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Energie-efficiëntie in een oogopslag

Dankzij een etiket op het toestel ziet u meteen het 

energieverbruik. Inzake energie-efficiëntie bevinden 

de toestellen van V-ZUG zich in de voordeligste klasse.

Recupel

Sinds 1 juli 2001 wordt in België een wettelijke recyclagebijdrage 

doorberekend aan de consument die afzonderlijk op het aankoopticket 

kan worden vermeldt. Deze bijdrage bedraagt sinds 1 maart 2012 in 

België €1,00 (BTWi) voor alle (stoom)ovens, microgolfovens, kookplaten, 

dampkappen, afwasmachines, wasmachines en droogkasten, €0,05 

(BTWi) voor koffiemachines, en €10,00 (BTWi) voor koelkasten en 

wijnklimaatkasten. Meer info op www.recupel.be.

5 jaar garantie (BE)

Al de V-ZUG toestellen uit deze catalogus, verkocht en 

geplaatst in België, hebben bij een normaal huishoudelijk 

gebruik een garantie van 5 jaar op de onderdelen, werkuren 

en voorrijkosten volgens onze algemene  garantievoorwaarden 

(zie www.vzug.com), in Nederland geldt 2 jaar garantie. 

De factuurdatum op uw originele, legale aankoopfactuur geldt als 

ingangsdatum van de garantieperiode. Voor een interventie onder 

waarborg dient een kopij van deze factuur aan de hersteller te worden 

overhandigd op het ogenblik van zijn aankomst. 

Een service interventie kan aangevraagd worden via onze website  

www.vzug.com, per mail naar info.be@vzug.com, per telefoon naar ons 

gratis nummer 00800 850 850 00 of op het nummer 056 616 000, 

bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 

tot 17u00 (vrijdag tot 16u00).

Prijzen

Alle prijzen zijn de indicatieve verkoopprijzen in Euro, BTW inbegrepen 

(IVP BTWi), en zijn geldig voor België, Luxemburg en Nederland.

Deze prijzen zijn exclusief de eventuele recyclagebijdrage (ex Recupel).

Onder voorbehoud van modelwijzigingen en prijswijzigingen en onder 

voorbehoud van drukfouten. 
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V-ZUG SA
Ondernemingsportret

 
 
V-ZUG AG
Ondernemingsportret

ZWITSERSE PERFECTIE IN HUIS

V-ZUG is het leidinggevende merk van huishoudelijke apparatuur op de Zwitserse 
markt. Al meer dan een eeuw ontwikkelen en produceren wij in het hart van Zwitser-
land huishoudelijke apparatuur die niet alleen het dagelijkse leven van onze klanten 
eenvoudiger maakt, maar bovendien een leven lang voor inspiratie en enthousiasme 
zorgt.
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V-ZUG SA

Al een eeuw geleden heeft de onderneming V-ZUG zich tot doel gesteld 

om het dagelijkse leven van zijn klanten te vereenvoudigen door zowel 

vernieuwende als kwalitatief hoogstaande huishoudelijke apparatuur 

aan te bieden. Op zoek naar een keukentoestel, een vaatwasmachine of 

een wasmachine: bij V-ZUG vinden klanten altijd uitstekende toestellen. 

Als leider op de Zwitserse markt geven wij niet alleen uitdrukking aan de 

Zwitserse waarden, maar maken wij die ook toegankelijk voor de hele 

wereld dankzij eenvoudige en aangepaste oplossingen, die een hele 

leven lang inspiratie en enthousiasme garanderen. Dat is voor ons ‘de 

Zwitserse perfectie in ons bedrijf’.

V-ZUG is groot geworden in Zwitserland

Zwitserland is een natie van uitvinders, het land van nauwkeurige horlo-

ges en het vaderland van de beroemde Zwitserse chocolade. Het centrum 

ervan bevindt zich in de levendige en bloeiende economische regio Zug. 

Hier, in het hart van Zwitserland, liggen onze wortels, niet alleen vanuit 

geografisch, maar ook vanuit ideologisch oogpunt: gedurende onze 

honderdjarige geschiedenis zijn de symbolen van ons land versmolten 

met de waarden waarvoor onze onderneming staat. De naam van onze 

onderneming weerspiegelt met trots onze oorsprong: de ‘V’ staat voor 

onze geschiedenis als werkplaats voor verzinking (’Verzinkerei’ in het 

Duits) en ‘ZUG’ verwijst naar onze verbintenis met de regio Zug en de 

Zwitserse economie.

V-ZUG is overal ter wereld thuis

Vandaag waardeert men overal ter wereld het typische Zwitserse inno-

vatievermogen, evenals de enorme precisie en de onberispelijke kwaliteit 

van onze hoogstaande producten. Enkele jaren geleden besliste V-ZUG 

om de nationale grenzen te overstijgen en zijn huishoudelijke apparatuur 

van hoge kwaliteit wereldwijd aan klanten voor te stellen. De onderne-

ming V-ZUG is sindsdien gevestigd in uitgelezen markten en voldoet 

aan de vraag van veeleisende klanten door het exclusieve aanbod van 

topproducten en een weergaloze dienstverlening.
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Als middelgrote onderneming bieden wij een uitstekende kwaliteit, zijn wij 

steeds alert en in staat om snel te reageren. Wij benutten deze flexibiliteit 

en nabijheid bij de markt om de toekomstige behoeftes van onze klanten 

aan te voelen en systematisch de ontwikkeling van onze producten op 

te volgen. Dankzij de hoogstaande Zwitserse knowhow en een zeker 

inzicht in trends kunnen onze wetenschappers en ontwerpers nieuwe 

toestellen, programma’s en functies creëren of al bestaande toestellen 

perfectioneren. Het resultaat zijn innovaties voor de hele wereld, die 

nu al deel uitmaken van het dagelijkse leven in Zwitserse huishoudens.

