	stand	2
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	
•	kap	heeft	schuine	hoeken

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	10	minuten
•	Clean	Air	functie	
•	vetfilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	dimbare	verlichting	4	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	robuuste	rvs	filtercassettes	met	gebreid	

filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
•	EG311UX	voor	externe	motoren	WM105BI	

(zoldermodel) en WA411C (gevelmodel)

•	aansluitwaarde 225 W
 

E  2.059,- EG411U  met motor, rvs

520
700

755

1000

250 240

845-1115

130

ø 150/120

480

eilandafzuigkap, Maxus (100 cm)

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	553	m3 per uur 
•	geluidsniveau	58	dB	(A)	op	stand	2
•	geschikt	voor	recirculatie
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	

bediening
•	touch	control	bediening
•	4	standen
•	automatische	instelbare	naloopstand	
 10/20 minuten 
•	vetfilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	robuuste	rvs	filtercassettes	met	gebreid	

filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
•	dimbare	verlichting	4	x	10	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011G E 169,-
 - koolstoffilters voor recirculatie ACC915 E 49,-

•	aansluitwaarde 225 W
 
 

E  2.569,- EG411X  rvs
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Eilandafzuigkappen
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eilandafzuigkap, Waal (120 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	601	m3 per uur 
•	geluidsniveau	58	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	10	minuten
•	Clean	Air	functie	
•	vetfilter	reinigingsindicatie
•	koolstoffilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	robuuste	rvs	filtercassettes	met	gebreid	

filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
•	dimbare	verlichting	4	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
•	ook	verkrijgbaar	in	Grafiet
•	geschikt voor externe motoren WM105BI  

(zoldermodel) en WA411C (gevelmodel)

extra
•	accessoires	
 - recirculatie-modificatieset rvs RMS9011G E 169,-
 -  recirculatie-modificatieset grafiet RMS9092G  

E 169,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 4 stuks 

bestellen) ACC923 E 49,-

•	aansluitwaarde 225 W (MM)
•	aansluitwaarde 80 W (MX)

E  1.899,- ES1211MX  voor externe motor, rvs

E  1.999,- ES1211MM  met motor, rvs 

E  1.999,- ES1292MM  met motor, grafiet

eilandafzuigkap, Dinkel (120 cm)

kenmerken 
•	maximale	afzuigcapaciteit	553	m3 per uur 
•	geluidsniveau	58	dB	(A)	op	stand	2	
•	geschikt	voor	recirculatie	
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	3	standen	en	intensiefstand
•	automatische	naloopstand	10	minuten
•	Clean	Air	functie	
•	vetfilter	reinigingsindicatie
•	koolstoffilter	reinigingsindicatie

uitvoering
•	robuuste	rvs	filtercassettes	met	gebreid	

filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
•	dimbare	verlichting	4	x	10	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	modern design door getrapt model

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011G E 169,-
 -  koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 4 stuks 

bestellen) ACC923 E 49,-

•	aansluitwaarde 225 W

E  2.099,- ES1211NM  rvs
m
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eilandafzuigkap, Horizon (120 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	553	m3 per uur 
•	geluidsniveau	58	dB	(A)	op	stand	2
•	Air	Logic	HR	afzuigsysteem	
•	fraai	verlichte	glasrand

bediening
•	touch	control	bediening
•	4	standen
•	automatische	instelbare	naloopstand	

10/20minuten
•	vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering
•	robuuste	rvs	filtercassettes	met	gebreid	

filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
•	afvoer	Ø	150	-	120	mm
•	dimbare	verlichting	2	x	16	W	TL

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra
•	accessoires
 - achterwand AW311F E 379,-

•	aansluitwaarde 240 W

E  2.469,- ES1011ZM  rvs

700
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eilandafzuigkap (150 cm)

kenmerk
•	maximale	afzuigcapaciteit	650	m3 per uur 
•	geluidsniveau	stand	3	(430	m3): 51 dB (A) 

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	20	minuten

uitvoering
•	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	6	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	mm
•	uitwasbaar	recirculatiefilter

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

•	aansluitwaarde 320 W 

E  2.929,- ES1511QM  afvoer naar buiten, rvs
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Eilandafzuigkappen

eilandafzuigkap (180 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	1300	m3 per uur 
•	geluidsniveau	stand	3	(430	m3): 51 dB (A)  

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	20	minuten

uitvoering
•	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	8	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	mm
•	uitwasbaar	recirculatiefilter
•	2	motoren

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

•	aansluitwaarde 690 W 

E  4.539,- ES1811QM  rvs

Keuze voor ruimte
Met zijn elegante belijning is deze brede afzuigkap van 180 cm, blokmodel 

eiland, bijzonder fraai boven een panoramische kookplaat en staat ook heel 

mooi bij een kookeiland.

•	 blokmodel	eiland	(180	cm)

•	 bestrijkt	het	gehele	kookoppervlak

•	 heeft	2	motoren

•	 grote	afzuigcapaciteit

•	 elektronische	tiptoetsbediening

•	 vierkante	halogeen	verlichting
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Plafondunits

Afzuigkappen

164



A
fz

ui
g-

 
ka

p
p

en

Plafond inbouwunits

plafond inbouwunit (110 cm) plafond inbouwunit zonder motor (150 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	755	m3

•	in	plafond	te	integreren
•	randafzuiging
•	gladde	afwerking:	eenvoudig	te	reinigen

bediening
•	afstandsbediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	20	minuten

uitvoering
•	2	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	2	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	150	mm
•	3	afvoermogelijkheden	links/rechts/boven

•	aansluitwaarde 255 W

kenmerken
•	afzuigkap	zonder	motor
•	in plafond te integreren
•	randafzuiging
•	gladde afwerking: eenvoudig te reinigen

bediening
•	afstandsbediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	 

20 minuten

uitvoering
•	afvoer	Ø	180	mm	boven	of	plat	90	x	220	mm	links/

rechts
•	4	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	4	x	20	W	halogeen
•	3 afvoermogelijkheden links/rechts/boven

bijzonderheden
•	geschikt	voor	externe	motor	WM105BI	(zoldermodel)	

of WA411C (gevelmodel)

•	aansluitwaarde 80 W + motor 
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E  2.059,- WU1111PM  rvs E  2.059,- WU1511PX  rvs
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CENTRALLOGIC© systeem

Afzuigkappen

Werking van CENTRALLOGIC®

Stand 0 centrale ventilatiestand

Stand 1  afvoer via centraal afvoersysteem

Stand 2  afvoer via centraal afvoersysteem /  

   recirculatie (afhankelijk van de 

   ingestelde waarde) licht

Stand 3 afvoer via centraal afvoersysteem /  

   recirculatie (afhankelijk van de 

   ingestelde waarde) sterk

Stand 4  afvoer via centraal afvoersysteem /  

   recirculatie (afhankelijk van de 

   ingestelde waarde) zwaar

Geeft het centrale ventilatiesysteem weer lucht
Behalve op de vormgeving of gewenste inbouw-

toepassing, is ook de technische voorziening van de 

woning een aspect om op te letten bij de keuze van uw 

afzuigkap. In woningen met centrale ventilatie worden 

speciale eisen aan de afzuigkap gesteld. Speciaal 

hiervoor heeft ATAG het CENTRALLOGIC© systeem 

ontwikkeld. CENTRALLOGIC© is een combinatie 

van twee afzuigsystemen: mechanische ventilatie en 

recirculatie.

Hierbij wordt enerzijds optimaal gebruik gemaakt van 

het aanwezige ventilatiesysteem en anderzijds de 

capaciteit van de af te voeren lucht verhoogd tot 500 m3. 

Ter illustratie: bij het koken op een gaskookplaat wordt 

per uur gemiddeld 300 m3 kooklucht geproduceerd. De 

capaciteit van een centraal afzuigsysteem is gemiddeld 

ingesteld op 120 tot 150 m3 per uur. De afzuigkap 

die gekoppeld is aan het ventilatiesysteem kan deze 

piekbelasting dan ook niet aan. CENTRALLOGIC© biedt 

hiervoor de oplossing. Via recirculatietechniek wordt de 

extra benodigde capaciteit toegevoegd, waardoor ook 

bij gewoon of uitgebreid koken alle geurtjes en dampen 

worden gevangen. CENTRALLOGIC© is een brede lijn 

met blokmodellen van 60 cm tot 150 cm in wand- en 

eilandmodel.
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Centrallogic© afzuigkappen

eilandafzuigkap, voor centrale ventilatie (90 cm)wandafzuigkap, voor centrale ventilatie (90 cm)

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	 

520 m3 per uur 
•	geluidsniveau	stand	3	(430	m3): 51 dB (A) 
•	geschikt	voor	centraal	afzuigsysteem

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	 

20 minuten

uitvoering
•	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	3	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	125	mm
•	uitwasbaar	recirculatiefilter

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

extra
•	toelichting	werking	Centrallogic	pagina	166

•	aansluitwaarde 180 W

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	520	m3 per uur,
•	geluidsniveau	stand	3	(430	m3): 51 dB (A) 
•	geschikt	voor	centraal	afzuigsysteem

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	 

20 minuten

uitvoering
•	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	4	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	125	mm
•	uitwasbaar	recirculatiefilter

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

extra
•	toelichting	werking	Centrallogic	pagina	166

•	aansluitwaarde 200 W

E  2.179,- ES9011QR  centrallogic, rvsE  1.819,- WS9011QR  centrallogic, rvs

C
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TRALLOGIC
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wandafzuigkap, voor centrale ventilatie (120 cm) eilandafzuigkap, voor centrale ventilatie (120 cm) 

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	520	m3 per uur, 
•	geluidsniveau	stand	3	(430	m3): 51 dB (A) 
•	geschikt	voor	centraal	afzuigsysteem

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	20	minuten

uitvoering
•	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	3	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	125	mm
•	uitwasbaar	recirculatiefilter

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

extra
•	toelichting	werking	Centrallogic	pagina	166

•	aansluitwaarde 180 W

kenmerken
•	maximale	afzuigcapaciteit	520	m3 per uur,  
•	geluidsniveau	stand	3	(430	m3): 51 dB (A) 
•	geschikt	voor	centraal	afzuigsysteem

bediening
•	elektronische	tiptoets	bediening
•	4	standen
•	automatische	naloopstand	20	minuten

uitvoering
•	metalen	cassettefilters	(uitwasbaar)
•	verlichting	6	x	20	W	halogeen
•	afvoer	Ø	125	mm
•	uitwasbaar	recirculatiefilter

bijzonderheden
•	boven	gaskookplaten	is	een	hanghoogte	van	65	cm	

vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

extra
•	toelichting	werking	Centrallogic	pagina	166

•	aansluitwaarde 240 W 
 

E  2.069,- WS1211QR  centrallogic, rvs E  2.499,- ES1211QR  centrallogic, rvs
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168



A
fz

ui
g-

 
ka

p
p

en

luxe achterwand 
voormontage onder 
een afzuigkap

•	AW111F:  
hxbxd 750 x 600 x 10 mm 

•	AW311F:	 
hxbxd 750 x 900 x 10 mm 

•	AW1011L:	 
hxbxd 750 x 1000 x 10 mm 

€	 259,-	 AW111F	 rvs
€	 379,-	 AW311F	 rvs
€	 319,-	 AW1011L	 rvs

reinigingsunit voor 
recirculatie

recirculatie 
modificatieset

verlengde 
telescooppijpset

Geschikt voor de volgende 
afzuigkappen:
•	ACC914:	 

alle wandmodellen  
air-logic (behalve WS1211..)

•	ACC915:  
alle eilandmodellen  
air-logic (behalve ES1211..)

•	ACC917:	 
WI6055BM, WV60..AM,  
WS6011PM, WS9011PM  
(let op: 2 stuks bestellen)

•	ACC918:  
 WV60..KM, WU5011BM, 

WU7011BM, WS1011LM, 
WS9011EM, ES9011EM,

 WU7011GM, WU9011GM,
 WS9092EM, ES9092EM
•	ACC919:  

WI6011CM, 
•	ACC921:	 

WS90..AM, WS9011BM,  
WS90..DM, WG411B

•	ACC922:	 
WO60..BM, WO6011CM 

•	ACC923:  
WS1211.., ES1211..MM en MN

•	ACC2520:  
WS90..FM

•	ACC5309:  
WV6211LM, WV9211LM

€		 49,-	 ACC914
€		 49,-	 ACC915
€		 19,-	 ACC917
€		 29,-	 ACC918
€		 29,-	 ACC919
€		 49,-	 ACC921
€		 29,-	 ACC922
€	 49,-	 ACC923
€	 29,-	 ACC2520
€	 29,-	 ACC5309

Geschikt voor de volgende 
afzuigkappen:
•	RMS9011A:	 

WS9011AM, WS9011DM
•	RMS9092A:	 

WS9092AM
•	RMS9011B:	 

WS9011BM
•	RMS9011C:	 

WG411B
•	RMS9011D:		
 WM411M, WG411V, WG411X, 

WS9011MM, WS9011NM 
•	RMS9011F:	 

WS1211MM, WS1211NM
•	RMS9011G:	 

ES1211MM, ES1211NM,  
EG411X

•	RMS9092D:  
WS9092MM

•	RMS9092F:	 
WS1292MM

•	RMS9092G:	 
ES1292MM

kenmerken
•	1 meter lang
•	bevat geen sleuven voor  

recirculatie
•	t.b.v. de volgende  

AirLogic wandmodellen:
Lineair: WG411V
Futura: WG411U
Cubic 90: WM411T
Horizon 90: WS9011ZM
Maxus: WG411X
Rialto: WM411M
Waal: WS9011MM
  WS9092MM 
  WS1211MM
  WS1292MM

€		 109,-	 RMS9011A
€		 109,-	 RMS9092A
€		 109,-	 RMS9011B
€		 109,-	 RMS9011C
€		 109,-	 RMS9011D
€	 109,-	 RMS9011F
€	 169,-	 RMS9011G
€		 109,-	 RMS9092D
€	 109,-	 RMS9092F
€	 169,-	 RMS9092G

€			 209,-	 AWK411
€		 209,-	 AWK492

externe motor,
zoldermodel

kenmerken
•	voor	plaatsing	binnenshuis
•	capaciteit:	 

1.060 m3/h vrijblazend
•	stuurkabel	8	meter

bijzonderheden
•	afvoer	Ø	180	mm
•	voor	aansluiting	op	plafond	

inbouwunit aansluitset 
ACC1511PX E 69,-  
(apart bestellen)

•	aansluitwaarde 215 W

kenmerken
•	voor	plaatsing	aan	de	 

buitenmuur
•	capaciteit	(per	uur):	 

900 m³ vrijblazend, 780 m³/h  
bij weerstandscurve van  
150 mm aanzuigopening  
volgens IEC61591

•	4	snelheden

uitvoering
•	motorhuis	RVS
•	radiaal	ventilator	met	 

stuurkabel, 7 meter
•	telescoop	muurpijp	met	

terugslagklep en een lengte  
van 285 tot 500 mm

•	afmetingen	HxBxD	
410x390x155mm

bijzonderheden
•	aanvoer	Ø	150	mm
•	min.	aanvoerlengte	1,5m
•	max.	omgevingstemperatuur
 40°C

elektrische gegevens
•	230	V,	50	Hz,	1,0	A	max.,	210	W

externe motor,
gevelmodel

€		 	 859,-	 WM105BI €		 	 619,-	 WA411C

300

Ø 150

Ø 180
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215
154

412
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Het superieure lijnenspel    
   verraadt de klasse

Koelkasten en vriezers

Koel- en vrieskasten. Geen deur in huis gaat zo vaak open en dicht als die  

van de koelkast. Een koelkast heeft meer in zich dan lekkere hapjes en 

drankjes. Ze zitten boordevol slimmigheden. ATAG past de nieuwste technieken 

toe in z´n koelkasten en vriezers, waardoor uw levensmiddelen langer lekkerder 

blijven. ATAG heeft koelkasten met intelligente sensoren, die zorgen voor 

exact de juiste koeltemperatuur. De 178 cm hoge koelkast en vriezer laten zich 

naadloos met elkaar combineren. Zo ontstaat een harmonieuze side-by-side 

opstelling in uw keuken.

Koelkasten en vriezers
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Koelkasten en vriezers

De inbouwvriezer KD7102CN en KS4102CN zijn voorzien van 

4 transparante laden die ver uitgetrokken kunnen worden en niet kantelen. 

CoolFlow zorgt voor een optimale 

temperatuursverdeling in uw koelkast. 

De inbouwvriezer KD8178CD supergroot en 

luxueus met 8 transparante laden.  

Flessenrek voor ruimtebesparing 

voorzien van verchroomd staal. 
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Volop keuze in koelkasten en vriezers. Waar moet u op letten?

Formaat
Bij de indeling van uw keuken speelt het formaat 

van uw koelkast een belangrijke rol. Wordt er 

een oven of een magnetron boven de koelkast 

geplaatst? Of combineert u een koelkast met een 

losse vrieskast? Of heeft u altijd al gedroomd van 

een originele Amerikaanse Side-by-Side koelkast? 

Welke combinatie u ook kiest: met ATAG bent u altijd 

verzekerd van een perfecte koelkast.

Sleepdeur montage
Bij de modellen met sleepdeur montage wordt  

gebruik gemaakt van twee sets scharnieren: die van 

het meubel en die van de koelkast. Omdat de een, 

via een geleider, met de ander verbonden is, worden 

koelkast- en meubeldeur gelijktijdig geopend.

Deur-op-deur montage
Bij modellen met deur-op-deur montage wordt de 

meubeldeur bevestigd op de deur van de koelkast. 

Deze wordt hiermee makkelijker toegankelijk, want  

er ontstaat een grotere openingshoek. Ook sluit de 

deur vanzelf als hij op een kier blijft staan.

Smaakvolle combinatie koelkast 
en vriezers
De vriezers (KD7102CN en KS4102CN) met een 

nismaat van 102 cm, verkrijgbaar met deur-op-deur  

of sleepdeur, vormen een perfecte combinatie  

met de 102 cm koelkasten in (half)hoge kasten.  

Dankzij de hoogte van 102 cm worden de 

inbouwapparaten boven de koelkast en vriezer  

altijd op ergonomische hoogte ingebouwd.  

Zo ontstaat de ideale apparaten-wand met een 

volledig symmetrisch design, waarmee u de  

heerlijkste gerechten bereidt én bewaart.

ATAG koelkasten herbergen verschillende luxe functies, die u direct zullen aanspreken. Toch is het ook belangrijk om op enkele praktische zaken te letten, 

zoals het formaat van de koelkast, de uitvoering (met of zonder vriesvak) en de deurmontage.  
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Doordacht interieur
Onze modellen hebben een solide roestvrijstalen 

afwerking en zijn bijzonder royaal in ruimte. De 

transparante vriesladen en LED verlichting staan 

garant voor een goed overzicht op de levensmiddelen. 

Het speciale flessenrek met stabilisator zorgt voor 

ruimtebesparing en houdt flessen en pakken op 

hun plaats. De modellen zijn voorzien van makkelijk 

te verstellen hardglazen plateaus die ook nog eens 

eenvoudig te reinigen zijn. 

Vakantie functie: 
gescheiden temperatuurregeling
Het koel- en vriesgedeelte van koelvriescombinaties 

en de Side-by-Side koelkasten wordt afzonderlijk 

ingesteld. Heel handig wanneer u op vakantie gaat 

terwijl de koelruimte leeg is, kan het vriesgedeelte 

blijven functioneren. 

Koelkasten en vriezers

Energiezuinig
Top-10 van Hier is een initiatief van Stichting Natuur 

en Milieu en biedt een overzicht van de tien meest 

energiezuinige koelkasten en vriezers. Als u op zoek 

bent naar een koelkast of vriezer, kan met een model 

uit de Top-10 een bijdrage geleverd worden aan de 

strijd tegen de klimaatverandering en en bespaart u 

tegelijk geld op uw energierekening.

Gescheiden temperatuurregeling. 
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Unieke ATAG coolsystemen

DuraFresh:
het koelsysteem voor duurzaam vers 
Dit systeem zorgt er voor dat de kwaliteit van 

verswaren beter behouden blijft. Vitamines, mineralen, 

smaak en structuur blijven beter bewaard, hierdoor 

zijn verse levensmiddelen langer houdbaar. 

Climat Fresh Box:
gescheiden temperatuur en 
luchtvochtigheid 
In de ‘droge’ Climat Fresh Box kunt u vleeswaren 

en zuivel optimaal bewaren. Bij de ‘vochtige’ 

Climat Fresh Box is de luchtvochtigheid instelbaar 

voor onder andere groenten en fruit. 

Climat Control:
snel op juiste temperatuur 
Sensoren zorgen voor de exacte koeltemperatuur. 

Na opening of opbergen van verswaren is het juiste 

temperatuurniveau sneller bereikt.

Cool Flow:
Innovatief koelcirculatiesysteem
Dit systeem zorgt voor een optimale 

temperatuurverdeling in de koelkast, zo kunt u uw 

levensmiddelen overal in de koelkast bewaren.

 

Fast Cool en Fast Freeze: 
snel koelen of vriezen van grotere 
levensmiddelen
Handig als een grote hoeveelheid niet gekoelde 

producten in de koelkast of vriezer wordt geplaatst.

ATAG biedt u unieke functies in de koelkasten en vriezers.

Koelkasten en vriezers

Doordacht en ruim interieur.
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onderbouw koelkast zonder vriesvak onderbouw koelkast met vriesvak onderbouw vriezer met 3 laden

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A
•	laag	energieverbruik:	 

0,38 kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	143	liter

koelgedeelte
•	3	luxe	glazen	draagplateaus	
•	1	extra	brede	groentelade
•	overzichtelijke	deurindeling
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	automatisch	ontdooisysteem

kenmerken 
•	nishoogte	820	-	900	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	N

extra’s
•	eierrekje

•	aansluitwaarde 70 W
 
 
 

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A
•	laag	energieverbruik:	 

0,57 kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	143	liter

koelgedeelte
•	2	luxe	glazen	draagplateaus	
•	1	extra	brede	groentelade
•	overzichtelijke	deurindeling
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	netto	inhoud	koelgedeelte	 

105 liter
•	automatisch	ontdooisysteem

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesvak
•	invriescapaciteit:	2	kg	per	24	uur
•	netto	inhoud	vriesgedeelte	21	liter

kenmerken 
•	nishoogte	820	-	900	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	N

extra’s
•	eierrekje

•	aansluitwaarde 80 W

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A
•	laag	energieverbruik:	 

0,56 kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	86	liter

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesgedeelte
•	3	korfladen
•	invriescapaciteit:	8	kg	per	24	uur

kenmerken 
•	nishoogte	820	-	900	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	N

•	aansluitwaarde 90 W
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E  1.189,- KU1090C  deur-op-deurE  1.079,- KU1090B  deur-op-deurE  1.029,- KU1090A  deur-op-deur

176



K
oe

lk
as

te
n

en
 v

rie
ze

rs

Koelkasten en vriezers

inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm)inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm)inbouw vriezer met 3 laden (72 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A+
•	zeer	laag	energieverbruik:	 

0,51 kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	77	liter
•	Climat	Control		
•	elektronische	temperatuurregeling
•	LED	temperatuurdisplay

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesgedeelte
•	3	transparante	laden
•	invriescapaciteit:	11	kg	per	24	uur
•	Fast	Freeze	

kenmerken 
•	nishoogte	714	-	730	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-T

extra’s
•	fraaie	ijsblokjeshouder
•	2	koelbox-elementen
•	handige	opzetlade

•	aansluitwaarde 90 W

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	

montage 
•	KD6088A:	energielabel	A+
•	KS3088A:	energielabel	A
•		laag	energieverbruik: 

KD6088A: 0,33 kWh per 24 uur 
KS3088A: 0,42 kWh per 24 uur

•	totale	netto	inhoud	155	liter

koelgedeelte
•	4	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	automatisch	ontdooisysteem

kenmerken 
•	nishoogte	874	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN

extra’s
•	eierrekje

•	aansluitwaarde 70 W

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A+
•	zeer	laag	energieverbruik:
 0,30 kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	152	liter
•	Climat	Control	
•	elektronische	

temperatuurregeling
•	LED	temperatuurdisplay

koelgedeelte
•	4	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	automatisch	ontdooisysteem
•	Fast	Cool	
•	heldere	LED	binnenverlichting

kenmerken 
•	nishoogte	874	-	890	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-T

extra’s
•	eierrekje

•	aansluitwaarde 80 W

E  1.169,- KD8088AD  

E  959,- KD6088A  deur-op-deur 

E  889,- KS3088A  sleepdeurE  1.099,- KD8072C  deur-op-deur
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KD6088A KS3088A
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



inbouw koelkast zonder vriesvak (102 cm)inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)inbouw koelkast met vriesvak (88 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	

montage 
•	KD6088B:	energielabel	A++
•	KS3088B:	energielabel	A
•	laag	energieverbruik: 

KD6088B: 0,51 kWh per 24 uur 
KS3088B: 0,63 kWh per 24 uur

•	totale	netto	inhoud	136	liter

koelgedeelte
•	4	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	netto	inhoud	koelgedeelte	 

118 liter
•	automatisch	ontdooisysteem

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesvak

kenmerken 
•	nishoogte	874	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN

extra’s
•	eierrekje

•	aansluitwaarde 75 W

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	

montage 
•	energielabel	A
•	laag	energieverbruik:
•	0,56	kWh	per	24	uur
•	totale	netto	inhoud	86	liter

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesgedeelte
•	4	laden
•	invriescapaciteit:	13	kg	per	24	uur
•	invriesschakelaar

kenmerken 
•	nishoogte	875-	880	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	N
•	kan	gecombineerd	worden	met	

KD6088A

•	aansluitwaarde 80 W

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	

montage 
•	KD6102A:	energielabel	A+
•	KS3102A:	energielabel	A
•	laag	energieverbruik: 

KD6102A: 0,34 kWh per 24 uur 
KS3102A: 0,43 kWh per 24 uur

•	totale	netto	inhoud	181	liter

koelgedeelte
•	5	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	automatisch	ontdooisysteem

kenmerken 
•	nishoogte	1021	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN

extra’s
•	eierrekje
•	luxe	flessenrek

•	aansluitwaarde 70 W

E   1.139,- KD6102A  deur-op-deur 

E   929,- KS3102A  sleepdeur

E  1.099,-  KD5088C  deur-op-deur 

E   1.039,- KS1088C  sleepdeur

E  1.019,- KD6088B  deur-op-deur 

E     939,- KS3088B  sleepdeur
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Koelkasten en vriezers

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	montage	
•	KD6102B:	energielabel	A++
•	KS3102B:	energielabel	A
•	laag	energieverbruik: 

KD6102B: 0,55 kWh per 24 uur 
KS3102B: 0,66 kWh per 24 uur

•	totale	netto	inhoud	161	liter

koelgedeelte
•	3	luxe	glazen	draagplateaus	met	rvs	afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	rvs	afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	netto	inhoud	koelgedeelte	143	liter
•	automatisch	ontdooisysteem

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesvak
•	invriescapaciteit:	2	kg	per	24	uur
•	netto	inhoud	vriesgedeelte	18	liter

kenmerken 
•	nishoogte	1021	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN

extra’s
•	eierrekje

•	aansluitwaarde 75 W

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A+
•	zeer	laag	energieverbruik:	0,60	kWh	per	24	uur
•	totale	netto	inhoud	166	liter

koelgedeelte
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	rvs	afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesvak
•	invriescapaciteit:	2	kg	per	24	uur
•	netto	inhoud	vriesgedeelte	16	liter

kenmerken 
•	nishoogte	1024	-1040	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	N-ST

extra’s
•	eierrekje
•	fraaie	ijsblokjeshouder

•	aansluitwaarde 80 W

550

200 cm2

538

557

1022

560-570

1024-1040
550

200 cm2

545

557

1020

560+10

1032

E 1.189,- KD6102B  deur-op-deur 

E 989,- KS3102B  sleepdeur E  1.289,- KD8102BD  deur-op-deur

inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)
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200 cm2
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560+10

1021+11

1020

min. 200 cm2

KD6102B KS3102B

179

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



De vriezer van 102 cm vormt een perfecte combinatie 

met de koelkast met een nismaat van 102 cm in (half)

hoge kasten. Dankzij de hoogte van 102 cm worden de 

inbouwapparaten boven de koelkast en vriezer altijd op 

ergonomische hoogte ingebouwd. Zo ontstaat de ideale 

apparatenwand met een volledig symmetrisch design, 

waarmee u de heerlijkste gerechten bereidt én bewaart.

Koelkasten en vriezers

Koud kunstje van ATAG
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Koelkasten en vriezers

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A+
•	zeer	laag	energieverbruik:
•	0,30	kWh	per	24	uur
•	totale	netto	inhoud	184	liter
•	Climat	Control	
•	elektronische	

temperatuurregeling
•	digitaal	temperatuurdisplay

koelgedeelte
•	5	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

RVS afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	Fast	Cool	
•	heldere	LED	binnenverlichting
•	automatisch	ontdooisysteem

kenmerken 
•	nishoogte	1024	-	1040	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-T

extra’s
•	eierrekje

•	aansluitwaarde 80 W

550

200 cm2

538

557

1022

560-570

1024-1040

E  1.229,- KD8102AD  deur-op-deur

inbouw koelkast zonder vriesvak (102 cm)

KD7102CN KS4102CN

inbouwvriezer met 4 laden (102 cm)

uitvoering
•		deur-op-deur	en	sleepdeur	 

montage 
•		KD7102CN:	energielabel	A+
•		KS4102CN:	energielabel	A
•	No	Frost:	nooit	meer	ontdooien
•	 zeer laag energieverbruik:   

KD7102CN: 0,584 kWh / 24 uur 
KS4102CN: 0,608 kWh / 24 uur

•	totale	netto	inhoud	97	liter
•	Climat	Control	
•	elektronische	temperatuurregeling	
•	digitaal	temperatuurdisplay

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesgedeelte
•	4	transparante	laden
•	invriescapaciteit:	15	kg	per	24	uur
•	Fast	Freeze	

kenmerken 
•	nishoogte	1020	mm		
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-N-ST-T

extra’s
•	fraaie	ijsblokjeshouder
•	2	koelbox-elementen

- aansluitwaarde 100 W

E  1.439,- KD7102CN deur-op-deur 

E  1.339,- KS4102CN sleepdeur 

min. 
550

min. 200 cm2

min. 200 cm2

549
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560+8

1022+8 min.38
1032
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550

min. 200 cm2

min. 200 cm2
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560+8

1022+4 min.38
1028
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KD6122A KS3122A

inbouw koelkast zonder vriesvak (122 cm)
inbouw koelkast zonder vriesvak, met extra brede 
groentelade (122 cm)

inbouw koelkast zonder vriesvak,  
met DuraFresh (122 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A+
•	zeer	laag	energieverbruik: 

0,35 kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	219	liter

koelgedeelte
•	4	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	automatisch	ontdooisysteem

DuraFresh gedeelte
•	Climat	Fresh	Box	met	lage	

luchtvochtigheid 
•	temperatuur	indicator
•	op	uittrekbare	telescooprails

kenmerken 
•	nishoogte	1221	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN

extra’s
•	eierrekje
•	luxe	flessenrek

•	aansluitwaarde 75 W

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A+
•	laag	energieverbruik:
•	0,35	kWh	per	24	uur
•	totale	netto	inhoud	219	liter

koelgedeelte
•	4	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	brede	groentelade	op	

uittrekbare telescooprails
•	automatisch	ontdooisysteem

kenmerken 
•	nishoogte	1221	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN

extra’s
•	eierrekje
•	luxe	flessenrek

•	aansluitwaarde 75 W

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	

montage 
•	KD6122A:	energielabel	A+
•	KS3122A:	energielabel	A+
•	laag	energieverbruik: 

KD6122A: 0,35 kWh per 24 uur 
KS3122A: 0,35 kWh per 24 uur

•	totale	netto	inhoud	219	liter

koelgedeelte
•	6	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	automatisch	ontdooisysteem

kenmerken 
•	nishoogte	1221	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN

extra’s
•	eierrekje
•	luxe	flessenrek

•	aansluitwaarde 80 W

E 1.199,- KD6122A  deur-op-deur 

E 1.029,- KS3122A sleepdeur E  1.299,- KD6122AG  deur-op-deur E  1.399,- KD6122AF  deur-op-deur
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Koelkasten en vriezers

inbouw koelkast zonder vriesvak,  
met DuraFresh (122 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A+
•	zeer	laag	energieverbruik: 

0,40 kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	196	liter
•	Climat	Control	
•	elektronische	

temperatuurregeling

koelgedeelte
•	5	luxe	glazen	draagplateaus	

met rvs afwerking
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	Fast	Cool	
•	Cool	Flow	
•	heldere	LED	binnenverlichting
•	automatisch	ontdooisysteem

DuraFresh gedeelte
•	Climat	Fresh	Box	met	lage	

luchtvochtigheid
•	Climat	Fresh	Box	met	

instelbare luchtvochtigheid (van 
hoog tot laag)

•	op	uittrekbare	telescooprails

kenmerken 
•	nishoogte	1220	-	1236	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-ST

extra’s
•	eierrekje

•	aansluitwaarde 80 W

E  1.689,- KD8122AF  deur-op-deur

550

200 cm2

545

557

1218

560-570

1220-1236

550

200 cm2

545

557

1220

560+10

1232
550

200 cm2

545

540

1221+11

1220

560+10

min. 200 cm2

KD6122B KS3122B

inbouw koelkast met vriesvak (122 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	

montage 
•	KD6122B:	energielabel	A++
•	KS3122B:	energielabel	A+
•	laag	energieverbruik: 

KD6122B: 0,58 kWh per 24 uur 
KS3122B: 0,61 kWh per 24 uur

•	totale	netto	inhoud	202	liter

koelgedeelte
•	5	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	netto	inhoud	koelgedeelte	 

184 liter
•	automatisch	ontdooisysteem

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesvak
•	invriescapaciteit:	 

2 kg per 24 uur
•	netto	inhoud	vriesgedeelte	18	liter

kenmerken 
•	nishoogte	1221	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-ST

extra’s
•	eierrekje
•	luxe	flessenrek

•	aansluitwaarde 80 W

E 1.229,- KD6122B  deur-op-deur 

E 1.099,- KS3122B  sleepdeur

inbouw koelkast zonder vriesvak (140 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A++
•	zeer	laag	energieverbruik:	0,40	

kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	260	liter
•	Climat	Control	
•	elektronische	temperatuurregeling
•	digitaal	temperatuurdisplay

koelgedeelte
•	7	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	Fast	Cool	
•	Cool	Flow	
•	heldere	LED	binnenverlichting
•	automatisch	ontdooisysteem

kenmerken 
•	nishoogte	1397	-	1413	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-T

extra’s
•	eierrekje
•	luxe	flessenrek

•	aansluitwaarde 80 W

E  1.539,- KD8140AD  deur-op-deur

550

min 200 cm2

544

557

1395

560-570

1397-
1413

min 200 cm2
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 



inbouw koelkast zonder vriesvak, met DuraFresh (140 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A+
•	zeer	laag	energieverbruik:		 

0,40 kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	231	liter
•	Climat	Control	
•	elektronische	temperatuurregeling
•	digitaal	temperatuurdisplay

koelgedeelte
•	6	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	Fast	Cool	
•	Cool	Flow	
•	heldere	LED	binnenverlichting
•	automatisch	ontdooisysteem

DuraFresh gedeelte
•	Climat	Fresh	Box	met	instelbare	

luchtvochtigheid (van hoog tot 
laag) 

•	op	uittrekbare	telescooprails

kenmerken 
•	nishoogte	1397	-	1413	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-ST

extra’s
•	eierrekje

•	aansluitwaarde 80 W

E  1.799,- KD8140AF  deur-op-deur

550

min 200 cm2

538

557

1395

560-570

1397-
1413

min 200 cm2

inbouw vriezer met 6 laden (140 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A+
•	zeer	laag	energieverbruik:		 

0,70 kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	156	liter
•	Climat	Control	
•	elektronische	temperatuurregeling
•	LED	temperatuurdisplay

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesgedeelte
•	6	transparante	laden
•	invriescapaciteit:	19	kg	per	24	uur
•	Fast	Freeze	

kenmerken 
•	nishoogte	1397	-	1413	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-T

extra’s
•	fraaie	ijsblokjeshouder
•	2	koelbox-elementen
•	handige	opzetlade

•	aansluitwaarde 90 W

E  1.499,- KD8140CD  deur-op-deur

550

min 200 cm2

544

559

1393

560+568

1397-
1413

min 200 cm2

inbouw koelkast met vriesvak (140 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	montage	
•	energielabel	A++
•	zeer	laag	energieverbruik:		 

0,70 kWh per 24 uur
•	totale	netto	inhoud	243	liter
•	Climat	Control	
•	elektronische	temperatuurregeling
•	digitaal	temperatuurdisplay

koelgedeelte
•	5	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	netto	inhoud	koelgedeelte	223	

liter
•	Fast	Cool	
•	heldere	LED	binnenverlichting
•	automatisch	ontdooisysteem

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesvak
•	invriescapaciteit:	2	kg	per	 

24 uur
•	netto	inhoud	vriesgedeelte	 

20 liter

kenmerken 
•	nishoogte	1397	-	1413	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	N-ST

extra’s
•	eierrekje
•	fraaie	ijsblokjeshouder

•	aansluitwaarde 80 W

E  1.599,- KD8140BD  deur-op-deur

550

min 200 cm2

544

559

1393

560-570

1397-
1413

min 200 cm2
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Koelkasten en vriezers

inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	

montage 
•	KD2178B:	energielabel	A+
•	KS2178B:	energielabel	A+
•	laag	energieverbruik: 

KD2178B: 0,73 kWh per 24 uur 
KS2178B: 0,73 kWh per 24 uur

•	totale	netto	inhoud	296	liter

koelgedeelte
•	5	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	netto	inhoud	koelgedeelte	264	liter
•	automatisch	ontdooisysteem
•	Cool	Flow	

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesvak
•	invriescapaciteit:	3	kg	per	24	uur
•	netto	inhoud	vriesgedeelte	32	liter

kenmerken 
•	nishoogte	1776	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-ST

extra’s
•	eierrekje
•	luxe	flessenrek
•	fraaie	ijsblokjeshouder

•	aansluitwaarde 80 W

E  1.749,- KD2178B  deur-op-deur 

E  1.549,- KS2178B  sleepdeur

200 cm2 

545 
Zijaanzicht bovenzijde 

 

540 

 
550 

1770 

560+10 

27
18

4 
17

70
 

27

56

voorzijde 

1776+10
1683

inbouw koelkast (178 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	

montage 
•	KD2178A:	energielabel	A+
•	KS2178A:	energielabel	A+
•	laag	energieverbruik: 

KD2178A: 0,40 kWh per 24 uur 
KS2178A: 0,40 kWh per 24 uur

•	totale	netto	inhoud	320	liter

koelgedeelte
•	5	luxe	glazen	draagplateau’s	met	

rvs afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur

•	luxe	binnenverlichting
•	netto	inhoud	koelgedeelte	320	liter
•	Cool	Flow	

kenmerken
•	nishoogte	1780	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-T	

wextra’s
•	eierrekje
•	luxe	flessenrek

•	aansluitwaarde 80 W

E  1.669,- KD2178A  deur-op-deur 

E  1.469,- KS2178A  sleepdeur

200 cm2 

545 
Zijaanzicht bovenzijde 

 

540 

1780 

 
550 

1770 

560+10 

2 
9 4 

17
70

 

2 

30 

voorzijde 

KD2178A 

KD2178B

KS2178A 

KS2178B

inbouw koel-vriescombinatie (178 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	

montage 
•	KD6178B:	energielabel	A+
•	KS3178B:	energielabel	A+
•	laag	energieverbruik: 

KD6178B: 0,75 kWh per 24 uur 
KS3178B: 0,75 kWh per 24 uur

•	totale	netto	inhoud	263	liter

koelgedeelte
•	6	luxe	glazen	draagplateaus	met	

rvs afwerking
•	4	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	

rvs afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	netto	inhoud	koelgedeelte	198	liter
•	automatisch	ontdooisysteem
 

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesgedeelte
•	3	transparante	laden
•	invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
•	netto	inhoud	vriesgedeelte	65	

liter

kenmerken 
•	nishoogte	1776	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-ST

extra’s
•	eierrekje
•	luxe	flessenrek
•	fraaie	ijsblokjeshouder

•	aansluitwaarde 140 W

E  1.519,- KD6178B  deur-op-deur 

E  1.359,- KS3178B  sleepdeur

200 cm2

545 Zijaanzicht bovenzijde

668,5

1057,5

540

10

1780

550

1770

560+10

2
94

17
70

2

60

703,5

30

voorzijde

deur-op-deur (KD6178B) sleepdeur (KS3178B) 

zie tek: KS3178BD pag.178
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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inbouw koel-vriescombinatie (178 cm)

uitvoering
•	deur-op-deur	en	sleepdeur	montage	
•	KD6178BD:	energielabel	A
•	KS3178BD:	energielabel	A
•	laag	energieverbruik: 

KD6178BD: 0,85 kWh per 24 uur 
KS3178BD: 0,85 kWh per 24 uur

•	totale	netto	inhoud	263	liter
•	Climat	Control	
•	elektronische	temperatuurregeling
•	digitaal	temperatuurdisplay

koelgedeelte
•	5	luxe	glazen	draagplateaus	met	rvs	afwerking
•	2	transparante	groenteladen
•	overzichtelijke	deurindeling	met	rvs	afwerking
•	boter-	en	kaasvak	in	binnendeur
•	luxe	binnenverlichting
•	netto	inhoud	koelgedeelte	198	liter
•	automatisch	ontdooisysteem	
•	Fast	Cool	

vriesgedeelte 
•	4-sterren	vriesgedeelte
•	3	transparante	laden
•	invriescapaciteit:	9	kg	per	24	uur
•	netto	inhoud	vriesgedeelte	65	liter
•	Fast	Freeze	

kenmerken 
•	nishoogte	1776	mm
•	deur	rechts-	of	linksdraaiend
•	klimaatklasse	SN-ST

extra’s
•	eierrekje
•	luxe	flessenrek
•	fraaie	ijsblokjeshouder

•	aansluitwaarde 160 W

E  1.749,- KD6178BD  deur-op-deur 

E  1.649,- KS3178BD  sleepdeur

200 cm2

545
27

60

617,5703,5

1005,5

540

56

1776+10

555

1770

560+10
voorzijde

min. 200 cm2

deur-op-deur KD6178BD sleepdeur KS3178BD

€ 1.899,- KD6178BF  

uitvoering
•	energielabel A
•	deur-op-deurmontage
•	zeer laag energieverbruik: 0,85 kWh per 24 uur
•	totale netto inhoud 263 liter 
•	luxe	LED	binnenverlichting
•	Climate Control: levensmiddelen snel op juiste 

temperatuur 
•	elektronische temperatuurregeling
•	digitaal temperatuurdisplay 

koelgedeelte
•	5 luxe glazen draagplateau’s met rvs afwerking
•	2 transparante groentelades
•	overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
•	boter- en kaasvak in binnendeur
•	netto inhoud koelgedeelte 198 liter
•	Fast Cool: snel koelen van grotere levensmiddelen 
•	automatisch ontdooisysteem

Durafresh gedeelte
•	Climat	Fresh	Box:	gescheiden	temperatuur	met	lage	
luchtvochtigheid

•	temperatuurindicator
•	uittrekbare	telescooprails
•	koelgedeelte	uit	te	schakelen	(vakantiestand)	
•	Fast	Cooling	knop	

vriesgedeelte
•	4 sterren vriesgedeelte
•	3 transparante lades
•	netto inhoud vriesgedeelte 65 liter
•	invriescapaciteit 9 kg per 24 uur
•	Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen 

kenmerken
•	nishoogte 1776 mm
•	deur rechts- of linksdraaiend
•	klimaatklasse: SN-ST

extra’s
•	eierrekje
•	luxe flessenrek
•	fraaie ijsblokjeshouder

•	aansluitwaarde 160 W

 
inbouw koel-vriescombinatie, met DuraFresh (178 cm)

200 cm2 
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Zijaanzicht bovenzijde 
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Koelkasten en vriezers

€ 2.199,- KD8178CD

uitvoering
•	energielabel A+
•	deur-op-deurmontage
•	zeer laag energieverbruik: 0,83 

kWh per 24 uur
•	totale netto inhoud 211 liter 
•	onderdeel van de inbouw side-by-

side koel-vriescombinatie 
•	Climate Control: levensmiddelen 

snel op juiste temperatuur 
•	elektronische temperatuurregeling
•	digitaal temperatuurdisplay 

vriesgedeelte
•	No-Frost: nooit meer ontdooien 
•	4 sterren vriesgedeelte
•	8 transparante lades
•	netto inhoud vriesgedeelte  

211 liter
•	invriescapaciteit 18 kg  

per 24 uur
•	Fast Freeze: snel vriezen van 

grotere levensmiddelen 

kenmerken
•	nishoogte 1772 - 1778 mm
•	deur rechts- of linksdraaiend
•	klimaatklasse: SN-T

extra’s
•	twee koelbox elementen

•	aansluitwaarde 198 W

 
inbouw vriezer met 8 laden (178 cm)

€ 2.199,- KD8178AF

uitvoering
•	energielabel A+
•	deur-op-deurmontage
•	zeer laag energieverbruik: 0,45 

kWh per 24 uur
•	totale netto inhoud 307 liter 
•	onderdeel van de inbouw side-

by-side koel-vriescombinatie 
•	luxe LED binnenverlichting
•	Climate Control: levensmiddelen 

snel op juiste temperatuur 
•	elektronische temperatuurregeling
•	digitaal temperatuurdisplay 

koelgedeelte 
•	6 luxe glazen draagplateau’s 

met rvs afwerking
•	overzichtelijke deurindeling met 

rvs afwerking
•	boter- en kaasvak in binnendeur
•	netto inhoud koelgedeelte  

307 liter

•	Fast Cool: snel koelen van grotere 
levensmiddelen 

•	Cool Flow voor een optimale 
temperatuurverdeling 

•	automatisch ontdooisysteem

Durafresh gedeelte 
•	Climat Fresh Box: gescheiden 

temperatuur met instelbare 
luchtvochtigheid (van hoog tot 
laag)

•	uittrekbare telescooprails 
•	Fast Cooling knop  

kenmerken
•	nishoogte 1772 - 1778 mm
•	deur rechts- of linksdraaiend
•	klimaatklasse: SN-ST

extra’s
•	eierrekje

•	aansluitwaarde 175 W

 
inbouw koelkast, met DuraFresh (178 cm)

min. 200 cm2

538557
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€ 2.099,- KD8178BD

uitvoering
•	energielabel A+
•	deur-op-deurmontage
•	zeer laag energieverbruik: 0,80 

kWh per 24 uur
•	totale netto inhoud 262 liter 
•	luxe LED binnenverlichting
•	Climate Control: levensmiddelen 

snel op juiste temperatuur 
•	elektronische temperatuurregeling
•	digitaal temperatuurdisplay 

koelgedeelte
•	5 luxe glazen draagplateau’s met 

rvs afwerking
•	2 transparante groentelades
•	overzichtelijke deurindeling met 

rvs afwerking
•	boter- en kaasvak in binnendeur
•	netto inhoud koelgedeelte 200 liter
•	Fast Cool: snel koelen van grotere 

levensmiddelen 

•	Cool Flow voor een optimale 
temperatuurverdeling 

•	automatisch ontdooisysteem
•	koelgedeelte uit te schakelen 

(vakantiestand) 
•	Fast Cooling knop 

vriesgedeelte
•	No-Frost: nooit meer ontdooien 
•	4 vriesgedeelte
•	3 transparante lades
•	netto inhoud vriesgedeelte 62 

liter
•	invriescapaciteit 10 kg per 24 uur
•	Fast Freeze: snel vriezen van 

grotere levensmiddelen 

kenmerken
•	nishoogte 1772 - 1778 mm
•	deur rechts- of linksdraaiend
•	klimaatklasse: SN-T

extra’s
•	eierrekje
•	fraaie ijsblokjeshouder

•	aansluitwaarde 136 W

 
inbouw koel-vriescombinatie (178 cm)

min. 200 cm2

min. 
200 cm2

539

15

695

557

1772-1788
min.
38
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min. 550min. 38

voorzijde
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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Side-by-side koelkasten

Heeft u de ruimte, dan is een Amerikaanse koelkast natuurlijk helemaal het 

einde. Supergroot en lekker luxueus. Eventueel inclusief ijsblokjesmachine 

en minibar. Standaard met functies als Fast Freeze (supersnel invriezen), Fast 

Cooling (supersnel koelen) en No-Frost (geen ijsvorming aan de binnenzijde). 

Ondanks de forse afmetingen zijn deze supercoolers ook nog eens zeer 

zuinig in het gebruik: alle modellen zijn voorzien van het A+ energielabel en 

volledige LED verlichting.

        Zeeën van ruimte 
in een cool design
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Superieur lijnenspel uitgevoerd tot in de kleinste details

Unieke ATAG coolsystemen
De side-by-side koelkasten zijn compleet uitgerust met 

een ijsblokjesmachine en minibar. Bovendien wordt in 

deze modellen No-Frost toegepast. Deze technologie 

voorkomt ijsafzetting in de vriezer, waardoor ontdooien 

overbodig is. Dit is niet alleen gemakkelijker, maar het 

bespaart ook nog eens stroom. 

Zeer handig zijn ook de Fast Freeze functie (supersnel 

invriezen) en Fast Cooling functie (supersnel koelen). 

En dan hebben we het nog niet eens over de enorme 

opslagcapaciteit - ruim genoeg voor een hele week 

boodschappen - en het indrukwekkende design. Met 

deuren die in één lijn doorlopen tot de bovenzijde. 

Cool Select zone
Kiest u voor het model met de Cool Select zone, dan 

heeft u de mogelijkheid om deze speciale koellade 

op een andere temperatuur in te stellen dan het grote 

koelgedeelte. Dit is als het ware een koelkast in een 

koelkast. De Cool Select zone kunt u bijvoorbeeld als 

nul graden zone instellen zodat groenten en fruit langer 

vers blijven. Naast de nul graden zone zijn er nog drie 

instellingen:

•	 Quick	cool,	om	bijvoorbeeld	drankjes	super	 

snel te koelen.

•	 Een	ontdooifunctie:	zeer	gelijkmatige	ontdooiing	om	

bijvoorbeeld vlees voorzichtig te ontdooien.

•	 Soft	freeze	(-5	o C): hiermee worden levensmiddelen 

dusdanig ingevroren dat alleen de vochtigheid in 

het levensmiddel zelf bevriest. Hierdoor kunt u 

bijvoorbeeld zalm in heel dunne plakjes snijden voor 

een carpaccio.
Enorme opslagcapaciteit - ruim genoeg 

voor een hele week boodschappen.

Side-by-side koelkasten
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Side-by-side koelkasten

Twin Cooling systeem
De side-by-side koelkasten van ATAG hebben het 

Twin Cooling Systeem, waarmee de levensmiddelen 

in de koelkast en vriezer separaat worden gekoeld. 

Dit betekent de meest optimale koelverdeling 

in uw koelkast. De koude lucht wordt ook per 

gedeelte gecirculeerd voor een zeer gelijkmatige 

temperatuursverdeling en vochtigheidsgraad. Hierdoor 

zijn uw verswaren nog langer houdbaar en ook smaak 

blijft beter behouden.

LED verlichting voor een goed zicht  
op uw levensmiddelen
Voor een goed zicht op alle levensmiddelen, zijn onze 

side-by-side koelkasten voorzien van fraaie LED 

kolomverlichting in de achterwand. Dankzij de uiterst 

flexibele indeling bepaalt u zelf welke producten u waar 

opslaat. En met de ruime legplateaus zijn alle producten 

makkelijk bereikbaar.

De ijsblokjesmachine werkt volautomatisch 

op een vaste wateraansluiting.

De ijsblokjesmachine, ook voor 

schaafijs en fris gekoeld water.