INNOVATIE IS ONZE LEVENSKRACHT – 
SINDS 1913

Van meet af aan beschouwen wij het als onze missie om huishoudelijke 
apparatuur niet alleen te verbeteren, maar vooral zuiniger en gebruiksvrien-
delijker te maken. Met andere woorden: wij willen een revolutie 
 teweegbrengen in het dagelijkse leven. De talrijke innovaties en het pioniers-
werk bewijzen dat wij die doelstelling al decennialang bereiken.
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V-ZUG SA

De 6 innovatiegebieden van V-ZUG

Kwaliteit

De onberispelijke kwaliteit en de duurzaamheid van de toestellen van 

V-ZUG zijn zichtbaar, tastbaar en hoorbaar.

Duurzame ontwikkeling

Toestellen van V-ZUG gaan niet alleen zuinig om met hulpbronnen, maar 

kenmerken zich bovendien door een meer dan gemiddelde levensduur.

Wereldprimeur – Technologie met warmtepomp: V-ZUG is de eerste 

onderneming die internationaal vaatwasmachines, wasmachines en 

wasdrogers met een warmtepomp op de markt brengt: een nieuwe 

mijlpaal op het gebied van stroomverbruik.

Eenvoud

De toestellen van V-ZUG staan bekend om hun gemakkelijke en snelle 

bediening en beschikken over automatische programma’s die het leven 

van onze klanten vereenvoudigen.

Gezondheid en veiligheid

De toestellen van V-ZUG verschaffen onze klanten een gevoel van 

veiligheid en netheid: ze zijn eenvoudig en grondig te reinigen, terwijl 

de voedingsmiddelen toch behoedzaam garen.

Uitstekende prestaties

De toestellen van V-ZUG onderscheiden zich door hun uitstekende pres-

taties in hun categorie.

Hoewel de apparatuur van V-ZUG ontworpen is voor particulieren, wordt 

deze ook gebruikt in professionele keukens. Zelfs vooraanstaande chef-

koks waarderen de uitzonderlijke prestaties en de onberispelijke kwaliteit 

van onze topproducten.

Persoonlijke aanpassing

V-ZUG biedt een ruim aanbod aan toestellen, die aan alle dagelijkse 

behoeftes en situaties tegemoet komen.

Als waakzame onderneming kunnen wij snel reageren op de wensen van 

onze klanten en hun aangepaste producten en diensten bieden. Daarin 

slagen wij nu al; in de toekomst lukt ons dat nog beter. Onze doelstelling: 

een heel leven lang voor inspiratie en enthousiasme zorgen.
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Wereldwijde innovatiesWeltneuheiten

EEN KLEINE ONDERNEMING KOMT OP STOOM

Al eeuwenlang wordt stoom met succes benut als energiebron en instrument op diverse gebieden. 
V-ZUG ontdekte het potentieel van stoom bij het koken en in het huishouden. Daarom is het voor 
ons een essentieel onderwerp voor onderzoek en ontwikkeling.
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V-ZUG SA

Stoom is een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor de wetenschap-

pers en ontwerpers van V-ZUG. Al jarenlang streven zij ernaar de energie 

en positieve eigenschappen van stoom dagelijks te benutten, niet alleen 

bij combi-stoomovens, maar in praktisch al onze productcategorieën. Het 

bewijs dat V-ZUG in de sector over de grootste knowhow inzake stoom 

beschikt, zijn de talloze innovaties die het bedrijf de voorbije jaren op 

de markt bracht: uitgekiende toepassingen van stoom die de toekomst 

vereenvoudigen en verrijken.

Stoom in de combi-stoomoven: gezond én een 

inspiratiebron

Het drukloos stomen, een beproefde methode en de allereerste toepassing 

van stoom bij V-ZUG, staat ook nu nog centraal. Sinds de marktintroductie 

van onze combi-stoomoven in 2001 hebben wij de stoomtechnologie 

geperfectioneerd en geïntegreerd in verschillende generaties toestellen. 

De moderne combi-stoomovens bieden gebruikers overal ter wereld 

nieuwe mogelijkheden om gezond, snel en lekker te stomen.

Stoom in andere toepassingen: efficiënt en verfijnd

Gaandeweg ontdekten onze experts dat stoom erg veelzijdig is, waar-

door ze deze kostbare energiebron ook in andere toestellen benutten. 

Een wereldprimeur in wasmachines is bijvoorbeeld het antikreuk-stomen, 

waardoor de kleding niet kreukt en het huishoudelijk werk vermindert. 

Aangezien de was in de wasmachine met stoom gladgestreken wordt, 

kan vaak het strijken achterwege blijven. Het textielonderhoudssysteem 

van V-ZUG, de REFRESH-BUTLER, benut de eigenschappen van stoom 

voor het zachte en comfortabele onderhoud van kleding. V-ZUG heeft 

een andere praktische toepassing met stoom ontwikkeld voor de vaat-

wasmachine Adora. Dankzij de zuivere stoom die op het einde van 

het droogproces wordt ingebracht, bezorgt de gepatenteerde functie 

SteamFinish u een schitterende en vlekkeloze vaat, zonder enig spoor 

van zout uit het vaatwas- en glansproduct. 

Perfectioneren van knowhow inzake stoom

Stoom is een uiterst efficiënte energiebron die een aanzienlijke hoeveel-

heid energie kan accumuleren en weer vrijmaken, of dat nu is voor te 

stomen voedingsmiddelen, voor textiel of de vaatwas. Ook in de toekomst 

blijft V-ZUG zijn innovatiepotentieel aanwenden in de zoektocht naar 

nieuwe mogelijkheden om deze kostbare energiebron te benutten. Zo 

willen wij de kleine onderneming blijven die stoom inzet voor innovatie.
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DUURZAAM ENGAGEMENT: ONZE 
BIJDRAGE VOOR DE TOEKOMST

Als verantwoordelijke speler streven wij, zowel lokaal als internationaal, 
naar meer duurzaamheid in de economische, sociale en ecologische 
sector. Dankzij ons innovatievermogen en technische knowhow hebben 
wij steeds een voorsprong, zeker inzake milieubescherming.
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0
WATT Standby

V-ZUG SA

Huishoudelijke apparatuur maakt een groot deel uit van het dagelijkse 

water- en elektriciteitsverbruik. Het wekt dan ook geen verbazing dat 

energie-efficiëntie een belangrijke rol speelt bij aankoopbeslissingen. 