De fraaie LED kolomverlichting zorgt voor 

een goed zicht op de levensmiddelen.
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€ 3.999,- KA2211DL  rvs 

4 4.199,- KA2292DL  grafiet

uitvoering
•	energielabel A+
•	laag energieverbruik: 1,21 kWh per 24 uur
•	totale netto inhoud 524 liter
•	eenvoudige bediening door overzichtelijke  

functietoetsen
•	luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
•	Twin cooling systeem met multiflow
•	LED binnenverlichting in zowel koel- als vriesgedeelte 
•	uitgevoerd met rvs plint en rvs icemaker
•	Climat Control: optimale koeltemperatuur met  

5 sensoren en een Cool Flow ventilator
•	standaard voorzien van extern waterfilter 
•	elektronische besturing met LCD display en  

temperatuurweergave
•	kinderslot

koelgedeelte
•	netto inhoud koelgedeelte: 345 liter
•	automatisch ontdooisysteem
•	vier luxe draagplateaus 

•	overzichtelijke deurindeling
•	twee groente- en fruitlades
•	koelgedeelte uit te schakelen (vakantiestand)
•	Fast cooling knop

vriesgedeelte
•	water-, ijsblokjes- en schaafijsmachine 
•	No Frost (nooit meer ontdooien)
•	vier sterren vriesgedeelte
•	netto inhoud vriesgedeelte 179 liter
•	invriescapaciteit 12 kg per 24 uur
•	Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen 
•	overzichtelijke deurindeling
•	twee rondom gesloten, transparante lades

extra
•	klimaatklasse: SN-T
•	aansluitwaarde 530 W
•	extra lange waterslang, zeer eenvoudig aan te 

sluiten

toebehoren
•	eierrekje
•	flessenrek

accessoires 
•	waterfilter AK101E

 
side by side koel-vriescombinatie

€ 3.599,- KA2211DC 

uitvoering
•	energielabel A+
•	laag energieverbruik: 1,29 kWh per 24 uur
•	totale netto inhoud 554 liter
•	eenvoudige bediening door overzichtelijke  

functietoetsen
•	luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
•	Twin cooling systeem met multiflow
•	LED binnenverlichting in zowel koel- als vriesgedeelte 
•	Climat Control: optimale koeltemperatuur met  

5 sensoren en een Cool Flow ventilator
•	elektronische besturing met LCD display en  

temperatuurweergave
•	kinderslot

koelgedeelte
•	netto inhoud koelgedeelte: 346 liter
•	automatisch ontdooisysteem
•	vier luxe draagplateaus 
•	overzichtelijke deurindeling
•	twee groente- en fruitlades

•	koelgedeelte uit te schakelen (vakantiestand)
•	Fast cooling knop

vriesgedeelte
•	interne ijsblokjesmachine
•	No Frost (nooit meer ontdooien)
•	vier sterren vriesgedeelte
•	netto inhoud vriesgedeelte 208 liter
•	invriescapaciteit 10 kg per 24 uur
•	Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen 
•	overzichtelijke deurindeling
•	twee rondom gesloten, transparante lades

extra
•	klimaatklasse: SN-T
•	aansluitwaarde 540 W

toebehoren
•	eierrekje
•	flessenrek

 
side by side koel-vriescombinatie

917

1800

1048

1173

1697

390
59 516

700 917

1800 1697

390
59 516

700

1048

1173
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Side-by-side koelkasten

€ 4.999,- KA2211DQ 

uitvoering
•	energielabel A+
•	laag energieverbruik: 1,19 kWh per 24 uur
•	totale netto inhoud 506 liter
•	eenvoudige bediening door overzichtelijke  

functietoetsen
•	luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
•	Twin cooling systeem met multiflow
•	LED binnenverlichting in zowel koel- als vriesgedeelte 
•	uitgevoerd met rvs plint en rvs icemaker
•	Climat Control: optimale koeltemperatuur met  

6 sensoren en een Cool Flow ventilator
•	standaard voorzien van intern waterfilter 
•	minibar met directe toegang tot koelgedeelte 
•	elektronische besturing met LCD display en  

temperatuurweergave
•	kinderslot

koelgedeelte
•	netto inhoud koelgedeelte: 327 liter
•	automatisch ontdooisysteem
•	vier luxe draagplateaus 

•	overzichtelijke deurindeling
•	twee groente- en fruitlades
•	Cool Select zone volledig elektronisch instelbaar
•	koelgedeelte uit te schakelen (vakantiestand)
•	Fast cooling knop

vriesgedeelte
•	water-, ijsblokjes- en schaafijsmachine 
•	No Frost (nooit meer ontdooien)
•	vier sterren vriesgedeelte
•	netto inhoud vriesgedeelte 179 liter
•	invriescapaciteit 12 kg per 24 uur
•	Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen 
•	overzichtelijke deurindeling
•	twee rondom gesloten, transparante lades

extra
•	klimaatklasse: SN-T
•	aansluitwaarde 434 W
•	extra lange waterslang, zeer eenvoudig aan te sluiten

toebehoren
•	eierrekje
•	flessenrek

accessoires 
•	waterfilter AK101I

 
side by side koel-vriescombinatie

€ 4.499,- KA2211DP 

uitvoering
•	energielabel A+
•	laag energieverbruik: 1,21 kWh per 24 uur
•	totale netto inhoud 524 liter
•	eenvoudige bediening door overzichtelijke  

functietoetsen
•	luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
•	Twin cooling systeem met multiflow
•	LED binnenverlichting in zowel koel- als vriesgedeelte 
•	uitgevoerd met rvs plint en rvs icemaker
•	Climat Control: optimale koeltemperatuur met  

5 sensoren en een Cool Flow ventilator
•	standaard voorzien van extern waterfilter 
•	minibar met directe toegang tot koelgedeelte 
•	elektronische besturing met LCD display en  

temperatuurweergave
•	kinderslot

koelgedeelte
•	netto inhoud koelgedeelte: 345 liter
•	automatisch ontdooisysteem
•	vier luxe draagplateaus 

•	overzichtelijke deurindeling
•	twee groente- en fruitlades
•	koelgedeelte uit te schakelen (vakantiestand)
•	Fast cooling knop

vriesgedeelte
•	water-, ijsblokjes- en schaafijsmachine 
•	No Frost (nooit meer ontdooien)
•	vier sterren vriesgedeelte
•	netto inhoud vriesgedeelte 179 liter
•	invriescapaciteit 12 kg per 24 uur
•	Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen 
•	overzichtelijke deurindeling
•	twee rondom gesloten, transparante lades

extra
•	klimaatklasse: SN-T
•	aansluitwaarde 530 W
•	extra lange waterslang, zeer eenvoudig aan te sluiten

toebehoren
•	eierrekje
•	flessenrek

accessoires 
•	waterfilter AK101E 

 
side by side koel-vriescombinatie

917

1800 1697

390
59 516

700

1048

1173

917

1800 1697

390
59 516

700

1048

1173
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De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan. 
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Vaatwassers

Vaatwassers

De perfecte mix van 
         functionaliteit en design

Heerlijk, zo’n apparaat dat een vervelend klusje voor u opknapt. En laat een 

ATAG vaatwasser dat nou ook nog eens snel en stil doen. De hoogwaardige 

techniek garandeert optimale reiniging en een uitstekende droogprestatie 

tegen een laag energieverbruik. Aan u de keuze hoe u dit onmisbare apparaat 

in uw keukenontwerp opneemt.
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Vaatwassers

Vaatwassers van ATAG. Topklasse
Uitzonderlijk ruim: tot 17 couverts 
Onze vaatwassers zijn extra ruim. De top modellen 

bieden dankzij een extra korf in het midden plaats aan 

maar liefst 17 couverts. Uiteraard zijn de rekken en 

steunen bekleed met een beschermende nylon coating. 

Zo wordt ook uw meest kwetsbare servies veilig schoon. 

Extreem stil 
Om het geluidsniveau van onze vaatwassers zo laag 

mogelijk te houden, gebruiken we verschillende 

materialen en technieken. Zoals hetzelfde hoogwaardige 

geluiddempende isolatiemateriaal dat toegepast wordt in 

luxe auto’s. Met als resultaat: een extreem stille vaatwasser.

Lange levensduur
Onze doordachte keuzes voor hoogwaardig materiaal  

en een solide constructie vormen de basis voor de zeer 

lange levensduur van onze apparaten. Zo maken we  

de belangrijkste onderdelen van onze vaatwassers 

VA66/96-serie van roestvrijstaal en niet van kunststof. 

Geen ander materiaal gaat zo lang mee, zeker niet als het 

iedere dag in aanraking komt met water, afwasmiddel en 

zouten. Alle onderdelen testen we uitgebreid op mogelijke 

lekkage en de reactie op extra hoge temperaturen. 

Zo weten we zeker dat onze vaatwassers veilig zijn, 

lang meegaan en voldoen aan alle internationale 

veiligheidskeuringen.

Hoe plaatst u 
de vaatwasser 
in uw keuken? 
Geïntegreerde vaatwassers
U bedient de vaatwasser aan de voorzijde. Tijdens 

de afwasbeurt leest u het verloop af via de display.

Volledig geïntegreerde 
vaatwassers
De vaatwasser gaat verscholen achter het 

meubelpaneel. De machine wordt pas zichtbaar 

bij het openen van de deur. Het bedieningspaneel 

bevindt zich aan de bovenkant van de deur. 

Veel vaatwassers bieden slechts ruimte aan 12 couverts. 

ATAG biedt ruimte aan 5 couverts extra. 
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Beeld: 

Detail design
Uitgekiende functies 

Het beste wasresultaat
Om uw vaat optimaal te reinigen hebben we een uniek 

sproeisysteem ontwikkeld. Met zeven tot maar liefst tien 

sproeiniveaus en directe inspuiting op plekken waar dat 

nodig is. Dit levert niet alleen een beter wasresultaat op, 

maar ook een lager water- en energieverbruik. Bovendien 

hoeft u de vaat nooit meer met de hand af te spoelen 

voordat u de machine vult.

Het beste droogresultaat
Met de ATAG vaatwassers hoeft u de vaat nooit meer 

met de hand na te drogen. Ons unieke droogsysteem 

zorgt namelijk dat de hele inhoud van de vaatwasser 

snel en perfect opdroogt. Zonder hinderlijke sporen of 

vlekken achter te laten op glas en bestek.

Het bedenken van oplossingen die uw leven een stuk 

zorgelozer maken, dat is ons doel. Het resultaat? 

Vooruitstrevende vaatwassers met uitgekiende functies:

•	 	Alle	modellen	hebben	een	elektronisch	

bedieningspaneel met automatische programma’s. 

 Wilt u het laatstgekozen programma weer instellen,  

 dan volstaat een simpele druk op ‘start’.

•	 	Het	elektronische	display	geeft	zelf	aan	wanneer	u	

zout en glansmiddel moet bijvullen.

•	 	Het	automatische	programma	regelt	het	wassen,	

drogen en reinigen van de vaat volledig automatisch.

•	 	Met	het	efficiënte	korte	programma	van	20	minuten	

reinigt u licht vervuilde vaat even tussendoor. 

•	 	De	handige	verlichting	in	een	aantal	vaatwassers	

(TT-modellen) zorgt voor een optimaal zicht op het 

vaatwerk.

Vaatwassers

Verlichting VA6611TT/VA9611TT 

voor een optimaal zicht op de vaat.

Elektronisch bedieningspaneel voor  

optimaal bedieningsgemak. 
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Vaatwassers

ATAG vaatwassers: oog voor praktische zaken
Status van het wasprogramma 
De Programma Indicator geeft middels LED verlichting 

aan de onderzijde van de deur aan hoe ver het 

wasprogramma gevorderd is. Brandt het blauwe lampje, 

dan is het programma net gestart, maar kunt u nog 

steeds vaatwerk toevoegen. Rood geeft aan dat het 

programma bezig is en u geen nieuwe vaat meer kunt 

toevoegen. Het groene lampje betekent dat het

programma klaar is.

Flexibele indeling 
Met de ‘Easymatic’ hendels verstelt u de (volledig 

beladen) bovenkorf in hoogte. De bovenkorf is extra hoog 

voor een betere ondersteuning van hoge glazen.  

Voor extra gemak is het wijnglasrek in hoogte verstelbaar. 

De rekken aan de bovenzijde houden uw glazen en 

kopjes stevig op hun plek. 

Voor uw scherpe messen is er een speciale,  

afgesloten messenhouder bovenin de vaatwasser.  

Een besproeiingssysteem zorgt dat de messen goed 

schoon worden. Doordat u de onderkorf soepel en in 

zijn geheel uit de vaatwasser kunt rollen, ruimt u deze 

eenvoudig in- en uit. U kunt de bestekkorf in tweeën  

delen en beide korven naar de voor u handigste plek in  

de vaatwasser (ver)plaatsen.

Ergonomische vaatwasser op ooghoogte
Vaatwassers kunnen ook op ooghoogte worden 

ingebouwd. Nooit meer bukken tijdens het in- en 

uitpakken van de vaatwasser, dus optimale ergonomie 

in de keuken.

Extra veilig 
Het Aqua Safe systeem voorkomt overlopen en 

uitstromen van water. Speciale sensoren ontdekken zelfs 

de kleinste lekkage en een dubbel veiligheidsventiel zorgt 

voor extra zekerheid.

De LED verlichting geeft de status  

van het wasprogramma aan. 

Ter bescherming van glas- en serviesgoed zijn de 

staanders uitgevoerd met bolle kop. Dit zorgt bovendien 

voor een betere droging.
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Milieubewust en zeer zuinig

Minder water
Het waterverbruik is bijzonder laag: voor het reinigen 

van één vaat is nog geen 10 liter water nodig. Speciale 

sensoren bepalen de beladings- en vervuilingsgraad 

en zorgen daarna voor de benodigde hoeveelheid 

water, de juiste temperatuur en het passende 

wasprogramma. U verbruikt dus nooit meer water 

dan nodig is.

Minder elektriciteit
Dankzij de uitgestelde startmogelijkheid - tot 24 uur 

vooruit - bepaalt u zelf wanneer de vaatwasser zijn 

werk moet doen. ’s Nachts bijvoorbeeld, zodat u 

profiteert van de daltarieven. Is de vaatwasser pas 

voor de helft gevuld? Dan kunt u kiezen voor een 

programma dat alleen de boven- of onderkorven 

reinigt. Zo bespaart u water en energie. 

De temperatuursensor zorgt dat het water altijd op 

de juiste temperatuur blijft. Hierdoor verbruikt u niet 

alleen minder energie, maar beschermt u ook uw 

tere vaat. 

Minder wasmiddel
Voor een perfect schone vaat heeft u in een ATAG 

vaatwasser slechts de helft van een standaard 

vaatwastablet nodig. Hierdoor belast u het milieu 

minder én bespaart u aanzienlijk op de aanschaf 

van wasmiddel. Gebruikt u de 3-in-1 functie in 

combinatie met een 3-in-1 tablet, dan heeft u geen 

glansspoelmiddel nodig. 

Vaatwassers

Dankzij een extra middenkorf bieden de luxe vaatwassers 

van ATAG ruimte aan maar liefst 17 couverts. 
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volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken
•	12	couverts
•	energielabel	AAA
•	5	programma’s	-	4	temperaturen:	 

intensief 70 °C, normaal 65 °C, 
eco 50 °C, snel programma 60 °C, 
voorspoelen

•	geluidsniveau	49	dB(A)	(IEC	704-3)
•	uitgestelde	start	3	uur
•	akoestisch	eindsignaal

uitvoering
•	verstelbare	bovenkorf
•	neerklapbaar	onderrek
•	bestekkorf
•	zout-	en	spoelglansindicatie

bijzonderheden
•	glasbescherming
•	extra	veilig	door	aquastop/

aquacontrol
•	vanaf	de	voorzijde	instelbare	

achterpoot

•	aansluitwaarde 2,2 kW

E  1.239,- VA6111LT 
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550
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550 596

max. 116*
max. 140**

645-715*
684-764**
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8-

87
8*

85
8-

93
8*

*

82
0-

88
0*

86
0-

94
0*

*

i.v.m. hoogteverstelbare poten:
*  plinthoogte bij apparaathoogte 820:  100-170 mm
*  plinthoogte bij apparaathoogte 880:  160-230 mm
**  plinthoogte bij apparaathoogte 860:  90-170 mm
**  plinthoogte bij apparaathoogte 940:  170-230 mm

*  = 820 mm model
**  = 860 mm model

€ 1.349,- VA6611PT

€ 1.399,- VA9611PT
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60-190*
60-210**
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min.
550 596
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680-760*
700-800**

82
0-

87
0*

86
0-

91
0*

*

m
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. 8
23

*
m

in
. 8

63
**

*  geldt voor laag model  (VA6611-serie)
**  geldt voor hoog model  (VA9611-serie)

520
550

kenmerken
•	14 couverts
•	energielabel AAA
•	geluidsniveau 47 dB
•	6 programma’s - 5 temperaturen: 

dagelijks 60 ˚C, intensief 70 
˚C, normaal 65 ˚C, delicaat 
50 C, snelprogramma 60 ˚C, 
voorspoelen 40 ˚C

•	waterverbruik 11 liter / 1,05 kWh 
•	uitgestelde start 5 uur
•	automatische 3 in 1 / 4 in 1 

tabletfunctie
•	temperatuuraanpassing
•	droogtijd aanpassing

uitvoering
•	Easymatic verstelbare 

bovenkorf
•	donkergrijze korven
•	deelbare en verschuifbare  

bestekkorf

•	akoestisch eindsignaal
•	zelfreinigende filters
•	indicatie zout / 

glansspoelmiddel
•	neerklapbare bordensteunen 
•	bovenkorf met ATAG logo in een 

rvs badge  
•	2 powerzones

bijzonderheden
•	op ooghoogte in te bouwen
•	aquasave / Pex slang
•	watersensor, u verbruikt nooit 

meer water dan nodig is
•	turbo droog systeem
•	vanaf de voorzijde instelbare 

achterpoot

•	aansluitwaarde 1,7 kW

 
volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

€ 1.299,- VA6611NT

€ 1.349,- VA9611NT

kenmerken
•	14	couverts
•	energielabel AAA
•	geluidsniveau	47	dB
•	6	programma’s	-	5	
temperaturen:	dagelijks	60	˚C,	
intensief	70	˚C,	normaal	65	˚C,	
delicaat	50	˚C,	snelprogramma	
60	˚C,	voorspoelen	40	˚C

•	waterverbruik	11	liter	/	1,05	
kWh	

•	uitgestelde	start	5	uur
•	automatische	3	in	1	/	4	in	1	
tabletfunctie

•	temperatuuraanpassing
•	droogtijd	aanpassing

uitvoering
•	donkergrijze	korven
•	deelbare	en	verschuifbare		
bestekkorf

•	akoestisch eindsignaal
•	zelfreinigende	filters

bijzonderheden
•	op	ooghoogte	in	te	bouwen
•	Aquasave	/	Pex	slang
•	watersensor,	u	verbruikt	nooit	
meer	water	dan	nodig	is

•	turbo	droog	systeem
•	vanaf	de	voorzijde	instelbare	
achterpoot

•	aansluitwaarde 1,7 kW

 
volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

600

135-185

60-190*
60-210**
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550 596
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680-760*
700-800**
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0-
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*

m
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*
m
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. 8

63
**

*  geldt voor laag model  (VA6611-serie)
**  geldt voor hoog model  (VA9611-serie)

520
550

Nieuw: van voren instelbare deurbalans Nieuw: van voren instelbare deurbalans
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Vaatwassers

volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken
•	14 couverts
•	energielabel AAA
•	geluidsniveau 45 dB
•	6 programma’s	–	5	temperaturen:	

auto-programma,  
dagelijks 60 ˚C, intensief 70 ˚C, 
normaal 65 ˚C,  
delicaat 50 ˚C,  
snelprogramma 60 ˚C,  
voorspoelen 40 ˚C 

•	waterverbruik 9,9 liter / 1,05 kWh 
•	uitgestelde start 5 uur
•	automatische 3 in 1 / 4 in 1 

tabletfunctie
•	programma voor halve belading 

betekent extra energie-besparing 
als vaatwasser niet volledig 
beladen is

•	tijdsduurverkorting 
•	temperatuuraanpassing
•	droogtijd aanpassing
•	programma indicator met LED-

verlichting in 3 kleuren op vloer, 
voor statusaanduiding  
wasprogramma  

uitvoering
•	easymatic verstelbare bovenkorf 
•	extra afsluitbare messenkorf 

boven in het toestel 
•	donkergrijze korven
•	deelbare en verschuifbare  

bestekkorf
•	akoestisch eindsignaal
•	indicatie zout / glanspoelmiddel 
•	neerklapbare bordensteunen 
•	bovenkorf met ATAG logo in rvs 

badge 
•	3 power zones 
•	zelfreinigende filters 

bijzonderheden
•	op ooghoogte in te bouwen
•	Aqua Safe systeem / Pex slang
•	watersensor, u verbruikt nooit 

meer water dan nodig is
•	turbo droogsysteem 
•	vanaf de voorzijde instelbare 

achterpoot

•	aansluitwaarde 1,7 kW

€ 1.549,- VA6611RT

€ 1.599,- VA9611RT
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*

m
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*
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63
**

*  geldt voor laag model  (VA6611-serie)
**  geldt voor hoog model  (VA9611-serie)

520
550

volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken
•	14 couverts
•	energielabel AAA
•	geluidsniveau 47 dB
•	6	programma’s	–	5	temperaturen:	

auto-programma, dagelijks  
60 ˚C, intensief 70 ˚C, 

 normaal 65 ˚C,  
 delicaat 50 ˚C,  
 snelprogramma 60 ˚C,  
 voorspoelen 40 ˚C 
•	waterverbruik 11 liter / 1,05 kWh 
•	uitgestelde start 5 uur
•	automatische 3 in 1 / 4 in 1 

tabletfunctie
•	temperatuuraanpassing
•	droogtijd aanpassing

uitvoering
•	easymatic verstelbare bovenkorf 
•	extra afsluitbare messenkorf 

boven in het toestel 
•	donkergrijze korven
•	deelbare en verschuifbare  

bestekkorf

•	akoestisch eindsignaal
•	indicatie zout / glanspoelmiddel 
•	neerklapbare bordensteunen 
•	bovenkorf met ATAG logo in rvs 

badge 
•	2 power zones 
•	zelfreinigende filters 

bijzonderheden
•	op ooghoogte in te bouwen
•	Aqua Safe systeem / Pex slang
•	watersensor, u verbruikt nooit 

meer water dan nodig is
•	turbo droogsysteem 
•	vanaf de voorzijde instelbare 

achterpoot

•	aansluitwaarde 1,7 kW

€ 1.449,- VA6611QT

€ 1.499,- VA9611QT
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*  geldt voor laag model  (VA6611-serie)
**  geldt voor hoog model  (VA9611-serie)
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*

i.v.m. hoogteverstelbare poten:
*  plinthoogte bij apparaathoogte 820:  100-170 mm
*  plinthoogte bij apparaathoogte 880:  160-230 mm
**  plinthoogte bij apparaathoogte 860:  90-170 mm
**  plinthoogte bij apparaathoogte 940:  170-230 mm

*  = 820 mm model
**  = 860 mm model

€ 1.499,- VA6111RT

€ 1.549,- VA9111RT

kenmerken
•	12	couverts 
•	energielabel	AAA
•	geluidsniveau	44	dB
•	7	programma’s	–	5	temperaturen:		
 auto-programma 45˚C-70˚C,  
 glasprogramma 45 ˚C,  
 snel programma 60 ˚C 30 min.,   
 snel programma 55 ˚C 1 uur,   
 koud voorspoelen, eco 50 ˚C +   
 voorspoelen, intensief 70˚C. 
•	waterverbruik 12 liter / 1,05 kWh
•	uitgestelde	start	1	tot	19	uur
•	multitablet	functie
•	programma	voor	halve	belading
•	1	uurs	programma
•	programma	indicator	met	LED			
 verlichting in 2 kleuren op vloer
•	volledig RVS bedieningspaneel

uitvoering
•	easymatic	verstelbare	bovenkorf
•	donkergrijze	korven
•	bierglashouder
•	bestekkorf

•	akoestisch	eindsignaal
•	LED-display	met	programma-	 	
 indicatie en resttijd indicatie
•	indicatie	zout	/	glansspoelmiddel
•	neerklapbare	bordensteunen
•	zelfreinigende	filters

bijzonderheden
•	op	ooghoogte	in	te	bouwen
•	deurpaneel	afmetingen	<	680mm
•	Aqua	Safe	systeem	
•	watersensor,	u	verbruikt	nooit		 	
 meer water dan nodig is
•	turbo	droogsysteem
•	vanaf	de	voorzijde	instelbare		 	
 achterpoot
•	FLEX	scharnieren	(in	veel	 
 gevallen geen plint uitsparing   
 noodzakelijk)

•	aansluitwaarde	2,2	kW

volledig geïntegreerde vaatwasser 
speciaal voor inbouw op ooghoogte (60 cm)

Nieuw: van voren instelbare deurbalans Nieuw: van voren instelbare deurbalans
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volledig geïntegreerde vaatwasser XXL (60 cm)volledig geïntegreerde vaatwasser XXL (60 cm)

kenmerken
•	zeer ruim 17 couverts  (lage 

model 16 couverts)
•	energielabel AAA
•	geluidsniveau 43 dB
•	12	programma’s	–	6	temperatu-

ren: auto-programma, dagelijks 
60 ˚C, intensief 70 ˚C, normaal  
65 ˚C, boven- en onderkorf  
55 ˚C, bovenkorf  55 ˚C, onder-
korf 55 ˚C , tijdprogramma 65 ˚C 
delicaat 50 ˚C, snelprogramma  
60 ˚C, voorspoelen 40 ˚C,  
voorspoelen en drogen 40 ˚C

•	waterverbruik 9,9 liter / 1,05 kWh 
•	uitgestelde start 1 tot 24 uur
•	automatische 3 in 1 / 4 in 1 

tabletfunctie
•	programma voor halve belading 
•	tijdsduurverkorting 
•	temperatuuraanpassing
•	droogtijd aanpassing
•	programma indicator met LED-

verlichting in 3 kleuren op vloer 
•	kinderslot 

uitvoering
•	easymatic verstelbare bovenkorf 

•	extra afsluitbare messenkorf 
boven in het toestel 

•	extra middenkorf (3 couverts 
extra) 

•	donkergrijze korven
•	deelbare en verschuifbare  

bestekkorf
•	akoestisch eindsignaal
•	LCD-display met programma-

tekst
•	indicatie zout / glanspoelmiddel, 

resttijd indicatie 
•	binnenverlichting 
•	neerklapbare bordensteunen 
•	zeer handig in te delen bovenkorf 

met ATAG logo in rvs badge 
•	3 power zones 
•	zelfreinigende filters 

bijzonderheden
•	op ooghoogte in te bouwen
•	Aqua Safe systeem / Pex slang
•	watersensor, u verbruikt nooit 

meer water dan nodig is
•	turbo droogsysteem 
•	vanaf de voorzijde instelbare 

achterpoot

•	aansluitwaarde 1,7 kW

kenmerken
•	zeer ruim 17 couverts (lage 

model 16 couverts)
•	energielabel AAA
•	geluidsniveau 45 dB
•	6	programma’s	–	5	temperaturen:	

auto-programma, dagelijks  
60 ˚C, intensief 70 ˚C, normaal  
65 ˚C, delicaat 50 ˚C,  
snelprogramma 60 ˚C,  
voorspoelen 40 ˚C 

•	waterverbruik 9,9 liter / 1,05 kWh 
•	uitgestelde start 5 uur
•	automatische 3 in 1 / 4 in 1 

tabletfunctie
•	programma voor halve belading 
•	tijdsduurverkorting 
•	temperatuuraanpassing
•	droogtijd aanpassing
•	programma indicator met LED-

verlichting in 3 kleuren op vloer 

uitvoering
•	easymatic verstelbare bovenkorf 
•	extra afsluitbare messenkorf 

boven in het toestel 
•	extra middenkorf (3 couverts 

extra) 

•	donkergrijze korven
•	deelbare en verschuifbare  

bestekkorf
•	akoestisch eindsignaal
•	indicatie zout / glanspoelmiddel 
•	neerklapbare bordensteunen 
•	zeer handig in te delen boven-

korf met ATAG logo in rvs badge 
•	3 power zones 
•	zelfreinigende filters 

bijzonderheden
•	op ooghoogte in te bouwen
•	Aqua Safe systeem / Pex slang
•	watersensor, u verbruikt nooit 

meer water dan nodig is
•	turbo droogsysteem 
•	vanaf de voorzijde instelbare 

achterpoot

•	aansluitwaarde 1,7 kW

€  1.849,- VA6611TT  

€  1.899,- VA9611TT 

€ 1.649,- VA6611ST 

€ 1.699,- VA9611ST 
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volledig geïntegreerde vaatwasser (45 cm)

kenmerken
•	energielabel	AAA
•	5	programma’s	-	5	temperaturen:	

automatic, intensief 70 °C,  
snel 50 °C, eco met voorspoelen

•	geluidsniveau	47	dB(A)	 
(IEC 704-3)