Klanten die investeren in een modern toestel van V-ZUG besparen dage-

lijks kostbare hulpbronnen en ontzien tegelijk hun eigen portefeuille. Op 

die manier stimuleren wij klanten om een verantwoorde levensstijl aan 

te nemen: V-ZUG is bijvoorbeeld de eerste onderneming ter wereld die 

zijn vaatwasmachines, wasmachines en wasdrogers met een warmte-

pomp heeft uitgerust. Zo zetten onze toestellen nieuwe bakens uit inzake 

elektriciteitsverbruik. Als actief lid van de FEA (Zwitserse vereniging voor 

fabrikanten en leveranciers van huishoudelijke apparatuur) en als enige 

Leading Partner van de vereniging Minergie uit de huishoudelijke sector 

zetten wij ons in voor woon- en werkomstandigheden die de natuurlijke 

hulpbronnen ontzien.

Systematische duurzaamheid van bij de productie

Onze inzet begint al erg vroeg, namelijk in de productiefase. De indu-

striële sector in Zug streeft een ambitieuze doelstelling na: tegen 2020 

willen we een volkomen neutrale CO2-balans bereiken. We zijn al op de 

goede weg: de elektriciteit voor onze productie is – nu al – afkomstig 

van volledig hernieuwbare waterkrachtenergie. In het logistieke centrum 

ZUGgate beheren wij een van de grootste private fotovoltaïsche instal-

laties van het kanton. In combinatie met andere energiebesparende 

maatregelen is het gebouw zo een van de meest autonome logistieke 

centra op het gebied van energie.

Dankzij de functie ‘0 watt’ in stand-by wordt 
het energieverbruik op het einde van een 
stoomproces of programma automatisch 
tot een minimum beperkt, terwijl de veilig-
heidsfuncties actief blijven. Talrijke toestellen 
van V-ZUG beschikken bovendien over een 
intelligente, automatische spaarfunctie.
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Wereldwijde innovaties

BIJ V-ZUG IS DESIGN VEEL MEER DAN HET 
ESTHETISCHE VOORKOMEN.

Een mooi design kan dan wel op het eerste gezicht verleiden, maar de liefde moet 
langer standhouden: ook bij het gebruik of het reinigen. Die algemene invulling van 
het design is een cruciaal element bij de toestellen uit het topaanbod van V-ZUG.

Compacte klasse (45cm hoog) Kleine toestellen (38cm hoog)Standaardafmeting (60cm hoog)
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Design is de kunst om functie en esthetisch voorkomen te verenigen. 

Daarbij staat ‘functie’ niet toevallig op de eerste plaats. V-ZUG ontwerpt 

namelijk altijd zijn nieuwe toestellen en programma’s met de bedoeling 

het dagelijkse leven van zijn gebruikers, ongeacht hun persoonlijke 

situatie, te vereenvoudigen. Daarbij gaat het niet enkel om intelligente 

functies, maar ook om een eenvoudige en ergonomische toegang. Voor 

ons is een design goed als het waterreservoir van een stoomoven bijvoor-

beeld gemakkelijk uitgenomen en gevuld kan worden of als het meest 

gebruikte wasprogramma met een enkele druk op de knop geselecteerd 

kan worden. De visuele opbouw vervolledigt het design: al meer dan een 

eeuw proberen wij onze toestellen tot het essentiële te beperken. Zuivere 

vormen en materiaal van topkwaliteit verschaffen onze producten een 

modern en tijdloos voorkomen, waardoor u onze toestellen op flexibele 

wijze kunt combineren. Het resultaat van dit ontwerpproces zijn huishou-

delijke apparaten die het leven van hun gebruikers niet alleen verfraaien, 

maar het bovendien vereenvoudigen en inspireren.

De afmetingen van de toestellen voldoen voor alle keukens

De toestellen van V-ZUG zijn perfect te integreren in alle keukens. Betref-

fende de hoogte beantwoorden wij aan alle eisen en situaties in uw ruimte 

doordat u uw toestellen op flexibele wijze kunt combineren.
 ■ Standaardafmeting: De standaardafmetingen van 60 cm hoog zijn 

beschikbaar voor combi-stoomovens en bakovens.
 ■ Compacte klasse: de compacte klasse wordt erg op prijs gesteld en 

omvat alle toestellen van 45 cm hoog. Hier hebben we combi-stoomo-

vens, bakovens, microgolfovens en Coffee-centers.

 ■ Kleine toestellen: de modellen van 38 cm hoog zijn ideaal voor kleine 

keukens of als aanvulling op toestellen met een standaardafmeting. In 

dit gamma vindt u combi-stoomovens, microgolfovens en Coffee-centers.

Onbeperkte combinatiemogelijkheden

Plant u een nieuwe keuken of wilt u enkel uw oude toestellen vervangen? 

Dan kunt u de verschillende combinatiemogelijkheden van de toestellen 

van V-ZUG benutten: deze passen zich perfect aan uw behoeften aan. 

Een combinatie van drie toestellen die onze klanten erg op prijs stellen, 

is bijvoorbeeld een standaard-bakoven, een combi-stoomoven met 

een compacte afmeting en een warmtelade als klein toestel. Als u uw 

oude standaard-bakoven wilt vervangen, beschikt u over verschillende 

opties om de lege ruimte op te vullen met een compact of klein toestel 

en een warmtelade. Zo krijgt uw keuken een restyling, zonder grote 

 veranderingen.

Spiegelglas of Inox afwerking

Al onze toestellen zijn telkens beschikbaar in een Spiegelglazen afwer-

king (met zwarte greep) of een Inox afwerking. Zo kiest u steeds uw 

gewenste design.
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Wereldwijde innovaties

GEBRUIKSCONCEPTEN VAN TOPKWALITEIT OP 
ALLE COMFORTNIVEAUS.

De display verschilt in functie van het comfortniveau. Maar beide comfortniveaus 
hebben één ding gemeen: een zuiver design en de onberispelijke kwaliteit, die u van 
V-ZUG verwacht.
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Inox Designgreep (bij de Inox afwerking) Zwarte Designgreep (bij de Spiegelglas afwerking)

Grafisch kleurendisplay Grafisch display (monochroom)

V-ZUG SA

Van modern tot beproefd: onze displays

Uw toestel beschikt over een regeling die verschilt, afhankelijk van het 

gekozen comfortniveau. De modellen van de nieuwste generatie zullen 

u overtuigen door hun grafische kleurendisplay of hun grafisch display 

(monochroom). U beschikt over de volgende mogelijkheden:
 ■ Grafisch kleurendisplay: bijna alle toestellen met het hoogste 

comfortniveau beschikken over het nieuwe grafische display met 

achtergrondafbeeldingen in kleur. U bedient de toestellen met een 

centrale instelknop en met sensortoetsen. De serie MSLQ maakt zelfs 

rechtstreekse bediening via het touchscreen mogelijk. Op toestellen met 

een grafisch kleurendisplay kunnen het einduur en de programmaduur 

individueel ingesteld worden. De toestellen bereiden uw maaltijd exact 

op het gewenste uur en schakelen automatisch uit als het programma 

afgelopen is.
 ■ Grafisch display: de toestellen met een gemiddeld comfortniveau 

informeren u continu in de gewenste taal met tekst en symbolen over 

de ingestelde bediening. U bedient de toestellen met een centrale 

instelknop en met sensortoetsen. Op toestellen met een grafisch display 

kunnen het einduur en de programmaduur individueel ingesteld worden. 

De toestellen bereiden uw maaltijd exact op het gewenste uur en scha-

kelen automatisch uit als het programma afgelopen is.

Bedieningsconcept van de nieuwe serie

De nieuwe toestellijn van V-ZUG bedient u eenvoudig en nauwkeurig met 

één enkele centrale instelknop. In een oogopslag ziet u op het grafische 

kleurendisplay de ingevoerde instellingen. Rechts van de instelknop 

bevinden zich de belangrijkste bedrijfsmodi en verschillende functies 

van uw toestel. Door een eenvoudige druk op de knop krijgt u toegang 

tot de verschillende bedieningsmenu’s: de bedrijfsmodi, GourmetGuide, 

EasyCook of een andere functie, zoals de automatische deuropener van 

het waterreservoir bij de combi-stoomoven.
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Combi-steamer en steamer

Combi-steamers

De Combi-Steam MSLQ is het eerste toestel dat traditionele 
warmte, stoom en microgolven combineert en zo schier onbe-
perkte mogelijkheden biedt. Verras uw familie en vrienden met 
de combi-stoomoven – uw begeleider van het zachtgekookt 
eitje ‘s ochtends tot de feestmaaltijd ‘s avonds.

Dit toestel van een uitstekende kwaliteit vormt uw keuken om tot het 
onbetwistbare centrum van uw woning. Het toestel beschikt over 
een hypermoderne technologie, rechtstreeks ontwikkeld door 
V-ZUG en verscholen achter een helder en nobel voorkomen.
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PROEVEN VAN HET LEVEN – VOOR EEN GEZONDE, 
VERFIJNDE EN LEKKERE LEVENSSTIJL

Kleine, smaakvolle én gezonde gerechten klaarmaken, kan 
snel gaan: dankzij een behoedzame bereiding in de stoomo-
ven blijven vitamines en mineralen beter behouden, zelfs 
wanneer u de turbo van de Powerfuncties activeert.
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In de keuken van Andreas Caminada werken de combi-stoomovens continu. Volgens 
de sterrenkok uit Graubünden is warme stoom de ideale bereidingsmethode voor 
delicate ingrediënten zoals snoekbaars. 

“ZACHTE STOOM IS PERFECT VOOR VIS”

Wie het ver wil schoppen als kok, moet vroeg opstaan. De wekker 

van Andreas Caminada rinkelt vandaag om vijf uur. De man uit het 

Zwitserse Graubünden heeft met zijn ‘Château de Schauenstein’ 

in Domleschg de top van de gastronomie bereikt en gaat deze 

ochtend vissen in het meer van Walenstadt. Zijn vangst is een 

indrukwekkende forel: 3,8 kg, goed voor 180 Zwitserse frank en 

dagvers.

Met geoefende gebaren fileert hij de vis, haalt er de wangen uit 

en schraapt met een soeplepel het resterende vlees van het karkas. 

Hiervan maakt hij later tartaar. De graten worden gebruikt voor 

een visbouillon.

Daarna maakt hij een marinade, een eeuwenoude bewaringsme-

thode. De kruiden geven de vis aroma en doen hem water verlie-

zen. De marinade van Andreas Caminada bestaat uit 30 g zout 

en evenveel suiker, zwarte peper, korianderzaad, mosterdzaad en 

jeneverbessen. De filets worden bedekt met kruiden, citroenschijfjes, 

verse dille en dragon, in huishoudfolie gewikkeld en enkele uren 

in de koelkast geplaatst. Daarna kan hij rauw of lichtgebakken 

opgediend worden.
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COMBI-STEAMERS

De stoomovens werken continu

De spanning stijgt in alle hoekjes van de keuken van ‘Schauenstein’, die 

bestaat uit vier verschillende zalen (hoofdkeuken, patisserie, productie en 

testkeuken). De eerste gasten komen aan, de middagdienst begint. Overal 

werken de combi-stoomovens continu: met hete lucht (150 °) of stoom 

(55 °). Zachte stoom is ideaal voor vis, licht Andreas Caminada toe. Hij 

schikt de snoekbaars op een bord, voegt olie en specerijen toe, dekt 

hem af met huishoudfolie en bakt hem 6 à 7 minuten (afhankelijk van de 

grootte) met stoom. “In het restaurant gebruiken we geen vacuümzakjes 

voor het bakken van vis”, vertelt Andreas Caminada. Hij houdt van de 

sterke smaak van de producten zelf. “Ik ben afkomstig uit de bergen van 

Graubünden en waardeer dus vooral authentieke smaken”, aldus de 

38-jarige chef-kok uit het Zwitserse Sagogn. 