•	uitgestelde	start	1	tot	19	uur
•	automatische	halve	belading
•	automatisch	sensorprogramma

uitvoering
•	9	couverts
•	verstelbare	bovenkorf
•	neerklapbaar	onderrek
•	akoestisch	eindsignaal
•	zout-	en	spoelglansindicatie
•	bestekkorf

bijzonderheden
•	extra	veilig	door	aquastop/

aquacontrol 
•	geïntegreerd	verwarmingselement
•	vanaf	de	voorzijde	verstelbare	

achterpoot

•	aansluitwaarde 2,2 kW

E  1.339,- VA4511AT  
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Nieuw: van voren instelbare deurbalans Nieuw: van voren instelbare deurbalans
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volledig geïntegreerde vaatwasser (55 cm)

kenmerken
•	energielabel	AAA
•	4	programma’s	-	4	temperaturen:	

intensief / hygiene 70 °C, 
automatisch 50-65 °C,  
eco 50 °C, snel 45 °C

•	geluidsniveau	43	dB	(IEC704-3)
•	uitgestelde	start	1-19	uur
•	automatische	3-in-1	/	4-in-1	tablet	

functie
•	automatische	halve	belading

uitvoering
•	11	couverts
•	speciale	sleepdeur	constructie
•	verstelbare	bovenkorf
•	zilvergrijze	luxe	korven:	flexibele	

indeling van bovenkorf, flexibele 
indeling onderkorf, bestekkorf, 
kopjesrek 

•	akoestisch	eindsignaal
•	resttijd	indicatie,	indicatie	zout/

glansspoelmiddel

bijzonderheden
•	extra	veilig	door	aquastop/

aquacontrol
•	beladingssensor
•	geschikt	voor	inbouw	op	

ooghoogte in een kolomkast

•	aansluitwaarde 2,3 kW

E  1.849,- VA5511AT  
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geïntegreerde vaatwasser (60 cm) geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken
•	energielabel	AAA
•	5	programma’s	-	4	temperaturen:	

automatic, intensief 70 °C,  
eco 50 °C, normaal 65 °C,  
snel 60 °C, voorspoelen

•	geluidsniveau	49	dB(A)	 
(IEC 704-3)

•	uitgestelde	start	3	uur

uitvoering
•	12	couverts
•	neerklapbaar	onderrek
•	zout-	en	spoelglansindicatie
•	volledig	RVS	bedieningspaneel
•	bestekkorf

bijzonderheden
•	glasbescherming	met	 

zoutregeneratie
•	extra	veilig	door	aquastop/

aquacontrol
•	geïntegreerd	verwarmingselement
•	vanaf	de	voorzijde	verstelbare	

achterpoot

•	aansluitwaarde 2,2 kW

E  1.299,- VA6311QF  

kenmerken
•	energielabel	AAA
•	5	programma’s	-	4	temperaturen:	

automatic, intensief 70 °C,  
snel 50 °C, eco 50 °C, glas 45 °C

•	geluidsniveau	45	dB(A) 
 (IEC 704-3)

•	uitgestelde	start	(1-19	uur)
•	3-in-1/4-in-1	tabletfunctie
•	watersensor
•	beladingssensor	met	

automatische halve belading

uitvoering
•	12	couverts
•	neerklapbaar	onderrek	
•	bestekkorf	
•	verstelbare	bovenkorf
•	LED-indicatie	voor	zout	en	

glansspoelmiddel
•	was/resttijdindicatie

bijzonderheden
•	glasbescherming	met	

zoutregeneratie
•	extra	veilig	door	aquastop/

aquacontrol
•	geïntegreerd	verwarmingselement
•	vanaf	de	voorzijde	verstelbare	

achterpoot
•	op	ooghoogte	in	te	bouwen

•	aansluitwaarde 2,2 kW

E  1.519,- VA6311AF  
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éénhendel mengkraan éénhendel mengkraan 

€ 429,- MK1111M

•	mengkraan met zwenkbare uitloop
•	fraai, elegant design
•	uitgevoerd in geborsteld rvs, slijtvast en van hoge kwaliteit 
•	uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
•	met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
 
•	kraangat Ø 35 mm

€ 329,- MK1111L chroom  

•	mengkraan met zwenkbare uitloop
•	fraai, elegant design
•	uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit 
•	uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
•	met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken

•	kraangat Ø 35 mm

€ 199,- MK1111A  chroom  

•	mengkraan met zwenkbare uitloop
•	uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit 
•	uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
•	met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken

•	kraangat Ø 35 mm

éénhendel mengkraan 
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Kranen

€ 429,- MK1111P chroom 

€ 529,- MK1192P   grafiet

•	mengkraan met zwenkbare uitloop
•	fraai, elegant design
•	verkrijgbaar in twee uitvoeringen: chroom en Grafiet, slijtvast en van hoge 

kwaliteit
•	uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
•	met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken

•	kraangat Ø 35 mm

 
design éénhendel mengkraan

€ 529,- MK1111O chroom

•	mengkraan met zwenkbare uitloop en uittrekbare handdouche
•	uitgerust met dubbele anti-terugslagklep volgens DIN EN 802 
•	flexibele slang met rvs mantel
•	hoge ronde uitloop 
•	uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit 
•	uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
•	met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken

•	kraangat Ø 35 mm

éénhendel mengkraan met uittrekbare handdouche

€ 379,- MK1111N  chroom  

•	mengkraan met zwenkbare uitloop
•	uitrekbare douchekop
•	uitgerust met dubbele anti-terugslagklep volgens DIN EN 802 
•	flexibele slang met rvs mantel
•	fraai, elegant design
•	uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit 
•	uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
•	met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken

•	kraangat Ø 35 mm

éénhendel mengkraan met uittrekbare handdouche
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•	sauteuse, met steel, diameter 20 cm, 1,7 liter (met maataanduiding)
•	lage kookpan (casserole) met deksel, diameter 20 cm,  

2,6 liter (met maataanduiding)
•	hoge kookpan met deksel, diameter 20 cm, 
•	4 liter (met maataanduiding) 

€ 249,-   AA210D3    
gratis meegeleverd bij alle 

inductiekookplaten (m.u.v. HI6271T)

Accessoire om op twee niveaus te kunnen koken, waarmee 
bereidingscapaciteit van de stoomoven verdubbeld wordt

•	rvs	stoomschaal	+	rvs	onderbak	
 (identiek aan standaard meegeleverde rvs toebehoren)
•	rvs	draagrooster

€ 129,-   ACS3011F €109,-   AG100B

3-delige pannenset geschikt voor inductiekookplaten

•	grillpan, 26 x 26 cm
•	koekenpan met anti-aanbaklaag, diameter 26 cm
•	kookpan (casserole) met glazen deksel, diameter 20 cm
 

   € 249,-    AA205D3  
gratis meegeleverd bij inductiekookplaat HI6271T

Qua design bijpassend bij de pannen uit de set AA210D3

kookpan met deksel, diameter 16 cm, 2,2 liter  € 79,-   AA210U1
kookpan met deksel, diameter 24 cm, 6,6 liter  € 109,-   AA210U2
hapjespan met deksel, diameter 28 cm  € 129,-   AA210U3
koekenpan, diameter 24 cm  € 89,-  AA210U4
koekenpan, diameter 28 cm  € 109,-  AA210U5
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•	binnenketel	van	koper
•	uiterst	goed	geïsoleerd
•	inhoud	10	liter
•	geschikt	voor	drukaansluiting	en	

drukloze aansluiting
•	verbruik	per	opwarming	0,85	kW
•	instelbare	watertemperatuur	tot	76	°C
•	opwarmtijd	tot	65	°C	18	minuten
•	wordt	geleverd	inclusief	aansluitset

•	aansluitwaarde 2,0 kW

€ 359,-   UKB250 

etagère voor stoomoven Compactlijn SX32..C

keukenboiler

3-delige roestvrijstalen pannenset

pannen uitbreidingsset

pannenset uit gietaluminium

wokpan Control Induct van Demeyere inclusief bodemring 
(gratis meegeleverd bij de inductiewok HI3271W) 
      € 299,-   AA3611W

deksel van Demeyere t.b.v. van  de  wokpan 
Control Induct AA3611W 

€ 89,-   AA3611D

grillplaat t.b.v inductiekookplaat

rvs wokpan met platte bodem

€ 139,-  AA210U6

acessoires t.b.v. inductiewok HI3271W
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RVS stoomschalen met gaatjes 1/3 gn-afm.  
€ 49,-   ACS1311GH

RVS stoomschalen met gaatjes 2/3 gn-afm.  
€ 59,-   ACS2311GH

RVS stoomschalen zonder gaatjes 1/3 gn-afm.  
€ 45,-   ACS1311GN

RVS stoomschalen zonder gaatjes 2/3 gn-afm.  
€ 55,-   ACS2311GN

RVS deksel 1/3 gn-afm.  
€ 39,-   ACS1311GC

RVS deksel 2/3 gn-afm. 
€ 49,-   ACS2311GC

Gastronorm schalen t.b.v. de combi-stoomoven QuliMax SQ43..B/T

gietijzeren sudderrooster t.b.v. HG9611SBA

gietijzeren wokring t.b.v. HG9611SBA

€ 59,-  AWR200

€ 29,-  ASR200

pizza krokant plaat

geschikt voor de MC4211L, 
MC4292L  (standaard meegeleverd) 
 

   € 49,-    ACM124  

Alle accessoires kunt u bestellen via www.atag.nl
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Gaskookplaten

 typenummer RVS (11)

 

HG6111P

 

HG6111W

typenummer grafiet (92) HG6192P -

 zwart glas/RVS  - -

 solo- of combinatie kookplaat  solo  solo

afmetingen   

 breedte (mm) 625 625

 diepte (mm) 510 510

 hoogte (mm) 45 45

kookzones    

 linksvoor (kW)  0,49-3,00 -

  rechtsvoor (kW)  0,33-2,00 0,33-2,00

 linksachter (kW)  0,22-1,00 0,22-1,00

 rechtsachter (kW)  0,33-2,00 0,33-2,00

 middenvoor (kW)  -  -

 middenachter (kW)  -  -

 wok (kW)  -  1,35-4,50

 warmhoudzone (W)  -  -

bediening   

 traploos 	• 	•
 elektronische  LED-indicatie  -  -

 vonkontsteking 	• 	•

 geïntegreerd in knop 	• 	•

 in iedere stand ontsteken 	• 	•
 vonkontstekingsknop  -  -

materiaal pandragers   

 bandstaal  -  -

 gietijzer 	• 	•

beveiliging   

 thermisch 	• •
 elektronisch  -  -

 ionisatie  -  -

 kinderslot  -  -

 kookduurbegrenzing (uren)  -  -

inbouwmaten   

 breedte (mm)  560  560

 diepte (mm)  490  490

 dikte werkblad (mm)  30  30

 netto gewicht  17  17

aansluitgegevens   

 elektrische aansluitwaarde (W)  0,6  0,6

 gasaansluitwaarde (kW)  8,0  9,5

 gasaansluiting “”  1/2” buiten  1/2” buiten

 positie gasaansluiting  rechtsachter  rechtsachter

diversen   

 accessoires  - hulpwokrooster

 conversieset voor ombouw naar  
butaan/propaan CS401BF CS421BF

 prijs euro  719,-  819,-

 verwijderingsbijdrage euro  n.v.t.  n.v.t.

Gaskookplaten

typenummer rvs (11)

 

HG6211BA

 

HG6211CA											

 

HG7711BA							

 

HG7711CA				

 

HG9211BA

 

HG9211CA	

 

HG9711BA

 

HG9711CA								

typenummer  Grafiet (92) HG6292BA HG6292CA												 HG7792BA HG7792CA  HG9292CA					  HG9792CA   

solo- of combinatie kookplaat solo solo solo solo solo solo solo solo

afmetingen          

breedte (mm) 600 600 750 750 900 900 900 900

diepte (mm) 526 526 526 526 526 526 526 526

hoogte (mm) 45 45 45 45 45 45 45 45

kookzones         

hart-op-hart afstand in de dieptemaat (mm) 220 220 220 220 220 220 220 220

linksvoor (kW) 0,49-3,00 0,49-3,00   0,49-3,00 0,49-3,00   

rechtsvoor (kW) 0,33-2,00 0,33-2,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00

linksachter (kW) 0,33-2,00 0,33-2,00 0,26-1,00 0,26-1,00

rechtsachter (kW) 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,33-2,00 0,33-2,00

middenvoor (kW)  -  - 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00

middenachter (kW)  -  - 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,26-1,00 0,26-1,00

wok (kW)  -  - 1,35-4,50 1,35-4,50 - - 1,35-4,50 1,35-4,50

opstelling wok   links links - - links links

bediening         
traploos • • • • • • • •

LED indicatie aan/uit  - • - • - •   - •

ontsteking druk in en draai alleen draaien druk in en draai alleen draaien druk in en draai alleen draaien druk in en draai alleen draaien

ontsteken in elke stand • • • • • • • •
pandragers         

materiaal gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer

oppervlakte/kleur
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart

vlambeveiliging         

thermische • - • - • - • - 

elektronische - • - • - • - •
kinderslot - • - • - • - •

automatische kookduurbegrenzing - • - • - • - •
pauze toets / in één keer uit - • - • - • - •

automatische ontsteking - • - • - • - •
inbouwmaten            

breedte (mm) 560 560 560* 560* 860 860 860 860

diepte (mm) 490 490 490* 490* 490 490 490 490

dikte werkblad (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30

minimale afstand tot achterwand 50 50 50 50 50 50 50 50

netto gewicht 12 12 17 17 19 19 19 19

aansluitgegevens         

elektrische aansluitwaarde (W) 1,2 5,1 1,2 5,1 1,2 5,1 1,2 5,1

standby power (W) 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3

gasaansluitwaarde (kW) 8 8 12,5 12,5 12 12 12,5 12,5

gasaansluiting 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten

positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter linksachter linksachter middenachter middenachter middenachter middenachter

diversen         

toebehoren   wokring wokring   wokring wokring

conversiekit naar propaan/butaan CS401BF/U02 CS401BF/U02 CS501BF/U02 CS501BF/U02 CS601BF/U02 CS601BF/U02 CS501BF/U02 CS501BF/U02 

KOOKKEUR • • • • • • • •
consumentenadviesprijs euro 649,- 799,- 999,- 1.199,- 1.289,- 1.489,- 1.389,- 1.589,-

verwijderingsbijdrage euro  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

*  HG7792BA heeft 
een zaagmaat van 
690 x 490 mm 

*  HG7792CA heeft 
een zaagmaat van 
690 x 490 mm
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Gaskookplaten

typenummer rvs (11)

 

HG6211BA

 

HG6211CA											

 

HG7711BA							

 

HG7711CA				

 

HG9211BA

 

HG9211CA	

 

HG9711BA

 

HG9711CA								

typenummer  Grafiet (92) HG6292BA HG6292CA												 HG7792BA HG7792CA  HG9292CA					  HG9792CA   

solo- of combinatie kookplaat solo solo solo solo solo solo solo solo

afmetingen          

breedte (mm) 600 600 750 750 900 900 900 900

diepte (mm) 526 526 526 526 526 526 526 526

hoogte (mm) 45 45 45 45 45 45 45 45

kookzones         

hart-op-hart afstand in de dieptemaat (mm) 220 220 220 220 220 220 220 220

linksvoor (kW) 0,49-3,00 0,49-3,00   0,49-3,00 0,49-3,00   

rechtsvoor (kW) 0,33-2,00 0,33-2,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00 0,49-3,00

linksachter (kW) 0,33-2,00 0,33-2,00 0,26-1,00 0,26-1,00

rechtsachter (kW) 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,26-1,00 0,33-2,00 0,33-2,00

middenvoor (kW)  -  - 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00

middenachter (kW)  -  - 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,26-1,00 0,26-1,00

wok (kW)  -  - 1,35-4,50 1,35-4,50 - - 1,35-4,50 1,35-4,50

opstelling wok   links links - - links links

bediening         
traploos • • • • • • • •

LED indicatie aan/uit  - • - • - •   - •

ontsteking druk in en draai alleen draaien druk in en draai alleen draaien druk in en draai alleen draaien druk in en draai alleen draaien

ontsteken in elke stand • • • • • • • •
pandragers         

materiaal gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer

oppervlakte/kleur
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart
geëmailleerd / 

matzwart

vlambeveiliging         

thermische • - • - • - • - 

elektronische - • - • - • - •
kinderslot - • - • - • - •

automatische kookduurbegrenzing - • - • - • - •
pauze toets / in één keer uit - • - • - • - •

automatische ontsteking - • - • - • - •
inbouwmaten            

breedte (mm) 560 560 560* 560* 860 860 860 860

diepte (mm) 490 490 490* 490* 490 490 490 490

dikte werkblad (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30

minimale afstand tot achterwand 50 50 50 50 50 50 50 50

netto gewicht 12 12 17 17 19 19 19 19

aansluitgegevens         

elektrische aansluitwaarde (W) 1,2 5,1 1,2 5,1 1,2 5,1 1,2 5,1

standby power (W) 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3

gasaansluitwaarde (kW) 8 8 12,5 12,5 12 12 12,5 12,5

gasaansluiting 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten

positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter linksachter linksachter middenachter middenachter middenachter middenachter

diversen         

toebehoren   wokring wokring   wokring wokring

conversiekit naar propaan/butaan CS401BF/U02 CS401BF/U02 CS501BF/U02 CS501BF/U02 CS601BF/U02 CS601BF/U02 CS501BF/U02 CS501BF/U02 

KOOKKEUR • • • • • • • •
consumentenadviesprijs euro 649,- 799,- 999,- 1.199,- 1.289,- 1.489,- 1.389,- 1.589,-

verwijderingsbijdrage euro  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

Gaskookplaten

 typenummer RVS (11)

 

HG6111MBA

 

HG6111NBA

 

HG7111MBA

 

HG7611MBA

 

HG9611SBA

typenummer grafiet  (92)  -  -  -  -  -

 zwart glas/RVS  zwart glas/RVS  zwart glas/RVS  zwart glas/RVS  zwart glas/RVS  zwart glas

 solo- of combinatie kookplaat  solo  solo  solo  solo  solo

afmetiingen      

 breedte (mm)  644  644  794  794  904

 diepte (mm)  522  618  522  522  522

hoogte (mm) 
 45  31 (45 t.h.v. 

regelknoppen)
 31 (45 t.h.v. 

regelknoppen)
 31 (45 t.h.v. 

regelknoppen)
 31 (45 t.h.v. 

regelknoppen)

kookzones       

 linksvoor (kW)  0,49-3,00  1,35-4,50  1,35-4,50  -  -

  rechtsvoor (kW)  0,36-2,00  0,36-2,00  0,36-2,00  0,49-3,00  0,36-2,00

 linksachter (kW)  0,22-1,00  0,22-1,00  0,22-1,00  -  -

 rechtsachter (kW)  0,36-2,00  0,36-2,00  0,36-2,00  0,22-1,00  0,36-2,00

 middenvoor (kW)  -  -  -  0,36-2,00  0,49-3,00

 middenachter (kW)  -  -  -  0,36-2,00  0,22-1,00

 wok (kW)  -  links voor  links voor  1,35-4,50  1,35-4,50

 warmhoudzone (W)  -  -  -  -  -

bediening      

 traploos 	• 	• 	• 	• 	•
 elektronische  LED-indicatie  -  -  -  -  -

 vonkontsteking 	• 	• 	• 	• 	•

 geïntegreerd in knop 	• 	• 	• 	• 	•

 in iedere stand ontsteken 	• 	• 	• 	• 	•
 vonkontstekingsknop  -  -  -  -  -

materiaal pandragers      

 bandstaal  -  -  -  -  -

 gietijzer 	• 	• 	• 	• 	•
beveiliging      

 thermisch 	• 	• 	• 	• 	•
 elektronisch  -  -  -  -  -

 ionisatie  -  -  -  -  -

 kinderslot  -  -  -  -  -

 kookduurbegrenzing (uren)  -  -  -  -  -

inbouwmaten      

 breedte (mm)  560  560  750  750  860

 diepte (mm)  490  585  490  490  490

 dikte werkblad (mm)  30-60  30-60  30-60  30-60  30-60

 netto gewicht (kg)  13  16.5  17  18,5  19

aansluitgegevens      

 elektrische aansluitwaarde (W)  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6

 gasaansluitwaarde - kW  8.0  9,5  9,5  12,5  12,5

 gasaansluiting “”  1/2” buiten  1/2” buiten  1/2” buiten  1/2” buiten  1/2” buiten

 positie gasaansluiting  rechtsachter  rechtsachter  rechtsachter  midden  midden

diversen      

 accessoires  -

 wokring en  
sudderring  
(bijgeleverd)

 wokring en  
sudderring  
(bijgeleverd)

 wokring en  
sudderring  
(bijgeleverd)

 wokring en sud-
derring leverbaar 

als accessoire

 conversieset voor ombouw naar butaan/propaan  CS401BF  CS421BF  CS421BF  CS501BF  CS501BF

 prijs euro  1.129,-  1.329,-  1.329,-  1.499,-  1.549,-

 verwijderingsbijdrage euro  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

Gaskookplaten

 typenummer RVS (11)

 

HG6411MBA

 

HG6311MBA

 

HG7411MBA

 

HG8011MBA

 

HG9711MBA

 

HG9711MCA

typenummer grafiet  (92)       

 zwart glas/RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS

 solo- of combinatie kookplaat solo solo solo solo solo solo

afmetingen       

 breedte (mm) 644 644 794 794 904 904

 diepte (mm) 522 522 522 522  522  522

hoogte (mm)       

kookzones       

 linksvoor (kW) 0,49-3,00 -  -  -  -  -

  rechtsvoor (kW) 0,33-2,00 0,33-2,00 0,33-2,00 0,49-3,00 0,36-2,00 0,49-3,00

 linksachter (kW) 0,22-1,00  - 0,22-1,00  - -  -

 rechtsachter (kW) 0,33-2,00 0,22-1,00 0,33-2,00 0,33-2,00  0,36-2,00 0,33-2,00

 middenvoor (kW)  -  -  - 0,33-2,00  0,49-3,00 0,33-2,00

 middenachter (kW)  -  -  - 0,22-1,00  0,22-1,00 0,22-1,00

 wok (kW)  - 0,20-5,70 0,20-5,70 0,20-5,70  0,20-5,70 0,20-5,70

 warmhoudzone (W)  - links linksvoor links  links links

bediening       

 traploos • • • • • •
 elektronische  LED-indicatie  -  -  -  - - •

 vonkontsteking druk in en draai druk in en draai druk in en draai druk in en draai druk in en draai alleen draaien

 geïntegreerd in knop • • • • • •
 in iedere stand ontsteken • • • • • •

 vonkontstekingsknop  -  -  -  -  -  -

pandragers       

materiaal gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer gietijzer

oppervlakte/kleur
geëmailleerd/ 

matzwart
geëmailleerd/ 

matzwart
geëmailleerd/ 

matzwart
geëmailleerd/ 

matzwart
geëmailleerd/ 

matzwart
geëmailleerd/ 

matzwart

beveiliging       

thermo-elektrisch 	• • • • •  -

elektronisch  -  -  -  -  - •
kinderslot  -  -  -  -  - •

automatische kookduurbegrenzing  -  -  -  -  - •
pauze toets / in één keer uit  -  -  -  -  - •
automatische herontsteking  -  -  -  -  - •

inbouwmaten       

breedte (mm) 560 560 750 750 860 860

diepte (mm) 490 490 490  490 490 490

dikte werkblad       

minimale afstand tot achterwand 50 50 50 50 30 50

netto gewicht     27  

       

aansluitgegevens       

elektrische aansluitwaarde (W) 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6 5,1

standby power(W) 0 0 0 0 0,3 0,3

gasaansluitwaarde (kW) 12,7

gasaansluiting 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten 1/2"buiten

positie gasaansluiting      rechtsachter  

diversen       

toebehoren  -
wokring en  
sudderring

wokring en  
sudderring

wokring en  
sudderring

wokring en  
sudderring

wokring en  
sudderring

conversiekit naar propaan/butaan CS401BF  -  -  -  -  -

KOOKKEUR • • • • • •
consumentenadviesprijs (euro) 1.199,00 1.449,00 1.599,00 1.699,00 1.799,00 1.999,00 

verwijderingsbijdrage  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.
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typenummer 

 

HI6271B

 

HI6271T

 

HI6271F

 

HI6271M

 

HI6271S

 

HI7271M

randkleuren rvs facet facet rvs rvs rvs

solo- of combinatiekookplaat solo solo solo solo solo solo

afmetingen       

breedte (mm) 604 600 640 644 644 774

diepte (mm) 522 510 520 522 522 522

hoogte (mm) 53 46 46 43 43 43

linksvoor Ø (mm) Ø 200 Ø 180 Ø 210 Ø 210 Ø 210 Ø 210 

rechtsvoor Ø (mm) Ø 160 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 

linksachter Ø (mm) Ø 160 Ø 180 Ø 145 Ø 145  Ø 145 

rechtsachter Ø (mm) Ø 200 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 

links enkel kringszone Ø (mm)       

midden dubbelkringszone Ø (mm)       

linksvoor min-max (W) 50-3000 40-3000 50-3700 50-3700 50-3700 50-3700

rechtsvoor min-max (W) 50-1400 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000

linksachter min max (W) 50-1400 40-3000 30-2200 30-2200  30-2200

rechtsachter min max (W) 50-3000 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000

links min. - max. (W)       

midden min. - max (W)       

boost
rechtsachter en 

linksvoor alle zones alle zones alle zones alle zones alle zones

turbo (W) 3000 3000 3700 3700 3700 3700

minimum pandiameter (cm) 10 12,5 10 10 12,5 10

bediening       
aantal standen (b=boost) 9 + b 9 + b 12 + b 12 + b 12 + b 12 + b

snelkeuze standen    •  •  •  •
wokstand    •  •  •  •

knop / touch control K TC TC TC Iris slider TC

aan/uit schakelaar op elke zone •  • • • •
centrale aan/uit schakelaar  •     

elektronische uitlezing 1x 7 segment LED 1x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED

aan/uit indicator  • • • • •

elektronische kookwekker met uitschakelfunctie  1x 2x 2x 3x 2x

pauze functie  • • • • •
easy cook automaat   • • • •

automatische programma's (nieuw!)   • • • •
T-loop functies / zelfregelende kookfuncties   • • • •

synchro control       

 standby vermogen < 0,9 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

veiligheidsvoorzieningen       

kookduurbegrenzing • • • • • •
restwarmte indicatie • • • • • •

kinderslot • • • • • •
thermisch beveiligd • • • • • •

inbouwmaten       

breedte (mm) 560 560 560 560 560 750

diepte (mm) 490 490 490 490 490 490

toestel past boven 60 cm onderbouwkast indien 
gat werkblad groter is dan 56 cm      •

aansluitgegevens       

netspanning (V/Hz) 230V / 50Hz 230V / 50 Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

elektrisch vermogen 7,4 kW 7,4 kW 7,4 kW 7,4 kW 7,4 kW 7,4 kW

meerfasen aansluiting 2 2 2 2 2 2

recirculatie koeling • • • • • •
diversen       

toebehoren       

accessoires       

consumentenadviesprijs euro 1.649,- 1.699,- 1.849,- 1.999,- 1.749,- 2.259,-

verwijderingsbijdrage euro n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gaskookplaten

 typenummer RVS (11)

 

HG9611MBA

 

HG9611MDA

 

HG1111MBA/MBF

 

HG1111MDA

typenummer grafiet  (92)  -  -  -  -

 zwart glas/RVS  zwart glas/RVS  zwart glas/RVS  zwart glas/RVS  zwart glas/RVS

 solo- of combinatie kookplaat  solo  solo  solo  solo

afmetingen      

 breedte (mm)  904  904  1114  1114

 diepte (mm)  522  522  412  412

hoogte (mm) 
 31 (45 t.h.v. 

regelknoppen)
 31 (45 t.h.v. 