Andreas Caminada maakt gebruik van de methode Vacuisine (sous-vide) 

voor geroosterde gerechten, voor varkensspek of gevogelte. Daartoe 

haal je de boutjes uit de hele kip; de rest wordt gekruid en sous-vide 

gegaard op het karkas. Het vlees (400-500 g) gaat 20 minuten op 65 ° 

in de stoomoven. “Deze bereidingswijze gaart het vlees behoedzaam en 

verschaft het een betere textuur. Tot slot snij je de kippenborst eruit, droog 

je deze af met keukenpapier en braad je hem in een braadpan aan de 

kant van de huid tot deze krokant wordt", legt Andreas Caminada uit. 

Momenteel staan ‘Hörnli’ en ‘Ghackets’ op het menu

In ‘Schauenstein’ garanderen elf koks een culinair spektakel van formaat. 

De chef moet voortdurend beslissingen nemen. Is het parfum van deze 

room perfect? Zijn er voldoende bevroren yoghurtbolletjes in de vloeibare 

stikstof? “Dit is mijn smaakuniversum. Ik wil er zeker van zijn dat het niet 

achterhaald is. Daarom wil ik een heleboel zaken niet delegeren, maar 

wil ik zelf in de keuken staan", bevestigt Andreas Caminada.

De dag begon vroeg aan het meer van Walenstadt en belooft lang te 

worden. Als tussendoortje eet Andreas Caminada ‘Hörnli’ en ‘Ghackets’ 

(pasta in elleboogvorm met gehakt) met appelmoes, een gerecht dat 

ook in het restaurant op de kaart staat. Volgens sommige klanten is het 

er nog beter dan thuis. 

“DIT IS MIJN SMAAKUNIVERSUM. IK WIL ER 
ZEKER VAN ZIJN DAT HET NIET AANGETAST 

WORDT.” 
  Andreas Caminada, 

19 Gault-Millaupunten, 3 Michelinsterren
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Dankzij de Combi-Steam MSLQ kunt u een gezonde en moderne levensstijl aanhouden: 
met dit hightechtoestel bereidt u niet alleen in een handomdraai overheerlijke gerechten, 
maar kunt u ook behoedzaam garen. Een trouwe begeleider die u van ‘s ochtends tot ‘s 
avonds bijstaat.

NOG SNELLER EN GEZONDER STOMEN
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COMBI-STEAMERS

Je bent wat je eet

Wat u eet, heeft een enorme invloed op uw levenslust, uw energieba-

lans en uw gevoel van welbehagen. De stoomoven van V-ZUG helpt u 

optimaal om een gezonde en moderne levensstijl aan te houden, aan-

gezien stomen de zachtste manier is om voeding te bereiden. Vitamines, 

mineralen, oligo-elementen, kleur en smaak van ingrediënten blijven in 

grote mate behouden.

Laat uw inspiratie de vrije loop

Onze combi-Steam MSLQ is een unicum in de wereld: het toestel 

combineert namelijk 3 bedrijfsmodi – traditionele warmte, stoom en 

microgolven. De toepassingen van deze combinaties zijn zo goed als 

onbeperkt. Heeft u zin in een snelle hap of wilt u uw gasten verrassen met 

een feestmaaltijd: deze combi-stoomoven is een hulp bij elke situatie in 

de keuken en een begeleider de hele dag door. U kunt bijvoorbeeld uw 

brood voor het ontbijt bakken alsof het net van bij de bakker komt: met 

de functie ‘Profi-bakken’ is het brood zacht aan de binnenkant en krokant 

aan de buitenkant, met een heerlijke en glanzende korst. Wanneer u 

haast heeft voor het middageten, is de beste oplossing het Automatisch 

Regenereren van de Combi-Steam MSLQ, een functie waarmee vooraf 

bereide gerechten hetzelfde smaken als vers gekookte spijzen. Zo kunt 

u met uw gezin snel en zonder stress genieten van kleine maaltijden. 

Dit toestel staat u echter ook bij als u op een avond de tijd neemt en 

met veel liefde kokkerelt om uw gasten te plezieren. Dankzij de functie 

SlowCooking bijvoorbeeld beheerst u niet alleen perfect het garen van 

vlees – de hoogste discipline bij het koken – maar heeft u bovendien tijd 

om u aan uw gasten te wijden.

Met de Combi-Steam MSLQ geeft u blijk van smaak

De keuken neemt een steeds prominentere plaats in ons huis in. Dat 

geldt zeker voor de Combi-Steam MSLQ. Dit uitzonderlijke toestel is een 

buitengewone opwaardering van uw keuken. De onberispelijke kwaliteit 

blijkt uit de topmaterialen en het strakke design. Dankzij de verschillende 

materialen en beschikbare deurgrepen kunt u de Combi-Steam MSLQ 

aan uw eigen keukeninrichting aanpassen.

WERELDPRIMEUR

DE COMBI-STEAM MSLQ

De enige combi-stoomoven 

die alles kan
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StoomDrie bedrijfsmodi voor verschillende bereidingen

Elk voedingsmiddel heeft zijn eigen bereidingswijze. Die indivi-

duele benadering is mogelijk dankzij traditionele warmte, stoom 

of microgolven – of door een uitgekiende combinatie van deze 

bedrijfsmodi. Conventionele warmte is de klassieke bedrijfsmodus 

bij het bakken in een bakoven, het stoven of drogen. Deze warmte 

wordt bijvoorbeeld toegepast bij boven- en onderhitte, hete lucht 

en grill. Met stoom bakt u groenten en andere voedingsmiddelen 

op behoedzame en gezonde wijze, zonder druk – en dat zelfs op 

verschillende niveaus tegelijk. Microgolven zijn ideaal om gerech-

ten of vloeistoffen snel en eenvoudig op te warmen.
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COMBI-STEAMERS

Combineer warmte en stoom zoals u wilt

De combinatie hete lucht/stoom is ideaal om voorgekookte en vers bereide 

gerechten te verwarmen. Dankzij de bedrijfsmodus  PowerRegenereren 

worden hier microgolven aan toegevoegd en gebeurt het bakken zacht en 

toch snel. Bij de functie Hete lucht & Stoom werken traditionele warmte 

en stoom perfect samen – het ideale duo voor patisserie met bladerdeeg 

en gistdeeg. Het deeg rijst verrassend goed en krijgt een mooi korstje. 