regelknoppen)
 46 (54 op diepste 

punt)
 46 (54 op diepste 

punt)

kookzones     

linksvoor (kW)  -  - 0,20-5,70 0,20-5,70

  rechtsvoor (kW)  0,36-2,00 0,49-3,00 0,20-5,70 0,20-5,70

 linksachter (kW)  -  0,49-2,00 0,33-2,00

 rechtsachter (kW)  0,36-2,00 0,33-2,00 0,49-3,00 0,33-2,00

 middenvoor (kW)  0,49-3,00 0,33-2,00  -  -

 middenachter (kW)  0,22-1,00 0,22-1,00  -  -

 wok (kW)  0,20-5,70 0,20-5,70  -  -

 warmhoudzone (W)  -  links  -  linksvoor, rechtsvoor

bediening     

 traploos 	•  • 	• 	•

 elektronische  LED-indicatie  -  timers  -  timers

 vonkontsteking 	• 	• 	• 	•

 geïntegreerd in knop 	• 	• 	• 	•

 in iedere stand ontsteken 	• 	• 	• 	•
 vonkontstekingsknop  -  -  -  -

materiaal pandragers     

 bandstaal  -  -  -  -

 gietijzer 	• 	• 	• 	•
beveiliging     

 thermisch 	•  •  •  •
 elektronisch  -  -  -  -

 ionisatie  -  -  -  -

 kinderslot  -  -  -  -

 kookduurbegrenzing (uren)  -  -  -  -

inbouwmaten     

 breedte (mm)  860  860  1070  1070

 diepte (mm)  490  490  380  380

 dikte werkblad (mm)  30-60  30-60  30-60  30-60

 netto gewicht (kg)  20,5  24  20  20

aansluitgegevens     

 elektrische aansluitwaarde (W)  0,6  5,1  0,6 5,1

 gasaansluitwaarde - kW  13,7  13,7  15,4  15,4

 gasaansluiting “”  1/2” buiten  1/2” buiten  1/2” buiten  1/2” buiten

 positie gasaansluiting  midden
 ca. 25 cm vanaf 

rechts
 rechts uit het 

midden
 rechts uit het 

midden

diversen     

 accessoires

 wokring en  
sudderring  
(bijgeleverd)

 wokring en 
sudderrooster 
(bijgeleverd)

 hulpwokrooster 
en sudderrooster 

(bijgeleverd)

 hulpwokrooster 
en sudderrooster 

(bijgeleverd)

 conversieset voor ombouw naar butaan/propaan  -  -  -  -

 prijs euro  1.649,-  1.899,-  1.949,-  2.199,-

 verwijderingsbijdrage euro  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

Inductiekookplaten
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typenummer 

 

HI6271B

 

HI6271T

 

HI6271F

 

HI6271M

 

HI6271S

 

HI7271M

randkleuren rvs facet facet rvs rvs rvs

solo- of combinatiekookplaat solo solo solo solo solo solo

afmetingen       

breedte (mm) 604 600 640 644 644 774

diepte (mm) 522 510 520 522 522 522

hoogte (mm) 53 46 46 43 43 43

linksvoor Ø (mm) Ø 200 Ø 180 Ø 210 Ø 210 Ø 210 Ø 210 

rechtsvoor Ø (mm) Ø 160 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 

linksachter Ø (mm) Ø 160 Ø 180 Ø 145 Ø 145  Ø 145 

rechtsachter Ø (mm) Ø 200 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 

links enkel kringszone Ø (mm)       

midden dubbelkringszone Ø (mm)       

linksvoor min-max (W) 50-3000 40-3000 50-3700 50-3700 50-3700 50-3700

rechtsvoor min-max (W) 50-1400 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000

linksachter min max (W) 50-1400 40-3000 30-2200 30-2200  30-2200

rechtsachter min max (W) 50-3000 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000

links min. - max. (W)       

midden min. - max (W)       

boost
rechtsachter en 

linksvoor alle zones alle zones alle zones alle zones alle zones

turbo (W) 3000 3000 3700 3700 3700 3700

minimum pandiameter (cm) 10 12,5 10 10 12,5 10

bediening       
aantal standen (b=boost) 9 + b 9 + b 12 + b 12 + b 12 + b 12 + b

snelkeuze standen    •  •  •  •
wokstand    •  •  •  •

knop / touch control K TC TC TC Iris slider TC

aan/uit schakelaar op elke zone •  • • • •
centrale aan/uit schakelaar  •     

elektronische uitlezing 1x 7 segment LED 1x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED

aan/uit indicator  • • • • •

elektronische kookwekker met uitschakelfunctie  1x 2x 2x 3x 2x

pauze functie  • • • • •
easy cook automaat   • • • •

automatische programma's (nieuw!)   • • • •
T-loop functies / zelfregelende kookfuncties   • • • •

synchro control       

 standby vermogen < 0,9 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

veiligheidsvoorzieningen       

kookduurbegrenzing • • • • • •
restwarmte indicatie • • • • • •

kinderslot • • • • • •
thermisch beveiligd • • • • • •

inbouwmaten       

breedte (mm) 560 560 560 560 560 750

diepte (mm) 490 490 490 490 490 490

toestel past boven 60 cm onderbouwkast indien 
gat werkblad groter is dan 56 cm      •

aansluitgegevens       

netspanning (V/Hz) 230V / 50Hz 230V / 50 Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

elektrisch vermogen 7,4 kW 7,4 kW 7,4 kW 7,4 kW 7,4 kW 7,4 kW

meerfasen aansluiting 2 2 2 2 2 2

recirculatie koeling • • • • • •
diversen       

toebehoren       

accessoires       

consumentenadviesprijs euro 1.649,- 1.699,- 1.849,- 1.999,- 1.749,- 2.259,-

verwijderingsbijdrage euro n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

typenummer 

 

HI7271I

 

HI7271S

 

HI8271M

randkleuren  rvs rvs

solo- of combinatiekookplaat solo solo solo

afmetingen    

breedte (mm) 770 774 805

diepte (mm) 510 522 522

hoogte (mm) 46 43 46

linksvoor Ø (mm) Ø 210 Ø 145 Ø 180 

rechtsvoor Ø (mm) Ø 180 Ø 180 Ø 180 

linksachter Ø (mm) Ø 145 Ø 210 Ø 180 

rechtsachter Ø (mm) Ø 180 Ø 180 Ø 180 

links enkel kringszone Ø (mm)   Ø 260

midden dubbelkringszone Ø (mm)    

linksvoor min-max (W) 50-3700 30-2200 40-3000

rechtsvoor min-max (W) 40-3000 40-3000 40-3000

linksachter min max (W) 30-2200 50-3700 40-3000

rechtsachter min max (W) 40-3000 40-3000 40-3000

links min. - max. (W)   50-3700

midden min. - max (W)    
boost alle zones alle zones alle zones

turbo (W) 3700 3700 3700

minimum pandiameter (cm) 10 10 12,5

bediening    
aantal standen (b=boost) 12 + b 12 + b 12 + b

snelkeuze standen  • • -

wokstand  • • -

knop / touch control TC Iris slider TC

aan/uit schakelaar op elke zone • • •
centrale aan/uit schakelaar    

elektronische uitlezing 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED

aan/uit indicator • • •
elektronische kookwekker met uitschakelfunctie 2x 4x 3x

pauze functie • • •
easy cook automaat • • •

automatische programma's (nieuw!) • • •
T-loop functies / zelfregelende kookfuncties • • •

synchro control    

 standby vermogen < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

veiligheidsvoorzieningen    

kookduurbegrenzing • • •
restwarmte indicatie • • •

kinderslot • • •
thermisch beveiligd • • •

inbouwmaten    

breedte (mm) 750 750 780

diepte (mm) 490 490 490

toestel past boven 60 cm onderbouwkast indien 
gat werkblad groter is dan 56 cm • • -

aansluitgegevens    

netspanning (V/Hz) 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

elektrisch vermogen 7,4 kW 7,4 kW 11,1 kW

meerfasen aansluiting 2 2 3

recirculatie koeling • • -

diversen    

toebehoren    

accessoires    

consumentenadviesprijs euro 2.259,- 2.359,- 2.499,-

verwijderingsbijdrage euro n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Inductiekookplaten

typenummer 

 

HI8271S

 

HI9271M

 

HI9271I

 

HI9271S

 

IG9271MBA/MBF

 

HI1271S

randkleuren rvs rvs  rvs rvs rvs

solo- of combinatiekookplaat solo solo solo solo solo solo

afmetingen       

breedte (mm) 804 904 900 904 904 1114

diepte (mm) 522 522 510 522 522 412

hoogte (mm) 43 43 46 43 43 43

linksvoor Ø (mm) Ø 210 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 210

rechtsvoor Ø (mm) Ø 210 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 210

linksachter Ø (mm) Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 

rechtsachter Ø (mm) Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 

links enkel kringszone Ø (mm)  Ø 260 Ø 260  
5,7 kW gas Wok 
(G25 25 mbar)  

midden dubbelkringszone Ø (mm)    

Ø 260 / 2,6 kW /  
5,5 kW  

(dubbel ring)   

linksvoor min-max (W) 50-3700 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000 50-3700

rechtsvoor min-max (W) 50-3700 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000 50-3700

linksachter min max (W) 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000

rechtsachter min max (W) 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000 40-3000

links min. - max. (W)  40-3700 40-3700  
gas wokbrander 

0,2 - 5,7 kW  

midden min. - max (W)    65-5500   
boost alle zones alle zones alle zones alle zones alle zones alle zones

turbo (W) 3700 3700 3700 5500 3000 3700

minimum pandiameter (cm) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

bediening       
aantal standen (b=boost) 12 + b 12 + b 12 + b 12 + b 12 + b 12 + b

snelkeuze standen •  •  •  •  •  •
wokstand •  •  •  •  •  •

knop / touch control Iris slider TC TC Iris slider TC Iris slider

aan/uit schakelaar op elke zone • • • • • •
centrale aan/uit schakelaar       

elektronische uitlezing 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED 2x 7 segment LED

aan/uit indicator • • • • • •
elektronische kookwekker met  

uitschakelfunctie 4x 3x 3x 5x 2x 4x

pauze functie • • • • • •
easy cook automaat • • • • • •

automatische programma's (Nieuw!) • • • • • •
T-loop functies / zelfregelende kookfuncties • • • • • •

synchro control       

 standby vermogen < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

veiligheidsvoorzieningen       

kookduurbegrenzing • • • • • •
restwarmte indicatie • • • • • •

kinderslot • • • • • •
thermisch beveiligd • • • • • •

inbouwmaten       

breedte (mm) 780 860 860 860 860 1070

diepte (mm) 490 490 490 490 490 385

toestel past in nis van 60 cm gat indien gat 
werkblad groter is 560 mm •     •

aansluitgegevens       

netspanning 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

elektrisch vermogen 7,4 kW 11,1 kW (3 fasen) 11,1 kW (3 fasen) 11,1 kW (3 fasen) 7,4 kW 7,4 kW

meerfasen aansluiting 2 3 3 3 2 2

recirculatie koeling • • • • • •
diversen       

toebehoren       

accessoires       

consumentenadviesprijs euro 2.449,- 2.779,- 2.779,- 2.899,- 2.999,- 2.699,-

verwijderingsbijdrage euro n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Keramische kookplaten

typenummer 

 

HL6271E	

 

HL6271T

 

HL6271G

 

HL6271M

 

HL7271G

 

HL7271M

 

HL8271S

 

HL8271I

 

HL9271S

 

CG9271MBA

randkleuren rvs rand - - rvs / zwart facet rvs / zwart rvs / zwart - rvs / zwart rvs / zwart

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

afmetingen           

breedte (mm) 595 600 600 644 770 774 804 800 904 904

diepte (mm) 510 510 510 522 510 522 522 510 522 522

hoogte (mm) 51 46 46 43 46 43 43 50 43 46

kookzones           

 keramische zones links            

 linksvoor ( Ø zone (mm) / nominal power W)
Ø 210 / 2200 W 

(double) Ø 210 / 2300 W
Ø 210/140 2200 W 

(double)
Ø 210/175/120 / 
2300 W (triple)

Ø 210 / 1800 W 
(double)

Ø 230/180/120 / 
2500 W (triple)

Ø 230/180/120 / 
2500 W (triple)

Ø 230/180/120 / 
2500 W (triple)

Ø 180/415 4000 W  
òf  

2x Ø 170 / 1700 W 
Ø 180 / 2000 W 

(double)

 linksachter ( Ø zone (mm) / nominal power W) Ø 145 / 1200 W Ø 145 / 1200 W Ø 180 / 1800 W
Ø170 x 265 / 

2400 W Ø 145 / 1800 W Ø 145 / 1200 W Ø 145 / 1200 W Ø 145 / 1200 W  Ø 160 / 1500 W

 keramische zones midden           

 middenvoor ( Ø zone (mm) / nominal power W) - - - - - - - -
Ø 270 / 2700 W 

(triple)  

 middenachter ( Ø zone (mm) / nominal power W) - - - - - - - -   

 keramische zones rechts           

 rechtsvoor ( Ø zone (mm) / nominal power W) Ø 145 / 1200 W Ø 145 / 1200 W Ø 145 / 1200 W Ø 145 / 1200 W Ø 180 / 1800 W Ø 180 / 1800 W Ø160 1500 W Ø160 1500 W
Ø 180 / 2000 W 

(double) Ø 160 / 1500 W

 rechtsachter  ( Ø zone (mm) / nominal power W) Ø 180 / 1800 W Ø 180 / 2000 W Ø 180 / 1800 W Ø160 1500 W Ø 180 / 2000 W
Ø170 x 265 / 

2400 W
170 x 265 / 

2400 W
170 x 265 / 

2400 W
Ø 180 / 2000 W 

(double)
Ø 180 / 2000 W 

(double)

Gas wok - - - - - - - - - 0,2 - 5,7 kW 

bediening           

aantal standen traploos regelbaar 9 9 9 9 9 12 12 12 9

knop / touch control K T T T T T Iris slider Iris slider Iris slider T

restwarmte indicatie • • • • • • • • • •
key lock function - • • • • • • • • •

cook timer stand alone - • • • • • • • • •

timer voor elke kookzone - • • • • • • • • •

aan/uitschakelaar op elke zone - - - - - - • • • -

centrale aan/uitschakelaar - • • • • • - - - •
easycook® cook automat - - - - - - • • • -

automatische programma's ( power level / time) - - - - - - • • • -

automatische aankookfunctie - • • • • • • • • •
Iris Slide Control - - - - - - • • • -

opwarm / warmhoudfunctie - - - - - - • • • -

veiligheidsvoorzieningen           

kookduurbegrenzing - • • • • • • • • •
restwarmte indicatie • • • • • • • • • •

kinderslot - • • • • • • • • •
thermisch beveiligd (gas) - - - - - - - - - •

inbouwmaten           

breedte (mm) 560 560 560 560 750 750 780 780 860 860

diepte (mm) 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

aansluitgegevens           

netspanning 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50 Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

meerfasen aansluiting 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

elektrisch vermogen 6,4 kW 6,7 kW 7,2kW 7,4 kW 7,2kW 7,9 kW 7,6kW 7,6 kW 10,7 kW 7,0 kW

standby-vermogen 0 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,2 W < 0,2 W < 0,2 W < 0,5 W 

diversen           

toebehoren           

accessoires           

consumentenadviesprijs (euro) 799,00 999,00 1.099,00 1.199,00 1.249,00 1.399,00 1.599,00 1.599,00 1.999,00 1.999,00 

verwijderingsbijdrage  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

typenummer

 

HEK611

 Kleur  RVS (11)

 solo of combinatiekookplaat  Solo

afmetingen  

 breedte (mm)  580

 diepte (mm)  510

 hoogte (mm)  88

kookzones  

 linksvoor (W/Ø)  1500/145

 rechtsvoor (W/Ø)  1500/145

 linksachter (W/Ø)  2000/180

 rechtsachter (W/Ø)  2000/180

bediening  

 aan/uit signalering 	•
 aantal standen/traploos  6/S

 knop/touch-control  K

inbouwmaten  

 breedte (mm)  560

 diepte (mm)  490

 inbouwdiepte - mm  88

 netto gewicht  15

aansluitgegevens  

 netspanning (V/Hz)  230/50

 aansluitwaarde -kW  7

 meerfasen aansluiting  2

 prijs euro  499,-

 verwijderingsbijdrage euro  n.v.t.

Elektrische kookplaat

212



Te
ch

ni
sc

he
 

sp
ec

ifi
ca

tie
s

Puzzelo’s

 typenummer

 

HL3271M

 

HG3111MBA

 

WO3111MBA/MBF

 

HI3271M

 

HI3271W

 

FR3111M

 uitvoering zwart glas / RVS  zwart glas / RVS  zwart glas / RVS  zwart glas / RVS  zwart glas / RVS  zwart glas / RVS

afmetingen       

 breedte (mm) 329  330  330  330  380  330

 diepte (mm) 522  522  522  522  522  522

 hoogte (mm) 43  47  54  43  125  245

kookzones       

 aantal zones/branders 2  2  1  2  1  -

 soort keramisch  gas  gas  inductie  inductie  friteuse

 Ø (mm) / vermogen (kW) Ø 180 / 2  voor 0,5-3,0
 0,20-5,70/ 
0,27-5,50  180/0,4-3  300/3  -

 Ø (mm) / vermogen (kW) Ø 145 / 1,2  achter: 0,36-2,0  -  180/0,4-3  -  -

 inhoud min/max liter  -  -  -  -  -  3-3,5

 koude zone  -  -  -  -  - 	•

 aftapkraan  -  -  -  -  - 	•

bediening       

 knop / touch control TC  K  K  TC  TC  K

 geïntegreerde vonkontsteking  - 	• 	•  -  -  -

 aantal standen 12  -  -  12 + b  12 + b  -

 traploos  - 	• 	•  -  - 	•

 restwarmte indicatie  •  -  - 	• 	•
 op temp.  
signalering

 aan/uit signalering  •  -  - 	• 	• 	•
 breedte (mm) 290  290  290  290  345  300

 diepte (mm) 490  490  490  490  490  490

 inbouw hoogte (mm) 46  47  54  43  125  245

aansluitgegevens       

 nettogewicht   8,9  9,9    8,7

 netspanning (V/Hz) 230/50  230/50  230/50  230/50  230/50  230/50

elektrische aansluitwaarde (W) 3200  0,6  0,6  3700  3000  2200

 aantal fasen 1  1  1  1  1  1

diversen       
conversieset voor ombouw naar butaan/

propaan  - CS201BF - - - -

 koppelstrip bijgeleverd  • 	• 	• 	• 	• 	•
 prijs euro  849,-  899,-  919,-  1.199,-  2.299,-  1.249,-

 verwijderingsbijdrage euro -  -  -  -  -  -

combinatie inbouwmaten voor puzzelo  
combinaties, zie pagina 228

koppelstrip  t.b.v. montage aan onderzijde 
bijgeleverd. FR3111M niet inbouwen 
direct naast gaskookplaat 

Teppan yaki’s

 typenummer

 

TY3011M

 

TY6011M

 randkleuren  -  -

 solo- of combinatiekookplaat  japanse grillplaat  japanse grillplaat

afmetingen   

 breedte (mm)  330  592

 diepte (mm)  522  522

 inbouwdiepte  56  56

kookzones   

 aantal zones  2  2

 voor (W)  850  1700

 achter (W)  850  1700

 bediening   

 knop/Touch-control+  K  K

 maximale temperatuur  250 oC  250 oC

 traploos 	• 	•

restwarmte indicatie
 op temp.  
signalering

 op temp.  
signalering

 aan/uit indicator 	• 	•

 aan/uitschakelaar op elke zone 	• 	•
 veiligheidsvoorzieningen   

 kinderslot  druk en draai  druk en draai

 inbouwmaten   

 breedte (mm)  300  560

 diepte (mm)  490  490

 netto gewicht (kg)  10  15

 aansluitgegevens   

 netspanning (V/Hz)  230/50  230/50

 elektrisch vermogen (W)  1700  3400

 aantal fasen  1  1

 diversen   

 toebehoren
 bedienings- 

knoppen
 bedienings- 

knoppen

 koppelstrip • •
 accessoires   

cloche • •
 prijs euro  1.899,-  2.299,-

 verwijderingsbijdrage  nvt  nvt
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 typenummer RVS (11)

 

OX2111A

typenummer grafiet (92) -

typenummer matzwart (93) -

 soort  solo-oven

 buitenmaat (hxbxd) in mm  592x595x545

bediening  

 knop/touch-control/druktoets  K

functies  

 grill spaar  •
 grill maxi (bovenelement binnen buitenring 	•

 turbo (turbo ring + fan)  -

 infra (onder, boven serieschakeling) 	•

 snel voorverwarmen 	•
 Easy Cook  -

 pyrolyse - 

 culisensor  -

 draaispitmotor   
 deurschakelaar (binnenverlichting) - 

 instelbaarheid temperatuur  55 °C - 270 °C

klokfuncties  

 uitschakelwekker (120 min.)  •
 progr.elektr.schakelklok  -

 klapdeur of draaideur  K

 luchtgekoelde ovendeur 	•
 2,3,4 laags glazen deur  2

oveninterieur  

 geleidesysteem wandgeleiding

 easy to clean email 	•

 catalytisch filter  -

 ovenverlichting 	•
toebehoren  

 dubbel / enkel roterend spit  -

 bakplaat met draagrooster  -

 koekjesplaat  2

 diepe braadslede  -

 glazen bakplaat  -

 vlak rooster  2

 omkeerbaar rooster  -

 bedruiprooster (met uitsparing)  -

 receptenboekje  -

 dubbel roterend spit  -

aanduidingen  

 aan/uit 	•

 verwarming aan 	•

 voorverwarmstand gekozen 	•
 tijd  -

diversen  

 wordt met stekker geleverd 	•
 aansluitwaarde  3,04 kW

 3-fasen aansluiting  -

 energielabel  B

afmetingen  

 inbouwmaat (hxbxd) in mm  585x560x545

 inhoud ltr bruto/netto  59/53

 binnenafmetingen (hxbxd)  

 prijs  799,-

 verwijderingsbijdrage euro  5,-

Klapdeurovens

typenummer rvs (11)

 

OX6211B

 

OX6211F

 

OX6211K

 

DX6211B

 

DX6211F

 

DX6211K

 

DX6211L

 

DX6211Q

typenummer Grafiet (92)  OX6292F   DX6292F DX6292K DX6292L DX6292Q

soort solo-oven solo-oven solo-oven solo-oven solo-oven solo-oven solo-oven solo-oven

buitenmaat (hxbxd) in mm 595x596x566 595x596x566 595x596x566 595x596x566 595x596x566 595x596x566 595x596x566 595x596x566

bediening         

knop/touch-control/druktoets K/D K/D K/D K/D K/D K/D K/D K/D

functies         

aantal functies 6 7 9 20 20 20 23 23

 grote oven dubbele hetelucht • • • • • • • •

                                        grill + ventilator • • • • • • • •

                                        boven- en onderwarmte • • • • • • • •

                                       grootvlak grill • • • • • • • •

                                        spaar grill - • • • • • • •

                                        onderwarmte + 
hetelucht • • • • • • • •

                                        snel opwarmen • automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

                                        onderwarmte - - • • • • • •

                                        ontdooien - - • • • • • •

 oven boven hetelucht - - - • • • • •

                                       grill + ventilator - - - • • • • •
                                       grootvlak grill - - - • • • • •

 oven onder hetelucht - - - • • • • •

                                       onderwarmte + hetelucht - - - • • • • •

automatische programma's (easy cook) - • (17 progr.) • (27 progr.) • (16 progr.) • (27 progr.) • (16 progr.) • (42 progr.) • (42 progr.)

 oven temperatuurbereik grote oven               
50~250 ˚C, Grill 3 niveaus  
220 ̊C~240 ̊C~270 ̊C

40~250 ˚C,  
Grill tot 300 ˚C

40~250 ˚C,  
Grill tot 300 ˚C

40~250 ˚C,  
Grill tot 300 ˚C

40~250 ˚C,  
Grill tot 300 ˚C

40~250 ˚C,  
Grill tot 300 ˚C

40~250 ˚C,  
Grill tot 300 ˚C

40~250 ˚C,  
Grill tot 300 ˚C

              oven boven of onder - - - 40~250 ˚C 40~250 ˚C 40~250 ˚C 40~250 ˚C 40~250 ˚C

dubbelovenfunctie - - -
40~250 ˚C 

Grill 200~250 ˚C
40~250 ˚C 

Grill 200~250 ˚C
40~250 ˚C 

Grill 200~250 ˚C
40~250 ˚C 

Grill 200~250 ˚C
40~250 ˚C 

Grill 200~250 ˚C

 maximaal temp. verschil tussen beide ovens - - -  20~80 ˚C  20~80 ˚C  20~80 ˚C  20~80 ˚C  20~80 ˚C

klok- en displayfuncties          

  dagtijd • • • • • • • •
  kinderslot • • • • • • • •
  kookduur • • • • • • • •

  programmeerbare eindtijd - • • • • • • •
  ovenlamp aan/uit - • • • • • • •

  geluid aan/uit - • • • • • • •
 demo mode - • • • • • • •

  taal kiezen voor tekstdisplay - - - - - - • •
oveninterieur         

ovenwand met ribbels glad glad glad glad glad glad glad

geleidingssysteem voor de bakplaten direct op ovenwand zijrekjes
telescoop op 2 

niveaus zijrekjes
telescoop op 2 

niveaus
telescoop op 2 

niveaus
telescoop op 2 

niveaus
telescoop op 2 

niveaus

  ovenlamp/vermogen (W) 1×25 W 1×25  W 1×25 W 1×25 W, 1x40 W 1×25 W, 1x40 W 1×25 W, 1x40 W 1×25 W, 1x40 W 1×25 W, 1x40 W

toebehoren         

draaispit - - - - - - 1 1

draaispitmotor - - 1 - 1 - 1 1

geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog 1 1 1 1 1 1 1 1

geëmailleerde braadslede 30 mm hoog - 1 1 1 1 1 1 1

draadrooster 1 1 1 1 1 1 1 1

(bedruip-)rooster voor in de bakplaat - 1 1 1 1 1 1 1

diversen         

  schoonmaaksysteem 1 - -
katalytische 
achterwand - - pyrolyse

katalytische 
achterwand pyrolyse

  schoonmaaksysteem 2  Aqua Clean Aqua Clean Aqua Clean Aqua Clean Aqua Clean Aqua Clean Aqua Clean

grillelement vast neerklapbaar neerklapbaar neerklapbaar neerklapbaar vast neerklapbaar vast 

aansluitwaarde (kW) 3,4 3,4 3,4 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65

energielabel A A A A A A A A

afmetingen         

 inbouwmaat (hxbxd) in mm 560x572x554 560x572x554 560x572x554 560x572x554 560x572x554 560x572x554 560x572x554 560x572x554

inhoud ovenruimte 65 liter 65 liter 65 liter 65 liter 65 liter 65 liter 65 liter 65 liter

consumentenadviesprijs euro 999,- 1.239,- 1.439,- 1.439,- 1.539,- 1.749,- 1.849,- 2.059,-

verwijderingsbijdrage euro 5,- 5,- 5,- 5,-  5,- 5,-  5,- 5,- 
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Draaideurovens

 typenummer RVS (11)

 

OX611M

 

OX611T

 

OX6211C

 

OX6211E

 

OX6211H

 