Hete lucht met stoom is perfect voor het bakken van voedingsmiddelen 

met weinig vetstoffen, zoals frietjes in de oven of loempias. 

Ongeziene combinatie van alle bedrijfsmodi

De Combi-Steam MSLQ is het enige toestel ter wereld dat erin slaagt 3 

bedrijfsmodi – traditionele warmte, stoom en microgolven – te verenigen 

in één proces. Deze ongeziene combinatie biedt nieuwe perspectieven 

in de keuken. U bespaart tijd aangezien alle varianten van bakken in de 

bakoven en stomen de kookduur met ongeveer 30 % verkorten.

Inspirerende recepten

De beste manier om de diverse gebruiksmogelijkheden van deze ultra-

moderne combi-stoomoven te ontdekken, zijn de originele recepten op 

onze website.

Bevestigd door de Duitse hogeschool van Weihenstephan-

Triesdorf

“De Combi-Steam MSLQ bakt niet alleen snel en behoedzaam dankzij 

PowerStomen, maar kan ook snel weer opwarmen dankzij Power-

Regenereren. Met PowerStomen vermindert de bereidingsduur van 

bepaalde groenten met ca. 25 tot 30 % in vergelijking met het stomen 

ervan. Bovendien blijven mineralen en vitamine C ca. 30 % beter behou-

den in vergelijking met traditioneel bakken.

PowerPlus

Zet de turbo bij elke bakmodus aan door naar keuze een niveau van 

microgolven toe te voegen.

vzug.com
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De bediening van uw combi-stoomoven is eenvoudig: chef-koks en gepassioneerde 
keukenprinsen kunnen de bakprocessen handmatig instellen. Voor alle andere gebruikers 
zijn er handige, intelligente programma’s en instellingen.

LAAT U INSPIREREN DOOR DE FUNCTIES VAN UW 
COMBI-STOOMOVEN
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COMBI-STEAMERS

Bedrijfsmodus – Persoonlijke instellingen voor individuele 

kookresultaten

V-ZUG beschikt over een bedrijfsmodus voor elke behoefte, van hete lucht 

tot grill met luchtcirculatie, zonder het stomen te vergeten. Wie uitstekend 

het kookproces van verschillende soorten groenten en ingrediënten kent 

en de bedrijfsmodi perfect weet toe te passen, benut de combi-stoomoven 

van V-ZUG op het hoogste niveau. Het wekt dan ook geen verbazing 

dat chef-koks uit heel Zwitserland onze toestellen voor de professionele 

keuken van hun restaurant op prijs stellen – hoewel onze apparatuur 

oorspronkelijk ontworpen is voor private huishoudens.

EasyCook – Insteltips en suggesties voor de ideale 

bedrijfsmodus

De optie EasyCook is ideaal als u met het grootste gemak wilt kokkerellen. 

Voor een heleboel voedingsmiddelen zijn er in totaal een honderdtal 

handige instellingen: een druk op de knop volstaat voor een optimale 

regeling. U moet enkel nog uw gerechten – groente, vis, gevogelte of iets 

anders – in de stoomoven schuiven, op start duwen en het toestel doet 

net wat nodig is met uw voedsel.

GourmetGuide – Een eenvoudige bereiding dankzij 

automatische programma’s

De optie GourmetGuide biedt u intelligente automatische programma’s 

waarmee ingewikkelde kookprocessen op autonome wijze worden 

 uitgevoerd door een simpele druk op de knop. U vindt inspiratie bij 

de recepten uit het kookboek van V-ZUG: op uw toestel selecteert u 

eenvoudigweg het gewenste recept, waarna automatisch de nodige 

stappen worden uitgevoerd. Dankzij volgende automatische programma’s 

kunt u heerlijk en zonder veel inspanningen koken:
 ■ Automatisch regenereren: dankzij een speciale combinatie van stoom 

en hete lucht kunt u bereide gerechten of verwerkte producten weer 

opwarmen, terwijl ze smaken alsof u ze net heeft klaargemaakt. En 

met de optie Krokant warmt u zelfs gebakken producten (zoals quiche, 

pizza, bladerdeeghapjes, ...) weer perfect knapperig op.
 ■ SlowCooking: V-ZUG innoveert door de automatische en dynamische 

regeling van de kerntemperatuur in het vlees. Op het door u gewenste 

moment is het vlees naar uw wens gegaard,, ongeacht zijn vorm, dikte 

en gewicht.
 ■ AutoBraad: dankzij een ongeziene sensortechniek meet de Com-

bi-Steam automatisch de hoeveelheid en de omvang van het menu en 

selecteert vervolgens, eveneens volkomen automatisch, het optimale 

verloop van de verschillende bedrijfsmodi op de perfecte temperatuur 

en voor de juiste duur.
 ■ ProfiBakken: Brood en broodjes rijzen mooi, krijgen een heerlijk 

glanzende korst en blijven langer vers – net alsof ze van bij de bakker 

komen. Het geheim zit ‘m in de combinatie van stoom en hete lucht, 

die het toestel automatisch regelt. Ook ideaal voor alle bladerdeeg-

bereidingen !

Kookworkshops en kooklessen

Wij bieden kookworkshops en kooklessen om inspiratie op te doen 

en alle mogelijkheden van uw combi-stoomoven te ontdekken. 

 Gedetailleerde informatie vindt u op onze website vzug.com.
vzug.com
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Sous-videgaren is een langzame bakmethode met behulp van stoom op een 
lage temperatuur voor voedingsmiddelen in vacuümzakjes. Deze techniek wordt 
toegepast in de beste restaurants ter wereld, aangezien deze een uitstekend 
resultaat geeft op het gebied van smaak, textuur, versheid en voorkomen.

VACUISINE© VAN V-ZUG –  
SOUS-VIDEGAREN GEEFT VLEUGELS 
AAN UW KOOKKUNST
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COMBI-STEAMERS

Lifestyle by V-ZUG

Gedetailleerde informatie over Vacuisine© en tal van verrukkelijke 

recepten vindt u op vzug.com/lifestyle (en, fr, de).