OX6211L

typenummer Grafiet (92) - - - OX6292E - OX6292L

typenummer matzwart (93) - - - - - -

 soort  solo oven  solo oven solo-oven solo-oven solo-oven  solo-oven

 buitenmaat (hxbxd) in mm  594x595x545  595x595x545 590x594x560 590x594x560 590x594x560 590x594x560

bediening       

 knop/touch-control/druktoets  K  T K K K en D K en D

functies     

 grill spaar  1750 W  1750 W • • • •
 grill maxi (bovenelement binnen buitenring  2925 W  2925 W • • • •

 turbo (turbo ring + fan) 	• 	• • • • •

 infra (onder,boven serieschakeling) 	• 	•  - • • •

 snel voorverwarmen  - 	• - - - -

 Easy Cook   - - - - 

 pyrolyse   - - - - 

 culisensor  - 	• - - - •
 draaispitmotor 	• 	• - • •	 •	

 deurschakelaar (binnenverlichting)   •	 •	 • •	
 instelbaarheid temperatuur  50 °C - 285 °C  50 °C - 285 °C  50 °C - 250 °C  50 °C - 250 °C  50 °C - 250 °C  50 °C - 250 °C

klokfuncties       

 uitschakelwekker (120 min.) 	•  -  •  • - - 

 progr.elektr.schakelklok  - 	• - - 	• •	
 klapdeur of draaideur  D (rechts-links)  D (rechts-links)  D (rechts-links)  D (rechts-links)  D (rechts-links)  D (rechts-links)

 luchtgekoelde ovendeur 	• 	• •		 •		 •		 •		
 2,3,4 laags glazen deur  3  3  3  3  3  3 

oveninterierur       

 geleidesysteem  stemvork  stemvork  wandgeleiding  telescoop  telescoop  telescoop

 easy to clean email 	• 	• 	• 	• 	• 	•
 catalytisch filter   - - - - 

 ovenverlichting 	• 	• 	• 	• 	• 	•
toebehoren       

 dubbel / enkel roterend spit  D  D - -/•  -/•  -/•
 bakplaat met draagrooster  1  1  1  1  1  1

 koekjesplaat   - - - - 

 diepe braadslede   1 1  1 1 

 glazen bakplaat  1  1 - - - - 

 vlak rooster  2  2  1  2  2  2

 omkeerbaar rooster  -  - - - - - 

 bedruiprooster (met uitsparing)  1  1 - - - - 

 receptenboekje 	• 	• - - - - 
aanduidingen       

 aan/uit 	• 	• 	• • 	• 	•

 verwarming aan 	• 	• 	• • 	• 	•

 voorverwarmstand gekozen  - 	• - - - -

 temperatuur  -  - - -  -  -

 tijd  -  - - - 		• 		•

diversen       

 wordt met stekker geleverd 	• 	• • • • • 

 aansluitwaarde 3,0 kW 3,0 kW 2,5 kW 3,1 kW 3,1 kW 3,1 kW

 3-fasen aansluiting  -  - -  -  -    -

 energielabel  B  B  A  A  A  A

afmetingen       

 inbouwmaat (hxbxd) in mm  585x560x550  585x560x550 580x560x550 580x560x550 580x560x550 580x560x550

 inhoud ltr bruto/netto  58/55  58/55  53/53  53/53  53/53  53/53

 binnenafmetingen (hxbxd)  330x450x465  330x450x465 335x395x400 335x395x400 335x395x400 335x395x400

 prijs  1.999,-  2.469,- 1.029,- 1.229,-  1.339,-  1.439,-

 verwijderingsbijdrage euro  5,-  5,- 5,- 5,-   5,- 5,- 

 typenummer RVS (11)

 

OX9011M

 

OX9011T

typenummer Grafiet (92) - -

typenummer matzwart (93) - -

 soort  solo-oven  solo-oven

 buitenmaat (hxbxd) in mm  480x895x546  480x895x546

bediening   

 knop/touch-control/druktoets  K  T

functies

 grill spaar  1800 W  1800 W

 grill maxi (bovenelement binnen buitenring  2800 W  2800 W

 turbo (turbo ring + fan) 	• 	•

 infra (onder,boven serieschakeling) 	• 	•

 snel voorverwarmen  - 	•
 Easy Cook - - 

 pyrolyse - - 

 culisensor - 	•

 draaispitmotor 	• 	•
 deurschakelaar (binnenverlichting)  - - 

 instelbaarheid temperatuur  50 °C - 250 °C  50 °C - 250 °C

klokfuncties   

 uitschakelwekker (120 min.) 	•  -

 progr.elektr.schakelklok  - 	•
 klapdeur of draaideur  K  K

 luchtgekoelde ovendeur   

 2,3,4 laags glazen deur  2  2

oveninterierur   

 geleidesysteem  zijrekjes  zijrekjes

 easy to clean email 	• 	•
 catalytisch filter - - 

 ovenverlichting 	• 	•
toebehoren   

 dubbel / enkel roterend spit   -/•   -/•
 bakplaat met draagrooster  2  2

 koekjesplaat - - 

 diepe braadslede - - 

 glazen bakplaat  -  -

 vlak rooster  -  -

 omkeerbaar rooster  2  2

 bedruiprooster (met uitsparing)  -  -

 receptenboekje 	• 	•
aanduidingen   

 aan/uit 	• 	•

 verwarming aan 	• 	•

 voorverwarmstand gekozen  - 	•
 temperatuur  -  -

 tijd -  -

diversen   

 wordt met stekker geleverd 	• 	•
 aansluitwaarde  2,95 kW  2,95 kW

 3-fasen aansluiting  -  -

 energielabel  B  B

afmetingen   

 inbouwmaat (hxbxd) in mm  475x860x550  475x860x550

 inhoud ltr bruto/netto  70/67  70/67

 binnenafmetingen (hxbxd)  -  -

 prijs  2.499,-  2.999,-

 verwijderingsbijdrage euro  5,-  5,-
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 typenummer RVS (11)

 

MA3511E

 

MA3611E

 

MA4211L

 

MC4211L

 

MA4211B

 

MX4011B

 

MX4211A

 

MX4211T

typenummer grafiet (92)   MA4292L MC4292L  MA4292B MX4092B MX4292A	 MX4292T

afmetingen         

 hoogte x breedte x diepte in mm  382x495  595x320  456x592x547  456x592x547  460x595x520  460x595x520  460x595x520  460x595x520

bediening   

 knop / druktoets / tiptoets  D  D  D  D  D  K / D  K / D  K / D

 digitaal display 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•
functies   

 magnetronstanden  4  4  10  10  7  6  6  6

 magnetronvermogen min. / max.  160 - 750 W  160 - 750 W  tot 1000 W  tot 1000 W  900 W  900 W  900 W  900 W

 grill element (W)  -  -  -  1700 W  -  1700 + 1200 W  1700 + 1200 W  1700 + 1200 W

 heteluchtelement  -  -  -  1600 W  -  2 x 1500 W  2 x 1500 W  2 x 1500 W

 combi-functies  -  -  - 	•  - 	• 	• 	•

 geïntegreerd draaiplateau 	• 	• 	• 	• 	•  -  -  -

 draaiplateau glas / emaille  G  G  G  G  G  -  -  -

 roterend antennesysteem  -  -  -  -  - 	• 	• 	•

 kookprog. met gewichtsinstelling  -  - 	• 	• 	• 	• 	• 	•

 aut. ontdooiprog. met gewichtsinstelling 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

 dialoogbediening  -  - 	• 	• -  -  -  -

 programma’s vooraf instelbaar  -  - 	• 	• 	• 	• 	• 	•

 direct start 	• 	• 	• 	• -  -  -  -

 kinderslot  -  - 	• 	• 	• 	• 	• 	•

klokfuncties            

 kookwekker  -  - 	• 	• 	•  -  -  -

 tijd instelbaar per  5 sec.  5 sec.  5 sec.  5 sec.
 10 sec. (boven 1 
min. per 30 sec.)  30 sec.  30 sec.  30 sec.

 max. tijdsduur  30 min.  30 min.  90 min.  90 min.  90 min.  90 min.  90 min.  90 min.

 memory functie  -  - 	• 	•  -  -  -  -

uitvoering         

 klapdeur / draaideur  D  D  K  K  K K  K  K

 wandgeleiding  -  -  - 	•  - 	• 	• 	•

 draaiplateau / Ø 	•	/	25 cm 	•	/	25 cm 	•	/	36 cm 	•	/ 36 cm 	•	/	36 cm  -  -  -

 RVS / emaille binnenoven  RVS  RVS  RVS  emaille  emaille  emaille  emaille  emaille

 oververlichting 	• 	• 	• 	•  halogeen  halogeen  halogeen  halogeen

toebehoren         

 kookboek 	• 	•  -  •  -  -  -  -

 in te bouwen in bovenkast 	• 	•  -  -  -  -  -  -

 hoog en laag rooster voor draaiplateau 	• 	•  -  -  -  -  -  -

 vlak rooster  -  -  - 	•  - 	• 	• 	•

 grillrek  -  -  -  -  - 	• 	• 	•

 emaille bakplaat  -  -  -  -  -  1  2  2

 glazen bakplaat  -  -  - 	•  -  -  -  -

 draaispit met roterende spiezen  -  -  -  -  -  - 	• 	•

 krokant plaat  -  -  - 	•  -  -  -  -

 enkelvoudig draaispit  -  -  -  -  -  -  -  -

 dishcover  -  - 	• 	•  -  -  -  -

inbouwmaten         

 inbouwmaat (hxbxd) in mm  365x460/560x300  365x460/560x300  450x560x550  450x560x550  450x560x550  450x558x550  450x558x550  450x556x550

 buitenmaat ombouwraam (hxbxd) in mm  -  -  -  -  -  -  -  -

 inhoud liter  22  22  40  40  36  47  47  47

 in te bouwen in hoge kast  MA3611E  MA3611E 	• 	• 	• 	• 	• 	•

 in te bouwen onder kookplaat  -  - 	• 	• 	• 	• 	• 	•

 wordt met stekker geleverd 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•
 aansluitwaarde  1,3 kW  1,3 kW  1,6 kW  3,4 kW  1,7 kW  3,2 kW  3,2 kW  3,2 kW

 prijs euro  869,-  869,-  919,-  1.539,-  999,-  1.599,-  1.699,-  1.899,-

 verwijderingsbijdrage euro  5,-  5,-  5,-  5,-  5,-  5,-  5,-  5,-

(Combi-) magnetrons QuliMax

 typenummer RVS (11)

 

SQ4311B

 

SQ4311T

typenummer grafiet (92) SQ4392B SQ4392T

typenummer matzwart (93) - -

 soort  combi-stoomoven  combi-stoomoven

 buitenmaat (hxbxd) in mm  460x595x520  460x595x520

bediening   

 knop/touch-control/druktoets K / D K / D

functies   

 grill spaar 1500 w 1500 w
 grill maxi (bovenelement binnen buitenring - -

 turbo (turbo ring + fan) heteluchtcirculatie heteluchtcirculatie

 infra (onder,boven serieschakeling) • •
 snel voorverwarmen - -

 Easy Cook - •
 pyrolyse - - 

 culisensor - -

 draaispitmotor - -

 deurschakelaar (binnenverlichting) • • 

 instelbaarheid temperatuur

40-230°C  
heteluchtcirculatie; 
40-100°C stoom

40-230 °C  
heteluchtcirculatie; 
40-100 °C stoom

klokfuncties   

 uitschakelwekker (120 min.) - -

 progr.elektr.schakelklok
LCD volledig 
elektronisch

LCD volledig  
elektronisch, tekst

 klapdeur of draaideur K K

 luchtgekoelde ovendeur - -

 2, 3, 4 laags glazen deur 3 3 

oveninterieur   

 geleidesysteem

zijrekjes,  
uitneembaar;  

6 insteekniveaus

zijrekjes,  
uitneembaar;  

6 insteekniveaus

 easy to clean email 	• 	•

 catalytisch filter  -  -

 ovenverlichting 	• 	•
toebehoren   

 dubbel / enkel roterend spit  -  -

 bakplaat met draagrooster  •  •
 koekjesplaat  -  -

 diepe braadslede  -  -

 glazen bakplaat

 1/3 en 2/3  
gastronorm  

stoomschalen RVS)

 1/3 en 2/3  
gastronorm  

stoomschalen rvs

 vlak rooster  •  •
 omkeerbaar rooster  -  -

 bedruiprooster (met uitsparing)  -  -

 receptenboekje
 opgenomen in 

gebruiksaanwijzing
 opgenomen in 

gebruiksaanwijzing

 dubbel roterend spit  -  -

aanduidingen   

 aan/uit 	• 	•

 verwarming aan 	• 	•
 voorverwarmstand gekozen nvt nvt

 tijd • • 

diversen   

 wordt met stekker geleverd 	• 	•
 aansluitwaarde  3,1 kW  3,1 kW

 3-fasen aansluiting  -  -

 energielabel   

afmetingen   

 inbouwmaat (hxbxd) in mm  450x564x550  450x556x550

 inhoud ltr bruto/netto  36  36

 binnenafmetingen (hxbxd)   

consumentenadviesprijs (euro)  2.199,-  2.399,-

 verwijderingsbijdrage euro  5,-  5,-
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Compactlijn

 typenummer RVS (11) MA3211C OX3211C ZX3211C MC3211C SX3211C

typenummer grafiet (92) MA3292C OX3292C ZX3292C MC3292C SX3292C

 type
 compactlijn 
magnetron

 compactlijn  
oven

 compactlijn 
pyrolyse-oven

 compactlijn 
combitron

 compactlijn 
steamer

 afmetingen      

 hxbxd in mm  390x595x613  390x595x600  390x595x600  390x595x613  390x595x470

 bediening / display      

 knop/druktoets/tiptoets  D  D  D  D  D

 digitaal display 	• 	• 	• 	• 	•
functies      

 magnetronstanden  -  -  -  -  8 temp. standen

 magnetronvermogen min./max. (W)  80-1000  -  -  80-1000  -

 onder-/bovenelement (W/W)  -  1200 / 1000  1200 / 1000  -  -

 grill-element (W)  -  1650  1650  1500  -

 heteluchtelement (W)  -  1500  1500  1500  -

 combi-functies  -  -  pyrolyse-functie 	•  -

 met roterende antenne 	•  -  - 	•  -

 automatisch ontdooiprogramma 	•  -  - 	•  -

 opwarmprogramma’s 	•  -  - 	•  -

 2 programma’s vooraf instelbaar 	•  -  - 	•  -

 kinderslot 	• 	• 	• 	• 	•
 klokfuncties      

 elektronische klok
 lcd volledig 
elektronisch

 lcd volledig 
elektronisch

 lcd volledig 
elektronisch

 lcd volledig 
elektronisch

 lcd volledig 
elektronisch

 kookwekker en uitschakelfunctie 	• 	• 	• 	• 	•

 programmeerbaar 	• 	• 	• 	• 	•
 klapdeur / draaideur  K  K  K  K  K

 wandgeleiding 	• 	• 	• 	• 	•

 RVS binnenoven 	•  -  - 	• 	•

 emaille binnenoven  - 	• 	•  -  -

 ovenverlichting 	• 	• 	• 	• 	•

 kookboek 	•  -  - 	• 	•

 vlak rooster 	• 	• 	• 	• 	•

 emaille bakplaat  - 	• 	•  -  -

 glazen bakplaat 	•  -  - 	•  steamer-schaal

 enkelvoudig draaipsit  - 	• 	•  -  -

 ontdooirooster  -  -  -  - 	•
 technische specificaties      

 inbouwmaat (hxbxd) in mm  380x560x550  380x560x550  380x560x550  380x560x550  380x560x450

 inhoud liter  32  32  32  32  23

 binnenafmetingen (hxbxd) in mm  210x420x370  215x455x380  215x455x380  210x420x370  205x385x330

diversen      

 in te bouwen in hoge kast 	• 	• 	• 	• 	•

 in te bouwen onder kookplaat 	• 	• 	• 	• 	•
 wordt met stekker geleverd  -  -  -  -  -

 aansluitwaarde (kW)  2,1  2,8 3,0  3,5  2,1

 prijs euro  1.439,-  1.489,-  1.749,-  1.699,-  1.539,-

 verwijderingsbijdrage euro  5,-  5,-  5,-  5,-  5,-

Koffiemachine - CaféMax

typenummer RVS (11)

 

CM4111AC

typenummer Grafiet (92) CM4192AC

aansluitwaarde 1,2 kW

waterdruk 15 bar

gewicht bruto 25,5 kg

gewicht netto 23 kg

waterreservoir 1,8 liter 

buitenmaat (hxbxd) in mm 460x595x361 

inbouwmaat (hxbxd) in mm  450x560x550

 prijs euro 2.439,-

 verwijderingsbijdrage euro  1,-
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Afzuigkappen

 typenummer RVS (11)

 

WO6111AC

 

WO6111BM

 

-

 

-

 

WI6111CM

 

WV6211AC

 

WV6011AM

 

WV6011KM

 

WV6211LM

 

WV9211LM

 

WS6211PC

 

WS9211PC

 

WS6211RC

 

WS9211RC

opmerking - - - - RVS-look grijs met RVS greep grijs met RVS greep  volledig RVS - - - - -  -

typenummer grafiet (92) -  -  -  - - - - - - - - - -  -

typenummer wit (55)  WO6155AC  WO6155BM  WI6255BC  WI6055BM -  WV6255AC  WV6055AM - - - -  -  -  -

opmerking - - - - - wit met witte greep  wit met witte greep  - - - -  -

afmetingen         - -     -

 breedte (mm)  600  600  600  600  600  600  600  600  600 900  600  900  600 900

uitvoering               

 type  onderbouw  onderbouw  geïntegreerd  geïntegreerd  geintegreerd  vlakscherm vlakscherm vlakscherm  vlakscherm  vlakscherm  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand schouwkap wand

 met motor  - 	•  - 	• 	•  - 	• 	• •		 •		  -  -  - -

 motorloos voor centraal afzuigsysteem 	•  - 	•  -  - 	•  -  - -  -  	• 	• 	• •

 motorloos voor externe motor  -  -  -  -  -  -  -  - -  -   -  -  - -

bediening                

 type bediening
 mechanische 

druktoets
 mechanische 

druktoets  schuifregelaar  schuifregelaar  druktoesten  schuifregelaar  schuifregelaar schuifregelaar  soft touch  soft touch
 mechanische 

druktoets
 mechanische 

druktoets
 mechanische 

druktoets
mechanische 

druktoets

 aantal snelheden  -  3  -  3  3  -  3  3  3  3  - -  - n.v.t.

 intensiefstand  -  -  -  -  -  -  -  - 	• 	•  -  -  - n.v.t.

 naloopstand  -  -  -  -  -  -  -  - 15 min. 15 min.  -  -  -  - 

 vetfilter reinigingsindicatie  -  -  -  -  -  -  -  - 	• 	•  -  -  -  - 

 sfeerverlichting (dimfunctie)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Clean Air functie         • •     - 

 uitvoering               

 *capaciteit m3/h (intensiefstand)  -  343  -  275  450  -  186  540  624  624  -  -  -  - 

 *geluidsniveau dB (A)   -  67  -  70  56  -  64  69  66  66  -  -  -  - 

 *geluidsniveau stand 2 dB (A)  -  57  -  66  -  -  59  65  59  59  -  -  -  - 

 motoraantal  -  1  -  2  1  -  1  2  1  1  -  -  - -

 elektrische klep 	•  - 	•  -  - 	•  -  -  -  - 	• 	• 	• •

 afvoer boven/achter  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven boven

 afvoermaat Ø mm  125  125  125  120  150  125  120  150/120  150/120   150/120  125  125  125 125

 verlichting  2 x 40 W  2 x 40 W  2 x 40 W
 1 x 11 W spaar-

lamp  2 x 20 W halogeen  2 x 40 W  2 x 40 W  2 x 20 W halogeen 2 x 20 W halogeen 2 x 20 W halogeen  2 x 40 W  2 x 40 W  2 x 20 W 2 x 20 W

 filtersysteem               

 Air Logic  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 gebreid filtermateriaal  -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  -  -  - 

 aantal vetfilters  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2 3

 cassettefilter  - 	•  • 	• 	• 	• 	• 	• • • 	• 	• 	• •

 metalen filter 	•  -  -  -  -  -  -  - • •  -  -  -  - 

 viledonfilter  -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  -  -  - 

 filters reinigen in vaatwasser  - -  -  - 	•  -  - 	• • •  -  -  -  - 

 recirculatie               

 geschikt voor recirculatie  -  •  - 	• 	•  - 	• 	• • • - - -  - 

 te bestellen reinigingsunit  -  ACC922  -  ACC917  ACC920  -  ACC917  ACC918  ACC5309  ACC5309  -  -  -  - 

 aantal te bestellen / stuksprijs euro  -  1 / 29,- -  2 / 19,-  2 / 19,-  -  1 / 19,-  1 / 29,-  1 set / 29,-  1 set / 29,-  -  -  -  - 

 diversen               

 aansluitwaarde W  85  240  85  247  340  85  316  540  290  290  85  85  45 45

 typenummer  WO6111AC  WO6111BM  WI6255BC  WI6055BM  WI6111CM  WV6211AC  WV6011AM  WV6011KM  WV6211LM WV9211LM  WS6211PC  WS9211PC  WS6211RC WS9211RC

 prijs euro  249,-  279,-  309,-  429,-  499,-  319,-  289,-  509,-  679,- 779,-  549,-  649,-  699,- 799,00 

 typenummer  WO6155AC  WO6155BM  -  -  -  WV6255AC  WV6055AM  - - -  -  -  -  

 prijs euro  199,-  259,-  -  -  -  299,-  269,-  - - -  -  -  -  

 verwijderingsbijdrage  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 

*Volgens norm EN 60704-2-13
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Afzuigkappen

 typenummer RVS (11)

 

WU5011BM

 

WU7011GM

 

WU9011GM

 

WU9011PM

 

WU1211PM

 

WS6011PM

 

WS9011PM

 

WS9011AM

 

WS9011BM

 

WS9011DM

 

WG411B

 

WM411M

 

WS9070FM

opmerking  volledig RVS - - -  -  -  -  - - extra diep  -  -  zwart

typenummer Grafiet (92) - - - -  - - - WS9092AM - - - -  -

typenummer wit (55)  WU7011BM - - - - - -  - - - - -  -

opmerking  volledig RVS - - - - - -  - - - - - -

afmetingen              

 breedte (mm)  525/706  705  860 857 1162 600 900  900  900  900  900  900  900

uitvoering              

 type inbouwunit  inbouw unit  inbouw unit inbouwunit inbouwunit  schouwkap wand  schouwkap wand schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand

 met motor 	• • 	•	 • • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•
 motorloos voor centraal afzuigsysteem  - -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -

 motorloos voor externe motor  - -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -

bediening              

 type bediening
elektronische  

tiptoets
 elektronische 

tiptoets
 elektronische 

tiptoets
elektronische 

tiptoets
elektronische 

tiptoets
mechanische 

druktoets 
mechanische 

druktoets 
mechanische 

druktoets 
mechanische 

druktoets 
 mechanische 

druktoets  draaiknop  draaiknop  soft touch

 aantal snelheden  3 + 1  3 + 1 3 + 1  3 +1  3 +1  3  3  4  4  4  4  4  4

 intensiefstand  - 	• 	• • •  -  -  -  -  -  -  - 	•

 naloopstand  10 min.  15 min.  15 min.  10 min.  10 min.  -  -  -  -  -  -  -  15 min.

 vetfilter reinigingsindicatie 	• • • • •  -  -  -  -  -  -  - 	•
 sfeerverlichting (dimfunctie)  - • • • •  -  -  -  -  -  traploos  traploos  -

Clean Air functie - • • • • - - - - - - - -

 uitvoering              

 *capaciteit m3/h (intensiefstand)  612 590 590 601 601  414  414  692  692  692  549  549  577

 *geluidsniveau dB (A)  64 64 64 62 62  58  58  70  70  70  68  68  65

 *geluidsniveau stand 2 dB (A)  54 54 54 51 51  52  52  60  60  60  61  61  52

 motoraantal  1  1  1 1 1  1  1  1  1  1  1  1  1

 elektrische klep  -  -  - - -  -  -  -  -  -  -  -  -

 afvoer boven/achter  boven  boven  boven boven boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven

 afvoermaat Ø mm 150-120   150-120   150-120 150-120 150-120  120  120  150-120  150-120  150-120  150-120  150-120   150-120

afvoermaat plat kanaal mm - - - - - - - - - - - - -

 verlichting  2 x 20 W halogeen 2 x 20 W halogeen 2 x 20 W halogeen 2 x 20 halogeen 2 x 20 halogeen  2 x 40 W  2 x 40 W  2 x 20 W halogeen  2 x 20 W halogeen  2 x 20 W halogeen  2 x 20 W halogeen  2 x 20 W halogeen   2 x 20 W halogeen

 filtersysteem              

 Air Logic  -  - -   -  -  -  - 	• 	• 	• 	• 	•  -

 gebreid filtermateriaal  - - - - -  -  -  -  -  -  - 	• - 

 aantal vetfilters 1  1 1 3 4  2  3  2  2  2  2  2  1

 cassettefilter 	• •	 •	 - - 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•

 metalen filter  - • • labyrint labyrint  -  -  -  -  -  -  - 	•
 viledonfilter  - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -

 filters reinigen in vaatwasser  - - - • •  -  -  -  -  -  - 	•  -
 recirculatie              

 geschikt voor recirculatie 	• •	 	• - - 	• 	•  d.m.v. modificatie  d.m.v. modificatie  d.m.v. modificatie  d.m.v. modificatie  d.m.v. modificatie 	•
 te bestellen reinigingsunit  ACC918  ACC918  ACC918 - -  ACC917  ACC917  ACC921  ACC921  ACC921  ACC921  ACC914  ACC2520

 aantal te bestellen / stuksprijs euro  1 / 29,-  1 set / 29,-  1 set / 29,- - -  2 / 19,-  2 / 19,-  1 / 49,-  1 / 49,-  1 / 49,-  1 / 49,-  1 / 49,-  1 set 29,-

 diversen              

 aansluitwaarde W  290 290 290 230 230  310  310  240  240  240  225  225  200

 typenummer  WU5011BM WU7011GM WU9011GM  WU9011PM  WU1211PM  WS6011PM  WS9011PM  WS9011AM  WS9011BM  WS9011DM  WG411B  WM411M  WS9070FM

 prijs euro  569,-  859,-  969,- 1.029,- 1.239,-  559,-  679,-  829,-  929,-  989,-  1.229,-  1.569,-  1.549,-

 typenummer  WU7011BM  -  - - -  - -  WS9092AM  - - - - -

 prijs euro  649,-  -  - - -    829,-  - - - - -

 verwijderingsbijdrage  -  -  - - -  -  -  -  - - - - -

*Volgens norm EN 60704-2-13
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Afzuigkappen

 typenummer RVS (11)

 
 

WS9011FM

 
 

WG411V

 
 

WG411X

 
 

WS6011IM

 
 

WS9011IM

 
 

WS9011EM

 
WS9011MM 
WS9011MX

 
 

WG411U

 
 

WM411T

 
 

WS9011ZM

opmerking -  -  -  - -  -  - -  -   - 

  typenummer Grafiet (92) - - - - -  WS9092EM  WS9092MM -  - - 

 typenummer wit (55) - - - - - - -  -  - - 

opmerking - - - - - - - - - -

afmetingen           

 breedte (mm)  900  900  900  600  900  900  900  900  900  900

uitvoering           

 type  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand

 met motor 	• 	• 	• 		• •		 	• 	•	(MM)  WG411U 	• 	•
 motorloos voor centraal afzuigsysteem  -  -  - - -   -  -  -  -  -

 motorloos voor externe motor  - -  - - -   -  	•	(MX)  WG311U  -  -

bediening           

 type bediening  soft touch
 elektronische 

tiptoets  soft touch  soft touch  soft touch  soft touch
 elektronische 

tiptoets
 elektronische 

tiptoets  soft touch  soft touch

 aantal snelheden  4  3  4  3 + 1  3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 +1  4  4

 intensiefstand 	• 	•  - 	• 	• 	• •  •  -  -

 naloopstand  15 min.  10 min.  10/20 min.   15 min.   15 min. 15 min.  10 min.  10 min.  10/20 min.  10/20 min.