Sous-videgaren met de combi-stoomoven van V-ZUG

Met Vacuisine© vervolmaakt u uw gerechten op het gebied van smaak, 

kwaliteit, versheid en voorkomen. Deze methode was tot nu toe voorbe-

houden aan professionals, maar is nu ook eenvoudigweg beschikbaar 

voor uw eigen keuken dankzij onze combi-stoomoven. Het bakken zonder 

lucht – over het algemeen sous-vide genoemd, bij V-ZUG Vacuisine© – 

vergt een permanente en uiterst nauwkeurige temperatuurcontrole. Dank-

zij de vernieuwende technologie is de combi-stoomoven van V-ZUG de 

uitverkoren kandidaat. Hiermee verkrijgt u perfecte resultaten dankzij de 

exacte temperatuurregeling ,op de graad nauwkeurig, tijdens stomen op 

minder dan 100 °C.

Nieuw: de vacuümlade van V-ZUG

V-ZUG biedt met zijn eigen vacuümlade, aangepast aan uw com-

bi-stoomoven, alles wat u nodig heeft om Vacuisine© met succes te 

gebruiken. U vindt meer informatie over deze nieuwigheid op pagina 49.

vzug.com

Nenad Mlinarevic 

Restaurant focus, Parc Hôtel Vitznau

18 Gault-Millaupunten, 2 Michelinsterren

Chef-kok van het jaar 2016

Andreas Caminada  

Château de Schauenstein, Fürstenau

19 Gault-Millaupunten, 3 Michelinsterren

Vacuisine© – Overtuigt zelfs chef-koks

In nauwe samenwerking met befaamde Zwitserse chef-

koks biedt V-ZUG sous-videgaren ook aan particulieren. 

De eenvoud van Vacuisine© en de uitstekende resultaten 

van deze technologie overtuigen zelfs de meest ervaren 

professionals.

Tanja Grandits 

Restaurant Stucki, Bazel 

18 Gault-Millaupunten, 2 Michelinsterren
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Onze combi-stoomoven met vaste wateraansluiting is nog eenvoudiger in gebruik en 
levert perfecte resultaten. Dankzij de vaste toevoer- en afvoeraansluiting voor water is er 
altijd voldoende vers water voor de stoomproductie.  
De geïntegreerde watertank wordt dan enkel nog gebruikt voor de automatische 
reiniging (ontkalking).

NOG MEER COMFORT DANKZIJ VASTE 
WATERAANSLUITING

Stoomreductie

Met een korte druk op deze knop kunt u handmatig in enkele secon-

den stoom laten wegcondenseren uit de kookruimte, bijvoorbeeld 

om een ingrediënt toe te voegen.

Op het einde van het kookproces start deze functie automatisch. U 

moet dan enkel nog de voedingsmiddelen uit de combi-stoomoven 

halen.

Voordelen van een vaste wateraansluiting
 ■ Nog eenvoudiger in gebruik, aangezien de watertank tijdens de 

werking niet meer gevuld moet worden
 ■ Bodem van de kookruimte is gemakkelijker te reinigen
 ■ Dankzij de stoomreductiefunctie ziet u na slechts enkele secon-

den duidelijk de binnenkant en ontsnapt er minder stoom bij het 

openen van de deur
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VERGELIJKING COMBI-STEAMERS

Combi-Steam MSLQ Combair-Steam SL Combair-Steam SE Combi-Steam XSL Combi-Steam XSL 
Vaste wateraansluiting

Combi-Steam HSL

Pagina in de brochure 30 31 31 32 32 33

Uitvoering

Inox (RVS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Spiegelglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verlichting/automatisch met de deur halogeen/✓ halogeen/✓ halogeen/✓ halogeen/✓ halogeen/✓ halogeen/✓

Volume van de kookruimte  in l 55 55 55 51 51 34

Hoogte van het toestel  in cm 60 60 60 45 45 38

Energie-efficiëntieklasse A A+ A+ A+ A+ A+

Exclusief bij V-ZUG

Vacuisine© – stomen tot op de graad nauwkeurig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AutoBraad met Climate Control System (CCS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SlowCooking na aanbraden/met stoom ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓

Automatisch Regenereren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regenereren/PowerRegenereren ✓ / ✓ ✓ /  — ✓ /  — ✓ /  — ✓ /  — ✓ /  —

Profi-bakken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kernthermometer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Electronic Steam System (ESS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Volledig vlakke bodem van de koven ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Geïntegreerde recepten ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓

Toepassingen

Stomen/PowerStomen ✓ / ✓ ✓ / — ✓ / — ✓ / — ✓ / — ✓ / —

Boven- / onderwarmte ✓ ✓ ✓

Hete lucht/Hete lucht en stoom ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓

PizzaPlus ✓ ✓ ✓

Hete lucht vochtig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grill ✓ ✓ ✓

Wellness ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hygiëne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Warmhoudfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Microgolven ✓

Gebruik en weergave

Volledig elektronische bediening ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sensortoetsen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Automatische omschakeling zomer-/wintertijd ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grafisch kleurendisplay/touchscreen  ✓/ ✓ ✓ / — ✓ / — ✓ / —

Grafisch display  ✓ ✓

Stoomreductiefunctie ✓

Ontkalkingsprogramma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kookruimte van verchroomd staal ✓ ✓ ✓

Kookruimte DualEmail ✓ ✓ ✓

* Recepten kunnen geactiveerd worden na aankoop van een V-ZUG receptenboek
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Combi-Steam MSLQ

Dit voortreffelijke product combineert bakken, 
stomen en microgolven. 
Kookruimte: 55 liter, DualEmail 

Programma’s

� Stomen (PowerPlus mogelijk)

� Microgolven

� Boven- / onderwarmte 
 (PowerPlus mogelijk)

� Hete lucht (PowerPlus mogelijk)

� PizzaPlus (PowerPlus mogelijk)

� Grill (PowerPlus mogelijk)

� Hete lucht en Stoom 
 (PowerPlus mogelijk)

� Grill + luchtcirculatie 
 (PowerPlus mogelijk)

� Boven- / onderwarmte vochtig 
 (PowerPlus mogelijk)