 vetfilter reinigingsindicatie 	• 	• 	• • 	• 	• 	• 	• 	• 	•

 sfeerverlichting (dimfunctie)  - 	•  4 standen -  -  - 	• 	•  4 standen 	•
Clean Air functie  - 	• - • • • • • - -

 uitvoering           

 *capaciteit m3/h (intensiefstand)  577  549  549 577  577 577  550 (MM)  549 549  549

 *geluidsniveau dB (A)  65  68  68 65 65 65  68 (MM)  68 68  68

 *geluidsniveau stand 2 dB (A)  52  61  61 52 52 52  61 (MM)  61 61  61

 motoraantal  1  1  1  1  1 1  1 (MM)  1  1  1

 elektrische klep  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 afvoer boven/achter  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven  boven

 afvoermaat Ø mm   150-120  150-120  150-120   150-120   150-120   150-120  150-120  150-120  150-120  150-120

afvoermaat plat kanaal mm - - - - - - - - - -

 verlichting  2 x 20 W halogeen  2 x 20 W halogeen  2 x 20 W halogeen 2 x 20 W halogeen 2 x 20 W halogeen  2 x 20 W halogeen  2 x 20 W halogeen  2 x 20 W halogeen  2 x 20 W halogeen  2 x 15 W TL

 filtersysteem           

 Air Logic - 	• 	•     - 	• 	• 	• 	•

 gebreid filtermateriaal - 	• 	•   - 	• 	• 	• 	•
 aantal vetfilters  1  2  2  2  3  3  2  2  2  2

 cassettefilter 	• 	• 	• • • 	• 	• 	• 	• 	•

 metalen filter 	•  -  - • • 	•  -  -  -  -

 viledonfilter  -  -  - - -  -  -  -  -  -

 filters reinigen in vaatwasser  - 	• 	• • •  - 	• 	• 	• 	•
 recirculatie           

 geschikt voor recirculatie 	•  d.m.v. modificatie  d.m.v. modificatie • • 	•  d.m.v. modificatie  -  -  -

 te bestellen reinigingsunit  ACC2520  ACC914  ACC914  ACC918  ACC918  ACC918  ACC914  -  -  -

 aantal te bestellen / stuksprijs euro  1 set 29,-  1 / 49,-  1 / 49,-  1 set / 29,-  1 set / 29,-  1 set 29,-  1 / 49,-  -  -  -

 diversen           

 aansluitwaarde W  200  225  225  200  200  200  225 (MM) 40 (MX)   225  240

 typenummer  WS9011FM  WG411V  WG411X  WS6011IM  WS9011IM  WS9011EM  WS9011MM   WM411T  WS9011ZM

 prijs euro  1.549,-  1.639,-  2.119,-  769,-  879,-  989,-  1.399,-   1.799,-  2.019,-

 typenummer       WS9011MX    

 prijs euro       1.299,-    

 typenummer - -  -  -  - WS9092EM  WS9092MM WG411U - - 

 prijs euro - - -  -  - 989,-  1.399,- 1.669,- - - 

 verwijderingsbijdrage - - -  -  - - -  - - 

*Volgens norm EN 60704-2-13
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Afzuigkappen

 typenummer RVS (11)

 
 

WS1011LM

 
 

WS1211IM

 
WS1211MM 
WS1211MX

 
 

WS1511QM

 
 

ES9011EM

 
 

ES9011QM

 
 

EG411U

 
 

EG411X

 
ES1211MM 
ES1211MX

 
 

ES1211NM

 
 

ES1011ZM

 
 

ES1511QM

 
 

ES1811QM

opmerking -  - - - - - - - - - - - -

typenummer Grafiet (92)  - - WS1292MM - ES9092EM - - - ES1292MM - - - -

typenummer wit (55)  - - - - - - - - - - - - -

opmerking - - - - - - - - - - - - -

afmetingen              

 breedte (mm)  1000  1200  1200 1500  900 900  1000  1000  1200  1200  1200 1500  1800

uitvoering             

 type  schouwkap wand  schouwkap wand  schouwkap wand schouwkap wand  schouwkap eiland schouwkap eiland  schouwkap eiland  schouwkap eiland  schouwkap eiland  schouwkap eiland  schouwkap eiland schouwkap eiland  schouwkap eiland

 met motor 	• •		 	•	(MM) • 	• •  EG411U 	• 	•	(MM) 	• 	• •  •
 motorloos voor centraal afzuigsysteem  - -  - -  - -  -  -  -  -  - -  -

 motorloos voor externe motor  - -   	•	(MX) -  - -  EG311U  -  	•	(MX)  -  - -  -

bediening              

 type bediening  soft touch  soft touch
 elektronische 

tiptoets
elektronische 

tiptoets  soft touch
elektronische 

tiptoets
 elektronische 

tiptoets  soft touch
 elektronische 

tiptoets
 elektronische 

tiptoets  soft touch
elektronische 

tiptoets
 elektronische 

tiptoets

 aantal snelheden  3 + 1  3 + 1  3 + 1 4 3 + 1 4  3 + 1  4  3 + 1  3 + 1  4 4  4

 intensiefstand 	• 	• • - 	• - •  -  • •  - -  -

 naloopstand  10 min.   15 min.  10 min. 20 min.   15 min. 20 min.  10 min.  10/20 min.  10 min.  10 min.  10/20 min. 20 min.  20 min.

 vetfilter reinigingsindicatie  - 	• • - 	• - 	•  • 	• 	• 	• -  -

 sfeerverlichting (dimfunctie)  -  - • -  - - 	•  • 	• 	•  • - - 

Clean Air functie - • • - • - • - • • - - -

 uitvoering             - 

 *capaciteit m3/h (intensiefstand)  577  577  550 (MM) 650  577 650 553  553  601 (MM)  553  553 650  1300

 *geluidsniveau dB (A)  65 65  68 (MM)   65  67  67  67 (MM)  67  67   -

 *geluidsniveau stand 2 dB (A)  52 52  61 (MM) 51  52 51 58  58  58 (MM) 58  58 51  51

 motoraantal  1  1  1 (MM) 1  1 1 0 / 1  1  1 (MM)  1  1 1  2

 elektrische klep  -  -  - -  - -  -  -  -  -  - -  -

 afvoer boven/achter  boven  boven  boven boven  boven boven  boven  boven  boven  boven  boven boven  boven

 afvoermaat Ø mm 150-120   150-120  150-120 150   150-120 150  150-120 150-120  150-120  150-120  150-120 150  150

afvoermaat plat kanaal mm - - - - - - - - - - - - -

 verlichting  2 x 20 W halogeen 3 x 20 W halogeen  4 x 20 W halogeen 3 x 20 halogeen 4 x 10 W halogeen 4 x 20 halogeen  4 x 20 W halogeen  4 x 10 W halogeen  4 x 20 W halogeen  4 x 10 W halogeen  2 X 16 W TL 6 x 20 halogeen  8 X 20 W halogeen

 filtersysteem              

 Air Logic  -   	• -  - - 	• 	• 	• 	• 	• -  -

 gebreid filtermateriaal  -  	• •  - • 	• 	• 	• 	• 	• • 	•
 aantal vetfilters  3  4  4 5  3 3  3  3  4  4  4 5  6

 cassettefilter 	• • 	• - 	• - 	• 	• 	• 	• 	• -  -

 metalen filter  - •  - • • •  -  -  -  -  - • 	•
 viledonfilter  - -  - -  - -  -  -  -  -  - -  -

 filters reinigen in vaatwasser  - • 	• •  - • 	• 	• 	• 	• 	• •  -
 recirculatie              

 geschikt voor recirculatie 	• •  d.m.v. modificatie  	•   -  d.m.v. modificatie  d.m.v. modificatie  d.m.v. modificatie  -   nee

 te bestellen reinigingsunit  ACC918  ACC918  ACC923   ACC918   -  ACC915  ACC923  ACC923  -   -

 aantal te bestellen / stuksprijs euro  1 / 29,-  1 set / 29,-  1 / 49,-   1 set / 29,-   -  1 / 49,-  1 / 49,-  1 / 49,-  -   -

 diversen              

 aansluitwaarde W  290  220  265 (MM) 80 (MX) 260 200 280  225  225  265 (MM) 80 (MX)  225  240 320  690

 typenummer  WS1011LM  WS1211IM  WS1211MM WS1511QM  ES9011EM ES9011QM   EG411X  ES1211MM  ES1211NM  ES1011ZM ES1511QM  ES1811QM

 prijs euro  1.439,-  1.079,-  1.769,- 2.469,-  1.539,- 1.869,-   2.569,-  1.999,-  2.099,-  2.469,- 2.929,-  4.539,-

  typenummer  -  - WS1211MX -  - -   ES1211MX   -  

 prijs euro - - 1.649,- -  - -   1.899,-   -  

 typenummer  -  -  WS1292MM -  ES9092EM -  EG411U  -  ES1292MM  -  - -  -

 prijs euro  -  -  1.769,- -  1.539,- -  2.059,-  -  1.999,-  -  - -  -

 verwijderingsbijdrage  -  -  - -  - -  -  -  -  -  - -  -

*Volgens norm EN 60704-2-13
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Afzuigkappen

 typenummer RVS (11)

 

WS9011QR

 

ES9011QR

 

WS1211QR

 

ES1211QR

  typenummer RVS (11)     -  -

  typenummer Grafiet (92)  -  -  -  -

afmetingen     

 breedte (mm)  900  900  1200  1200

uitvoering     

 type  schouwkap wand  schouwkap eiland  schouwkap wand  schouwkap eiland

 met motor  -  -  -  -

 voor centraal afzuig systeem  •  •  •  •
 motorloos voor externe motor  -  -  -  -

bediening     

 type bediening
 elektronische 

tiptoets
 elektronische 

tiptoets
 elektronische 

tiptoets
 elektronische 

tiptoets

 aantal snelheden  4  4  4  4

 intensiefstand  -  -  -  -

 naloopstand  20 min.  20 min.  20 min.  20 min.

 vetfilter reinigingsindicatie  -  -  -  -

 sfeerverlichting (dimfunctie)  -  -  -  -

 uitvoering     

 capaciteit m3/h (intensiefstand)  520 520  520 520

 geluidsniveau dB (A)     

 geluidsniveau stand 3 op 50 cm dB (A)  51  51  51  51

 motoraantal  1  1  1  1

 elektrische klep  -  -  -  -

 afvoer boven/achter  boven  boven  boven  boven

 afvoermaat Ø mm  125 125 125  125

 verlichting  3 X 20 W halogeen  4 X 20 W halogeen  3 X 20 W halogeen  6 X 20 W halogeen

 filtersysteem     

 Air Logic     

 gebreid filtermateriaal 	• 	• 	• 	•
 aantal vetfilters  3  3  4  4

 cassettefilter - - - - 

 metalen filter 	• 	• 	• 	•
 viledonfilter  -  -  -  -

 filters reinigen in vaatwasser 	• 	• 	• 	•
 recirculatie     

 geschikt voor recirculatie  •  •  •  •
 te bestellen reinigingsunit  -  -  -  -

 aantal te bestellen / stuksprijs euro  -  -  -  -

 diversen     

 aansluitwaarde W   180
  

200
 

180  240

 typenummer  WS9011QR  ES9011QR  WS1211QR  ES1211QR

 prijs euro  1.819,-  2.179,-  2.069,-  2.499,-

 typenummer - -  -  -

 prijs euro - -  - -

 verwijderingsbijdrage -  -  -  -

Afzuigkappen

 typenummer RVS (11)

 
 

WU1111PM

 
 

WU1511PX

opmerking - -

typenummer Grafiet (92) - -

typenummer wit (55) - -

opmerking - -

afmetingen   

 breedte (mm)  1100  1500

uitvoering   

 type
inbouwunit  

randafzuiging 
inbouwunit  

randafzuiging 

 met motor  • - 

 motorloos voor centraal afzuigsysteem - - 

 motorloos voor externe motor • •	
bediening   

 type bediening afstandsbediening afstandsbediening 
 aantal snelheden  4  4

 intensiefstand - -

 naloopstand  20 min.  20 min.

 vetfilter reinigingsindicatie - - 

 sfeerverlichting (dimfunctie) - - 

Clean Air functie - -

 uitvoering   

 capaciteit m3/h (intensiefstand) 755 - 

 geluidsniveau dB (A) 51 - 

 geluidsniveau stand 2 dB (A) - - 
 motoraantal 1 - 

 elektrische klep - - 
 afvoer boven/achter boven/links/rechts boven/links/rechts 

 afvoermaat Ø mm 150 180 boven

afvoermaat plat kanaal mm -
90 x 220  

(links/rechts)

 verlichting 2 x 20 halogeen 4 x 20 halogeen 

 filtersysteem   
 Air Logic  -  -

 gebreid filtermateriaal - -
 aantal vetfilters 2 4 

 cassettefilter • •
 metalen filter • • 

 viledonfilter - - 

 filters reinigen in vaatwasser - -

 recirculatie   

 geschikt voor recirculatie - - 

 te bestellen reinigingsunit - - 

 aantal te bestellen / stuksprijs euro - - 

 diversen   
 aansluitwaarde W 255 80 + motor 

 typenummer  WU1111PM  WU1511PX

 prijs euro 2.059,- 2.059,- 

  typenummer   

 prijs euro   

 typenummer  -  -

 prijs euro  -  -

 verwijderingsbijdrage  -  -

Boiler

 typenummer

 

UKB250

uitvoering  

 drukboiler 1 of meer tappunten 
ondermontage •

afmetingen en massa  

hoogte (cm)  38,5

breedte (cm) 28

grootste diepte (cm) 28

massa (gewicht in kg) 16,3

inhoud (ltr) 10

elektrische aansluitgegevens  

spanning (V) 230/240

aansluitwaarde (W) 2000

reset/smeltveiligheid (A) 10

vostvrije stand •
temp. intelbereik 10 oC

nullast verlies (W) 21

werkdruk max. 8 bar

materialen  

ketel koper 

mantel kunststof

isolatie CFK-vrij FUF

keurmerk 
KEMA/CEBEC/

VDE/NF 

 prijs euro  369,-

 verwijderingsbijdrage  

Motoren

 typenummer

 

WA411C

 

WM105BI

 plaatsing  buitenmuur  binnen

uitvoering   

 capacititeit m3/h vrijblazend  900 1060

 aantal standen  4  4

 afvoer boven/achter  -   boven 180

diversen   

 stuurkabel  7 m  8 m

 aansluitwaarde  210 W  215 W

afmetingen   

 breedte (mm)  390  496

 diepte (mm)  155  300

 hoogte (mm)  410  300

 prijs euro  619,-  859,-

 verwijderingsbijdrage euro  n.v.t.  n.v.t.
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Koel- en vrieskasten

 typenummer deur-op-deur (KD)

 

KU1090A

 

KU1090B

 

KU1090C  KD8072C

 

KD6088A

 

KD8088AD

 

KD6088B

 

KD5088C

 

KD6102A

 

KD8102AD

 

KD6102B

 

KD8102BD

 

KD7102CN

typenummer sleepdeur (KS) - - - - KS3088A - KS3088B KS1088C KS3102A - KS3102B - KS4102CN

 sterrencode vriezen  -  4  -  4  -  -  4  4  -  -  4  4  4

 aantal deuren  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

 aantal compressoren  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

 voor omgevingstemp.oC / klimaatklasse  16-32 / N  16-32 / N  16-32 / N  10 - 43 / SN-T  10 - 32 / SN  10 - 43 / SN-T  10 - 32 / SN  16-32 / N  10 - 32 / SN  10 - 43 / SN-T  10 - 32 / SN  16 - 38 / N-ST  SN-N-ST-T

 geluidsniveau dB (a)  42  42  42  38  35  37  36  38 (KD) / 40 (KS)  35  37  36  37  38

 deur draairichting omkeerbaar 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• •
 deur zelfsluitend vanaf x-graden  20  20  20  20  20 (KD)  20  20 (KD6088B)  20 (KD5088C)  20 (KD6102A)  20  20 (KD6102B)  20 bij deur-op-deur

 max. deur opening x-graden  150  150  150  115  -  115  -  -  -  115  -  115 -

afmetingen              

 hoogte (mm) 818 818 818  712  873  872  873  875  1020  1022  1020  1022 1021

 breedte (mm)  596  596  596  572  557(KD)/540(KS)  557  557(KD)/540(KS)  555 (KD)/540(KS)  557 (KD)/ 540 (KS)  557  557 (KD)/540 (KS)  557 540

 diepte (mm)  545  545  545  538  545  538  545  540  545  538  545  538 549

 ventilatie minimaal 200 cm2  -  -  - 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•	
 massa netto (gewicht in kg)  35  38  33 35,2  36  41  36  39 (KD)/ 37 (KS)  39 (KD) / 38 (KS)  45  44 (KD) / 41 (KS)  45,2 37,5

inbouwmaten              

 hoogte (mm)  820-900  820-900  820-900  714-730  874  874-890  885  875-880  1032  1024-1040  1032  1024-1040 1026

 breedte (mm)  600  600  600  560-570  560  560-570  570  570  570  560-570  570  560-570 568

 diepte (mm)  550  550  550  minimaal 550  550  minimaal 550  550  550  550  minimaal 550  550  minimaal 550 550

gebruiksgegevens              

 bruto-inhoud totaal (liter)  144  130  96  78  157  159  155 (KD)/ 148 (KS)  103  183  192  166  173 110

 netto-inhoud koelgedeelte (liter)  143  105  -  -  155  152  118 (KD)/ 123 (KS)  -  181  184  143  150 -

 netto-inhoud vriesgedeelte (liter)  -  21  86  77  -  -  18  86  -  -  18  16 97

 invriesvermogen (kg/24h)  -  -  -  11  -  -  2  13 (KD) / 13 (KS)  -  -  2  2 15

 volautom. ontdooisysteem koelgedeelte 	• 	•  -   - 	• 	• 	•  - 	• 	• 	• 	• -

 handmatig ontdooisysteem vriesgedeelte  -  -  - 	•  -  - 	•  -  -  - 	• 	• -
 max. bewaartijd bij stroomuitval (h)  -  -  -  32  -  -  12  17 (KD) / 15 (KS)  -  -  12  15 26

 akoestisch alarm  -  -  - 	•  -  -  -  -  -  -  -  - •

 aan / uit indicatie  -  -  - 	•  - 	•  -  -  - 	•  - 	• •
 koelvloeistof  R 600a  R 600a  R 600a  R600a  R 600a  R600a  R 600a  R 600a  R 600a  R600a  R 600a  R600a R600a

uitrusting koel/vriesgedeelte             

No frost - - - - - - - - - - - - •
 glazen draagplateaus (inclusief flessenrek)  2 + 1/2  1 + 1/2  -  -  4  4  4  -  5  5  3  4 -

 verstelbaar  2  1  -  -  3  3  3  -  4  4  2  3 - 

 flessenstabilisator  -  -  -  -  • 	• 	•  - 	• 	• 	• 	• - 

 flessenrek  -  -  -  -  -  -  - - 	• -  -  - - 
 aantal Climat Fresh Boxen     - -  -  - - -  - - - - 

 aantal groenteladen  1  1  -  -  2  2  2  -  2  2  2  2 - 

 aantal kunststof vriesladen  -  -  3 (Korf)  3  -  -  -  -  -  -  -  - 4

 ijsblokjeshouder  -  -  - 	•  -  - 	•  -  -  - 	• 	• •	

 invriesschakelaar  -  -  - 	•	(Fast Freeze)  -  -  - 	•  -  - 	•  - -

 invrieslade  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  - -

 CFK / HFK vrij 	• 	• 	• 	•  • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• •	
uitrusting koelerdeur              

 aantal bovendeurvakken incl. deksel  1  1  -  -  2  1  2  -  2  1  2  1 - 

 in hoogte verstelbare midden deurvakken  1 1/2  1 1/2   -  1  1 1/2  1  -  2  2 1/2  2  2 1/2 - 

 onderdeurvak  1  1  -  -  1  1  1  -  1  1  1  1 - 

 eierrek 	• 	•  -  -  • 	• 	•  - 	• 	• 	• 	• - 
elektrische aansluitgegevens              

 aansluitwaarde (W)  70  80  90  90  70  80  75  80  70  80  75  80 100

 netspanning/netfrequentie (230 V/50 Hz) 	• 	• 	• •  • • 	• 	• 	• • 	• • •
energieverbruik              

 per 24 uur (kWh)  0,38  0,57  0,56  0,51  0,33(KD)/0,42 (KS)  0,3  0,51 (KD)/0,63(KS)  0,56  0,34(KD)/0,43 (KS)  0,3  0,55 (KD)/0,66(KS)  0,6 0,608 (KS)/0,584 (KD) 

 per jaar  139  208  204  186 120 (KD) / 153 (KS)  124,1 186 (KD) / 230 (KS)  204 122 (KD) / 157 (KS)  127,7 201 (KD) / 241 (KS)  204 222 (KS) / 213 (KD)

 energie klasse  A  A  A  A+  A+ (KD) / A (KS)  A+  A+ (KD) / A (KS)  A  A+ (KD) / A (KS)  A+  A+ (KD) / A (KS)  A+ A+ (KD) / A (KS)  

typenummer deur-op-deur KU1090A KU1090B KU1090C KD8072C KD6088A KD8088AD KD6088B KD5088C KD6102A KD8102AD KD6102B KD8102BD KD7102CN

 prijs in euro  1.029,-  1.079,-  1.189,-  1.099,-  959,-  1.169,-  1.019,-  1.099,-  1.139,-  1.229,-  1.189,-  1.289,- 1.439,-

typenummer sleepdeur - - - - KS3088A - KS3088B KS1088C KS3102A - KS3102B - KS4102CN

prijs in euro - - - - 889,- - 939,- 1.039,- 929,- - 989,- - 1.339,-

 verwijderingsbijdrage  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-
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Koel- en vrieskasten

 typenummer deur-op-deur

 

KD6122A

 

KD6122AG

 

KD6122AF

 

KD8122AF

 

KD6122B

 

KD8140AD

 

KD8140AF

 

KD8140BD

 

KD8140CD

 

KD2178A

 

KD2178B

typenummer sleepdeur KS3122A - - - KS3122B -  - - - KS2178A KS2178B

 sterrencode vriezen  -  -  -  -  4  -  -  4  4  -  4

 aantal deuren  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

 aantal compressoren  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

 voor omgevingstemp. oC / klimaatklasse  10 - 32 / SN  10 - 32 / SN  10 - 32 / SN  10 - 32 / SN-ST  10 - 32 / SN  10 - 43 / SN-T  10 - 38 / SN-ST  16 - 38 / N-ST  10 - 43 / SN-T  10 - 38 / SN-ST  10 - 38 / SN-ST

 geluidsniveau dB (a)  35  35  35  39  36  37  39  38  39  37  35

 deur draairichting omkeerbaar 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•
 deur zelfsluitend vanaf 20 graden  KD6122A  •  •  •  KD6122B  •  •  •  • KD2178A KD2178B 

 max. deur opening x-graden  -  - -  115  -  115  115  115  115  -  -

afmetingen            

 hoogte (mm)  1220  1220  1220  1218  1220  1395  1395  1393  1393  1770  1770

 breedte (mm)  557 (KD)/ 540 (KS)  557  540  557 557 (KD) / 540 (KS)  557  557  559  559  540  540

 diepte (mm)  545  545  545  545  545  544  538  544  544  545  545

 ventilatie minimaal 200 cm2 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•
 massa netto (gewicht in kg)  43 (KD) / 38 (KS)  43  43  53,2  44 (KD) / 39 (KS)  57,4  57,4  57,4  57,4  58  61

inbouwmaten            

 hoogte (mm)  1232  1232  1232  1220-1236  1232  1397-1413  1397-1413  1397-1413  1397-1413  1780  1780

 breedte (mm)  570  570  570  560-570  570  560-570  560-570  560-570  560-568  570  570

 diepte (mm)  550  550  550  minimaal 550  550  minimaal 550  minimaal 550  minimaal 550  minimaal 550  550  550

gebruiksgegevens            

 bruto-inhoud totaal (liter) 221  221  221  226  207  272  226  251  183  321  297

netto-inhoud koelgedeelte (liter) 219 219 219 (incl Dura-Fresh) 196  (incl Dura-Fresh) 184  260  231  (incl Dura-Fresh)  223  -  320  264

 netto-inhoud vriesgedeelte (liter) -  -  -  -  18  -  -  20  156  -  32

 invriesvermogen (kg/24h)  -  -  -  -  2,5  -  -  2  19  -  3

 volautom. ontdooisysteem koelgedeelte 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•  - 	• 	•

 handmatig ontdooisysteem vriesgedeelte  -  -  -  - 	• -  - 	• 	•  - 	•
 max. bewaartijd bij stroomuitval (h)  -  -  -  -  12  -  -  15  32  -  14

 akoestisch alarm  -  -  -  -  -  - -  - 	• - - 

 aan / uit indicatie  -  -  - 	•  - 	• 	• 	• 	•  -  -

 koelvloeistof  R 600a  R600a  R600a  R600a  R 600a  R600a  R600a  R600a  R600a  R600a  R600a

uitrusting koel/vriesgedeelte            

 glazen draagplateaus (inclusief flessenrek)  6 4  4  5  5  7  6  5 -  5  5

 verstelbaar  5 3  3  4  4  6  1  4 -  4  4

 flessenstabilisator 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• - 	• 	•

 flessenrek 	• 	• 	•  - 	• -  - - - 	• 	•
 aantal Climat Fresh Boxen -  -  1  2 -  -  2 - - - - 

 aantal groenteladen  2  2 + 1 extra brede  2  -  2  2  -  2 -  2  2

 aantal kunststof vriesladen  -  -  -  -  -  -  -  -  6 - - 

 ijsblokjeshouder  -  -  -  - 	•  - - 	• 	•  - 	•

 invriesschakelaar  -  -  -  -  -  - - - 	•	(Fast Freeze) - - 

 invrieslade  -  -  -  -  -  - - - - - - 

 CFK / HFK vrij 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	•
uitrusting koelerdeur            

 aantal bovendeurvakken incl. deksel  2  2  2  1  2  1  1  1 -  2  2

 in hoogte verstelbare midden deurvakken  3  3  3  1 1/2  3  2 1/2  2 1/2  2 1/2 -  3  3

 onderdeurvak  1  1  1  1  1  1  1  1 -  1  1

 eierrek 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• - 	• 	•
elektrische aansluitgegevens            

 aansluitwaarde (W) 80  75  75  80  80  80  80  80  90  80  80

 netspanning/netfrequentie (230V/50Hz) 	• • • • 	• • • • • • •
energieverbruik            

 per 24 uur (kWh) 0,35 (KD)/0,44 (KS)  0,35  0,35  0,40 0,58 (KD)/0,61 (KS)  0,4  0,4 0,7  0,7  0,4  0,73

 per jaar 128 (KD) / 161 (KS)  128  128  149,7 212 (KD) / 259 (KS)  138,7  153,3  240,9  240,9  146  266

 energie klasse  A+ (KD) / A+ (KS)  A+  A+  A+ A+ (KD) / A+ (KS)  A+  A+  A+  A+  A+  A+

typenummer deur-op-deur KD6122A KD6122AG KD6122AF KD8122AF KD6122B KD8140AD KD8140AF KD8140BD KD8140CD KD2178A KD2178B

 prijs in euro  1.199,-  1.299,-  1.399,-  1.689,-  1.229,-  1.539,-  1.799,-  1.599,-  1.499,-  1.669,-  1.749,-

typenummer sleepdeur KS3122A - - - KS3122B - - - - KS2178A KS2178B

prijs in euro 1.029,- - - - 1.099,- - - - - 1.469,- 1.549,-

 verwijderingsbijdrage  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-
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Koel- en vrieskasten

 typenummer deur-op-deur

 

KD6178B

 

KD6178BD

 

KD6178BF

 

KD8178BD

 

KD8178AF

 

KD8178CD

typenummer sleepdeur  KS3178B KS3178BD     

 sterrencode vriezen  4  4  4  4    4

 aantal deuren  2  2  2  2  2  2

 aantal compressoren  1  1  1  1  1  1

 voor omgevingstemp. oC / klimaatklasse  10 - 32 / SN  10 - 38 / SN-ST  10 - 38 / SN-ST  10 - 43 / SN-T  10 - 38 / SN-ST  10 - 38 / SN-T

 geluidsniveau dB (a)  37  37  37  39  39  39

 deur draairichting omkeerbaar 	• 	• 	• 	• 	• 	•
 deur zelfsluitend vanaf 20 graden  KD6178B  KD6178BD  •  •  •  •

 max. deur opening x-graden  -  -  -  -  -  -

afmetingen       

 hoogte (mm)  1770  1770  1770  1770  1770  1770

 breedte (mm)  540  540  540  559  559  559

 diepte (mm)  545  545  545  539  539  539

 ventilatie minimaal 200 cm2 	• 	• 	• 	• 	• 	•
 massa netto (gewicht in kg)  58  65  65  73  74,7  82,5

inbouwmaten       

 hoogte (mm)  1780  1780  1780  1772-1788  1772-1788  1772-1788

 breedte (mm)  570  570  570  560-570  560-570  560-570

 diepte (mm)  550  550  550  min. 550  min. 550  min. 550

gebruiksgegevens       

 bruto-inhoud totaal (liter)  281  281  281  287  344  284

 netto-inhoud koelgedeelte (liter)  198  198  198 200  307  

 netto-inhoud vriesgedeelte (liter)  65  65  65  62  62 / 57  211

 invriesvermogen (kg/24h)  3,5  9  9  10    18

 volautom. ontdooisysteem koelgedeelte 	• 	• 	• 	•   	•

 handmatig ontdooisysteem vriesgedeelte 	• 	• 	•  No Frost   
 max. bewaartijd bij stroomuitval (h)  18  19  19  24   34

 akoestisch alarm 	• 	• 	• 	• 	• 	•

 aan / uit indicatie  - 	• 	• 	• 	• 	•
 koelvloeistof  R 600a  R600a  R600a  R600a  R600a  R600a

uitrusting koel/vriesgedeelte       

 glazen draagplateaus (inclusief flessenrek)  6  5  5  5  6  4 

 verstelbaar  5  4  4  3  4  1

 flessenstabilisator 	• 	• 	• 	• 	• 	•

 flessenrek 	• 	• 	•    
 aantal Climat Fresh Boxen -   1    3  2

 aantal groenteladen  2  2  2  2   

 aantal kunststof vriesladen  3  3  3  3  3 / 2  3 / 2

 ijsblokjeshouder 	• 	• 	• 	• 	• 	•

 invriesschakelaar  - 	•	(Fast Freeze) 	•	(Fast Freeze) 	•	(Fast Freeze) 	•	(Fast Freeze) 	•	(Fast Freeze)

 invrieslade 	• 	• 	•    

 CFK / HFK vrij 	• 	• 	• 	• 	• 	•
uitrusting koelerdeur       

 aantal bovendeurvakken incl. deksel  2  2  2  1  1   

 in hoogte verstelbare midden deurvakken  2  2  2    1 1/2   

 onderdeurvak  1  1  1  1  1   

 eierrek 	• 	• 	• 	• 	•   
elektrische aansluitgegevens       

 aansluitwaarde (W)  140  160  160  136  175  198

 netspanning/netfrequentie (230V/50Hz) 	•  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240

energieverbruik       

 per 24 uur (kWh)  0,75  0,78  0,78  0,8  0,45  0,83

 per jaar  274  310  310  292  166  302

 energie klasse  A+  A+  A+  A+  A+  A+

typenummer deur-op-deur KD6178B KD6178BD KD6278BF KD8178BD KD8178AF KD8178CD

 prijs in euro  1.519,-  1.749,-  1.899,-  2.099,-  2.219,-  2.199,-

typenummer sleepdeur KS3178B KS3178BD     

prijs in euro 1.359,- 1.649,-     

 verwijderingsbijdrage  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-  17,-

Amerikaanse koelkasten

typenummer rvs

 

KA2211DC

 

KA2211DL

 

KA2211DP

 

KA2211DQ

typenummer grafiet  KA2292DL   

algemeen     

uitvoering SxS SxS met ijsmaker
SxS met ijsmaker/

minibar
SxS met ijsmaker/

minibar

afmetingen (breedte x  diepte x hoogte, mm) 917x700x1800 917x700x1800 917x700x1800 917x700x1800

bruto/netto inhoud totaal (liter) 565/554 540/524 540/524 522/506

specificaties koelgedeelte     
totaal netto volume koelgedeelte (liter) 346 345 345 327

temperatuur min - max 1 ~ 7 ˚C 1 ~ 7 ˚C 1 ~ 7 ˚C 1 ~ 7 ˚C

ventilator in koeler • • • •

automatische ontdooifunctie • • • •

cool select zone  -  -  - •
aantal leg plateaus 5 5 5 5

crisp cover • • • •
number of crisps / vegetable drawer(s) 2 2 2 2

aantal deurvakken 4 4 4 4

specificaties vriesgedeelte     

totaal netto volume vriesgedeelte (liter) 208 179 179 179

temperatuur min - max -14 ~-25 ˚C -14 ~-25 ˚C -14 ~-25 ˚C -14 ~-25 ˚C

temperatuur apart instelbaar • • • •
ventilator in koeler • • • •

No Frost • • • •
aantal leg plateaus 4 4 4 4

aantallen sterren vriezer 4 4 4 4

invriescapaciteit (kg/u) 10 12 12 12

bewaartijd bij stroomuitval (uren) 2 2 2 2

prestaties     

energieklasse A A A A+

energieverbruik per 24 uur (kW) 1,48 1,45 1,45 1,19 

energieverbruik per jaar (kW) 540 530 530 434

geluidsniveau (dB (A)) 41 41 41 39

klimaatklasse SN-T SN-T SN-T SN-T

user interface     

besturing elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch

fast cooling knop • • • •

aan/uit-knop koelgedeelte • • • •

aparte thermostaat voor de vriezer • • • •

fast freezing switch • • • •

aan/uit-knop vriezer  -  -  -  - 

display LED LED LED LED

temperatuurweergave • • • •
kinderslot • • • •

overig     

instelbare voetjes voor • • • •
wieltjes achter • • • •

instelbare deurscharnieren • • • •
netto gewicht (kg) 111 124 124 120

aansluiting     

aansluitwaarde (W) 540 530 530 434

netspanning/frequentie (V/Hz) 220~240/50 220~240/50 220~240/50 220~240/50

aantal temperatuurvoelers 5 sensoren 5 sensoren 5 sensoren 6 sensoren

aantal lampen/wattage 2(30W)+1(40W) 2(30W)+1(40W) 2(30W)+1(40W) 3(30W)+1(40W)

typenummer rvs KA2211DC KA2211DL KA2211DP KA2211DQ

prijs euro 3.599,- 3.999,- 4.499,- 4.999,-

typenummer grafiet  KA2292DL   

prijs euro  4.199,-   

verwijderingsbijdrage euro 17,- 17,- 17,- 17,- 
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 typenummer

 

VA6111LT

 

VA6111RT

 

VA9111RT

 kleuren  RVS  RVS  RVS

 afmetingen (hxbxd) mm  816/880x596x554  818/878x596x550  818/878x596x550

 hoogte meubeldeur min./max. mm  645/715  645/715  645/715

 gewicht meubeldeur min./max. kg  2/8  2/10  2/6

 aantal programma’s  5  7  7

 aantal temperaturen  4  5  5

 volledig integreerbaar 	• 	• 	•
programma’s/temperatuur    

 intensief 70 oC met voorspoelen 	• 	• 	•

 normaal 65 oC met voorspoelen 	•  -  -
 kort dagelijks 65 oC  -  • (55 oC)  •	(55 oC)

 dagelijks 55 oC met voorspoelen  -  -  -

 eco/bio 50 oC met voorspoelen 	• 	• 	•
 automatic  -  •  •

 snel programma 50 oC  -  • (60 oC)  • (60 oC)

 glas/delicaat 45 oC met voorspoelen  -  •  •
 koud voorspoelen  -  •  •

 halve belading  -  •  •
energielabel  AAA  AAA  AAA

specificaties    

 bedieningspaneel met display  -  •  •
 bedieningspaneel zonder display 	•  -  -

 korfkleur  lichtgrijs  grijs grijs

 verstelbare bovenkorf* 	• 	• 	•
 messenlade / korf  -  -  -

 bestekkorf  •  •  •
 aantal couverts  12  12  12

 geluidsniveau - dB(a) IEC 704-3  49  44  44

 aquacontrol/aquastop 	•/• 	•/• 	•/•
 waterhardheid standen  10  10  10

 droging  active  active  active

 programmageheugen 	• 	• 	•
 waterverbruik liter  18  12  12

 uitgestelde starttijd  3 uur  1-19 uur  1-19 uur

 warmwateraansluiting (max.) 60 oC mogelijk 	• 	• 	•
 resttijdindicatie / programma inkorten  -/-  •/-  •/-

 3-in-1/4-in-1 tabletfunctie  -  •  •
 glasbescherming  -  •  •

indicatie    

 indicatie glansmiddel 	• 	• 	•

 indicatie zout 	• 	• 	•

 einde-geluidsignaal / EPI (projectie) 	•/- 	•/• 	•/•
 multi talen display  -  -  -

technische specificaties    

 op ooghoogte inbouwbaar  -  •  •
 nishoogte / inbouwhoogte mm  820-880  820-880  860-940

 vanaf voorzijde instel. achtervoeten  -  •  •
 aansluitwaarde - kW  2,2  2,2  2,2

 geïnt.verwarm.element 	• 	• 	•
 volledig RVS bedieningspaneel  -  -  -

 prijs euro  1.239,-  1.499,-  1.549,-

 verwijderingsbijdrage  5,-  5,-  5,-

Vaatwassers

typenummer 
VA6611NT / 
VA9611NT

 
VA6611PT / 
VA9611PT

VA6611QT / 
VA9611QT

VA6611RT / 
VA9611RT

VA6611ST / 
VA9611ST

VA6611TT / 
VA9611TT 

kleuren rvs rvs rvs rvs rvs rvs

afmetingen bxdxh (mm)
596 x 570 x 820 

/ 860
596 x 570 x 820 

/ 860
596 x 570 x 820 

/ 860
596 x 570 x 820 

/ 860
596 x 570 x 820 

/ 860
596 x 570 x 820 

/ 860

hoogte meubeldeur min./max. (mm) 680-760 680-760 680-760 / 680-760 680-760 / 680-760 680-760 / 680-760 680-760 / 680-760

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

aantal couverts 14 14 14 14 16 (XL)/17 (XXL) 16 (XL)/17 (XXL)

aantal programma's 6 6 6 6 6 12

aantal temperaturen ˚C 70-65-60-50-40-30 70-65-60-50-40-30
70-65-60-55-50-

40-30
70-65-60-55-50-

40-30
70-65-60-55-50-

40-30
70-65-60-55-50-

40-30

verbruik (liter / kWh / min) 11 / 1,05 / 170 11 / 1,05 / 170 11 / 1,05 / 170 9,9 / 1,05 / 170 9,9 / 1,05 / 170 9,9 / 1,05 / 170 

programma's/temperatuur       

program 1 – – auto auto auto auto

program 2 dagelijks 60 ˚C dagelijks 60 ˚C    dagelijks 60 ˚˚C

program 3 intensief 70 ˚C intensief 70 ˚C intensief 70 ˚C intensief 70 ˚C intensief 70 ˚C intensief 70 ˚C

program 4 normaal 65 ˚C normaal 65 ˚C normaal 65 ˚C normaal 65 ˚C normaal 65 ˚C normaal 65 ˚C

program 5 – – – – –
boven- en onder-

korf 55 ˚C

program 6 – – – – – bovenkorf 55 ˚C

program 7 – – – – – onderkorf 55 ˚C

program 8 – – – – –
tijdsprogramma 

65 ˚C

program 9 delicaat 50 ˚C delicaat 50 ˚C delicaat 50 ˚C delicaat 50 ˚C delicaat 50 ˚C delicaat 50 ˚C

program 10
snelprogramma 

60 ˚C
snelprogramma 

60 ˚C
snelprogramma 

60 ˚C
snelprogramma 

60 ˚C
snelprogramma 

60 ˚C
snelprogramma 

60 ˚C

program 11 voorspoelen 40 ˚C voorspoelen 40 ˚C voorspoelen 40 ˚C voorspoelen 40 ˚C voorspoelen 40 ˚C voorspoelen 40 ˚C

program 12 – – – – –
voorspoelen en 
drogen 40 ˚C

temperatuur-aanpassing • • • • • •

droogtijd-aanpassing • • • • • •

halve belading • • •

energielabel AAA AAA AAA AAA AAA AAA

specificaties       

korfkleur donkergrijs donkergrijs donkergrijs donkergrijs donkergrijs donkergrijs

verstelbare bovenkorf - • • • • •

extra middenkorf     • •

messenlade   • • • •

bestekkorf • • • • • •

geluidsniveau dB(A) 47 47 47 45 45 43

aquasave / pex slang •/• •/• •/• •/• •/• •/•

waterhardheid standen       

turbo droogsysteem • • • • • •

programmageheugen       

uitgestelde starttijd (uren) 5 5 5 5 5 0,5 - 24

warmwater aansluiting mogelijk • • • • • •

resttijdindicatie / programma inkorten  - / -  - / -  - / -  - / •  - / • • / •

3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie • • • • • • •

glasbescherming • • • • • •

binnenverlichting      •

indicatie       

indicatie glansmiddel   • • • • •

indicatie zout  • • • • •

einde geluidssignaal / EPI (projectie) • / - • / - • / -  • / •  • / •  • / •

technische specificaties       

op ooghoogte inbouwbaar • • • • • •

nishoogte / inbouwhoogte 820 820 820 / 860 820 / 860 820 / 860 820 / 860

vanaf voorzijde instelbare achtervoeten • • • • • •

aansluitwaarde - kW 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

typenummer VA6611NT VA6611PT VA6611QT VA6611RT VA6611ST VA6611TT

consumentenadviesprijs euro 1.299,- 1.349,- 1.449,- 1.549,- 1.649,- 1.849,- 

typenummer VA9611NT VA9611PT VA9611QT VA9611RT VA9611ST VA9611TT

consumentenadviesprijs euro 1.349,- 1.399,- 1.499,- 1.599,- 1.699,- 1.899,-

verwijderingsbijdrage euro 5 5 5 5 5 5

3-in-1 / 4-in-1

Alle typen geschikt 

voor tabletten, alleen 

TT heeft speciale 

functie om nog meer 

uit de tablet te halen

De classificatie 

energielabel AAA is 

gebaseerd op de 

97/17/EC vaatwasser 

norm EN50242 bij 

programma 55 ºC, 

restwarmte drogen. 

Getest met 12 

couverts. 

NB. alle vaatwassers 

worden geleverd met 

waterontharder.

Vaatwassers
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 typenummer

 

VA4511AT

 

VA5511AT

 

VA6311QF

 

VA6311AF

 kleuren  RVS  zwart  RVS  RVS

 afmetingen (hxbxd) mm 644/724x446x555  759x550x550  816/880x596x570  816/880x596x570

 hoogte meubeldeur min./max. mm  644/724   571/600  571/600

 gewicht meubeldeur min./max. kg  2/10  3/8  2/10  2/10

 aantal programma’s  5  4  5  5

 aantal temperaturen  5  4  4  4

 volledig integreerbaar 	• 	•  -  -

programma’s/temperatuur     

 intensief 70 oC met voorspoelen 	•  • 	• 	•
 normaal 65 oC met voorspoelen  -  -  •  -

 kort dagelijks 65 oC  -  -  -  -

 dagelijks 55 oC met voorspoelen  - 	•  -  -

 eco/bio 50 oC met voorspoelen 	• 	• 	• 	•

 automatic 	• 	• 	• 	•

 snel programma 50 oC 	• 	•  - 	•

 glas/delicaat 45 oC met voorspoelen 	•  -  - 	•
 koud voorspoelen  -  -  -  -

 halve belading  automatisch  sensor  automatisch  automatisch

energielabel AAA AAA AAA AAA 

specificaties     

 bedieningspaneel met display 	• 	•  - 	•

 bedieningspaneel zonder display  -  - 	•  -

 korfkleur  -  grijs  -  -

 verstelbare bovenkorf 	• 	•  - 	•

 messenlade / korf 	• 	•  - 	•
 bestekkorf  -  standaard  -  -

 aantal couverts  9  11  12  12

 geluidsniveau - dB(a) IEC 704-3  47  43  49  45

 aquacontrol/aquastop 	• 	• 	• 	•
 waterhardheid standen 10  10  10  10

 droging  turbo  active  active  turbo

 programmageheugen 	•  - 	• 	•
 waterverbruik liter  13  16  18  16

 uitgestelde starttijd  1-/ 19 uur  1-/ 19 uur  3 uur  1-/ 19 uur

 warmwateraansluiting (max.) 60 oC mogelijk 	• 	• 	• 	•

 resttijdindicatie / programma inkorten  •/- 	•/-  -/- 	•/-

 3-in-1/4-in-1 tabletfunctie  - 	•  -  -

 glasbescherming  -  -  - 	•

indicatie     

 indicatie glansmiddel 	• 	• 	• 	•

 indicatie zout 	• 	• 	•  -

 einde-geluidsignaal / EPI (projectie) 	•/- 	•/-  -  -

 multi talen display  -  -  -  -

technische specificaties     

 op ooghoogte inbouwbaar  - 	•  - 	•
 nishoogte / inbouwhoogte mm  820-880  762  820-880  820-880

 vanaf voorzijde instel. achtervoeten  -  -  -  -

 aansluitwaarde - kW  2,2  2,3  2,2  2,2

 geïnt.verwarm.element 	• 	• 	• 	•

 volledig RVS bedieningspaneel  -  - 	•  -

 prijs euro  1.339,-  1.849,-  1.299,-  1.519,-

 verwijderingsbijdrage  5,-  5,-  5,-  5,-

Er gelden specifieke eisen aan de deurmaat van de VA6611- serie en de VA9611- serie, zie toelichting hieronder. Bij een  
deurformaat kleiner dan de minimale deurmaat van deze typen kan het speciale model VA6111RT / VA9111RT toegepast worden.

nishoogte

m
in

im
al

e 
de

ur
m

aa
t

corpushoogte

plinthoogte

hoogte greeplijst

nishoogte
corpushoogte

de
ur

m
aa

t

plinthoogte

Inbouw situatie onder werkblad Greeploze keuken inbouw situatie onder werkblad Bij inbouw op ergonomische hoogte van de 
VA6611- serie (82 cm) geldt: 

-  Deurpaneel hoogte = min. 720 mm
-  Minimale afmetingen tussen het deurpaneel  
 vaatwasser en frontpaneel lade = 5 mm 

VA6611- serie; minimale deurmaat is 680mm (zie tabel 1)
VA9611- serie; minimale deurmaat is 700mm (zie tabel 2)

Voor verdere maatdetails zie pagina 200 t/m 202

VA6611- serie; minimale deurmaat is 680mm (zie tabel 1)
VA9611- serie; minimale deurmaat is 700mm (zie tabel 2)
 
Voor de bovenstaande minimale deurmaten geldt: 
Minimale deurmaat = corpushoogte - hoogte greeplijst

Deze minimale deurmaat moet gebruikt worden bij het  
uitlezen van de onderstaande tabellen
Voor verdere maatdetails zie pagina 200 t/m 202

Tabel 1 VA6611- serie installatie onder werkblad.

820 830 840 850 860 870

60 760 770 780 790 800 810

70 750 760 770 780 790 800

80 740 750 760 770 780 790

90 730 740 750 760 770 780

100 720 730 740 750 760 770

110 710 720 730 740 750 760

120 700 710 720 730 740 750

130 690 700 710 720 730 740

140 680 690 700 710 720 730

150 680 690 700 710 720

160 680 690 700 710

170 680 690 700

180 680 690

190 680

200

210

Nis hoogte (mm)

Deurlengte speciale installatie

Deurlengte standaard installatie

860 870 880 890 900 910

60 800 810 820 830 840 850

70 790 800 810 820 830 840

80 780 790 800 810 820 830

90 770 780 790 800 810 820

100 760 770 780 790 800 810

110 750 760 770 780 790 800

120 740 750 760 770 780 790

130 730 740 750 760 770 780

140 720 730 740 750 760 770

150 710 720 730 740 750 760

160 700 710 720 730 740 750

170 700 710 720 730 740

180 700 710 720 730

190 700 710 720

200 700 710

210 700

Nis hoogte (mm)

P
lin

t 
ho

o
g

te
 (m

m
)

Deurlengte speciale installatie

Deurlengte standaard installatie

Tabel 2 VA9611- serie installatie onder werkblad.

Tabellen ten behoeve van installatie vaatwassers VA6611- serie en VA9611- serie
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Combinatie inbouwmaten voor puzzelo’s

-  Let op: volgorde en type bepalen de zaagmaat
-  als de puzzelo’s niet geheel sluitend tegen elkaar ingebouwd worden, moet het werkblad tussen de puzzelo’s minimaal 60 mm breed zijn.

Boven lade Boven oven

Inbouwtekening inductiekookplaat

De ATAG inductiekookplaten zijn voorzien van ventilatie sleuven 
aan de voorzijde en onderzijde van het toestel. Als richtlijn 
adviseren wij een uitblaasopening aan de voorzijde te creëren van 
3 mm (zie onderstaande afbeelding).

Uitblazen aan de voorzijde:

Bij beperkte ventilatie kan het vermogen van de kookplaat tijdelijk 
teruggeregeld worden om een te hoge temperatuur te voorkomen.

3 mm
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Garantie en service

ATAG: kwaliteitsgarantie en service
G8 Garantie; acht jaar garantie
ATAG heeft een unieke garantieregeling. Als u gelijktijdig 

vier ATAG apparaten of meer aanschaft, dan ontvangt 

u naast de 2 jaar volledige basisgarantie, 6 jaar extra 

garantie; dus inclusief alle kosten voor materiaal, 

onderdelen en arbeidsloon. U betaalt dan alleen de 

voorrijkosten. 

Vijf jaar garantie
Naast deze 2 jaar volledige basisgarantie, ontvangt u van 

ATAG altijd 3 jaar extra garantie; waarbij ATAG de kosten 

voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon volledig voor 

haar rekening neemt. U betaalt dan alleen de voorrijkosten. 

Koopt u dus 3 of minder ATAG apparaten, dan krijgt u maar 

liefst 5 jaar garantie van ATAG.

De kranen zijn eveneens opgenomen in de unieke garantie-

regeling van ATAG. Op de kranen krijgt u nu standaard 

5 jaar garantie en zelfs 8 jaar garantie als u gelijktijdig vier 

ATAG apparaten (exclusief kraan) of meer aanschaft.

Verplichte registratie 
Om in aanmerking te komen voor de garantie geldt de 

voorwaarde dat u uw aankopen binnen 30 dagen na 

aanschaf registreert. Dit doet u via www.atagservice.nl of 

via het telefoonnummer 0900-555 00 01.

Vier of meer ATAG apparaten:

Drie of minder ATAG apparaten:

Volledige garantie Volledige garantie, u betaalt alleen voorrijkosten

Garantie en service
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Top Service
De ATAG dealers zorgen in eerste instantie voor een 

perfecte service. Daarnaast kunnen zij, en dus ook u, 

een beroep doen op de ATAG serviceorganisatie. Een 

professionele, uiterst moderne organisatie die met u 

meedenkt als er eens iets mocht zijn met uw apparatuur. 

Bij noodgevallen kan de servicedienst zelfs binnen 8 uur 

bij u zijn om uw storing te verhelpen.

Via www.atagservice.nl kunt u 24 uur per dag, 7 dagen 

per week uw storing en uw reparatiewensen melden. Dit 

wordt dan bij de eerste mogelijkheid meegenomen in de 

planning. Over heel Nederland heeft ATAG een uitgebreid 

netwerk van eigen servicemonteurs, uitgerust met de 

modernste middelen.

De onderdelenservice is in staat om binnen 24 tot 

48 uur door geheel Nederland vrijwel alle noodzakelijke 

onderdelen te leveren. Originele fabrieksonderdelen 

worden op voorraad gehouden zodat u verzekerd bent 

van een goede serviceoplossing.

ATAG kenmerkt zich door haar 
hoge serviceniveau. 
Onze service en uw garantie zullen dan ook altijd met de 

grootste zorg worden uitgevoerd. Voor de volledigheid 

en ter voorkoming van onduidelijkheden, verwijzen wij 

u naar de officiële service- en garantievoorwaarden op 

onze website: www.atagservice.nl. Deze voorwaarden 

zijn ook op te vragen via ATAG service 0900-555 00 01, 

postbus 249, 6920 AE Duiven.
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Garantie en service

Postadres
Postbus 1033, 6920 BA Duiven

Bezoekadres
Impact 83, Duiven

Tel.: 026 - 882 11 00

Fax: 026 - 882 12 10

E-mail: info@homeproducts.nl

Internet: www.atag.nl

Afdeling verkoop
Tel.: 026 - 882 14 00

Fax: 0800 - 888 80 08

ATAG Service en verkoop onderdelen
Postbus 249, 6920 AE Duiven

Tel.: 0900 - 555 00 01

Fax: 026 - 882 14 44

Internet: www.atagservice.nl

Openingstijden adviescentrum
Maandag: 10.00 uur tot 17.30 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 uur tot 17.30 uur

Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ATAG programma. Informatie over gebruik, installatie 

en detail-specificaties kunt u te allen tijde opvragen via de ATAG organisatie of via atag.nl en atagservice.nl. 

Via atagservice.nl kunt u alle relevante informatie vragen vinden rond uw gebruik, installatie, veiligheid en onderhoud. 

Hiermee kunt u uw keuze voor ATAG apparatuur verder onderbouwen en het jarenlange gebruik ervan zo plezierig 

mogelijk laten verlopen. Mocht u nog verdere informatie nodig hebben; onze service organisatie staat voor u klaar.
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           Ook een mooi recept 
  vraagt soms om ’n     

               vleugje intuïtie 
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Collectie inbouw keukenapparatuur januari 2011

Uw goede smaak en onze zekerheid:
vanaf 4 apparaten 8 jaar garantie van ATAG
Vier of meer ATAG apparaten:

Drie of minder ATAG apparaten:

Volledige garantie Volledige garantie, u betaalt alleen voorrijkosten