� Onderwarmte (PowerPlus mogelijk)

� Hete lucht vochtig (PowerPlus mogelijk)

� Regenereren (PowerPlus mogelijk)

� PowerRegenereren

� PowerStomen

� GourmetGuide

� Profi-bakken

� AutoBraad

� SlowCooking

� Automatisch Regenereren

� Ontdooien

� Recepten

� Persoonlijke recepten

� EasyCook

� Favorieten
 Warmhoudfunctie
 Hygiëne
 Wellness

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Omschakeling naar zomertijd

� Invertertechnologie (tot 700W)

� Talen

 

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch aanraakkleurendisplay
– luidsprekers met akoestische signalen

Prijs* CST MSLQ

Spiegelglas CSTMSLQZ60g/2301560002 4999,–
Inox (RVS) CSTMSLQZ60c/2301560003 5099,–

Afmetingen (H × B × D): 598 × 596 × 569 mm

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Combi-Steam MSLQ

Toebehoren
– receptenboek “Veelzijdig bakken” 

(J23021924) 35,–
– receptenboek “Snel stomen” online  
 beschikbaar 
– Set zwarte winkelhaken voor opbouw van  
 2 ovens boven mekaar in 1 nis
 (K50572) 79,–

Toebehoren: vanaf pagina 110
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* Indicatieve prijzen in €, incl. btw, exclusief recupel, zie p2

Combair-Steam SL 

Dit hoogstaande combi-toestel om normaal 
te bakken en te stomen voldoet aan al uw 
wensen. 
Kookruimte: 55 liter, DualEmail
Programma’s

� Stoom

� Hete lucht 

� Hete lucht vochtig

� Hete lucht en stoom

� PizzaPlus

� Boven- / onderwarmte

� Boven- / onderwarmte vochtig

� Grill

� Grill + luchtcirculatie 

� Regeneratie/Weer opwarmen

� GourmetGuide

� Profi-bakken

� AutoBraad

� SlowCooking

� Automatisch Regenereren

� Recepten

� Persoonlijke recepten

� EasyCook

� Favorieten
 Warmhoudfunctie
 Hygiëne
 Wellness

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Omschakeling naar zomertijd

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch kleurendisplay
– luidsprekers met akoestische signalen

Combair-Steam SE 

Ontdek de voordelen van stomen met dit 
combi-toestel.  
Kookruimte: 55 liter, DualEmail 

Programma’s

� Stoom

� Hete lucht

�  Hete lucht vochtig

� Hete lucht en stoom

� PizzaPlus

� Boven- / onderwarmte

� Boven- / onderwarmte vochtig

� Grill

� Grill + luchtcirculatie 

� Regeneratie/Weer opwarmen

� GourmetGuide

� Profi-bakken

� Persoonlijke recepten

� EasyCook

� Favorieten
 Warmhoudfunctie
 Hygiëne
 Wellness

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display
– akoestisch signaal

Afmetingen (H × B × D): 598 × 596 × 569 mm Afmetingen (H × B × D): 598 × 596 × 569 mm

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby
 

Electronic 
Steam System

(ESS)

Prijs* CS SL

Spiegelglas CSSLZ60g/2301260002 3599,–
Inox (RVS) CSSLZ60c/2301260003 3699,–

Prijs* CS SE

Spiegelglas CSSEZ60g/2301060002 2799,–
Inox (RVS) CSSEZ60c/2301060003 2899,–

Combair-Steam SL

Toebehoren
–  Rollergeleider (3 niveaus)  

(K50880)  195,–
– receptenboek “Veelzijdig bakken” 
 (J23021924)  35,–

Combair-Steam SE

Toebehoren
– Rollergeleider (3 niveaus)     
 (K50880)  195,–
– Receptenboek “Veelzijdig bakken” 
 (J23021924)  35,–
– Receptenboek “Overheerlijk stomen”  
 (J23003924)  35,–
– Set zwarte winkelhaken voor opbouw van  
 2 ovens boven mekaar in 1 nis  
 (K50572)  79,–

Toebehoren vanaf pagina 110



32

Combi-Steam XSL

Normaal bakken en stomen in hetzelfde 
toestel – de favoriete combi-stoomoven uit het 
aanbod van V-ZUG. 
Kookruimte: 51 liter, inox
Programma’s

� Stoom

� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� Hete lucht en stoom

� Regeneratie/Weer opwarmen

� GourmetGuide

� Profi-bakken

� AutoBraad

� SlowCooking

� Automatisch Regenereren

� Recepten 
� Persoonlijke recepten

� EasyCook 
� Favorieten

 Warmhoudfunctie
 Hygiëne
 Wellness

� Omschakeling naar zomertijd

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch kleurendisplay
– luidsprekers met akoestische signalen 

Combi-Steam XSL F

Handig: dankzij een vaste wateraansluiting 
hoeft u de watertank niet meer te vullen. 
Kookruimte: 51 liter, inox 

Programma’s

� Stoom

� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� Hete lucht en stoom

� Regeneratie/Weer opwarmen

� GourmetGuide

� Profi-bakken

� AutoBraad

� SlowCooking

� Automatisch Regenereren

� Recepten 
� Persoonlijke recepten

� EasyCook 
� Favorieten

 Warmhoudfunctie
 Hygiëne
 Wellness

� Omschakeling naar zomertijd

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch kleurendisplay
– luidsprekers met akoestische signalen 

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Prijs* CST XSL

Spiegelglas CSTXSLZ60g/2300560002 3199,–
Inox (RVS) CSTXSLZ60c/2300560003 3299,–

Afmetingen (H × B × D): 454 × 596 × 568 mm

Prijs* CST XSL F

Spiegelglas CSTXSLZ60Fg/2300760002 3699,–
Inox (RVS) CSTXSLZ60Fc/2300760003 3799,–

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Afmetingen (H × B × D): 454 × 596 × 568 mm

Combi-Steam XSL (F)

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (2 niv.)
 (K40211) 239,–
– Set zwarte winkelhaken voor opbouw van  
 2 ovens boven mekaar in 1 nis  
 (K50572) 79,–

Toebehoren: vanaf pagina 110
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COMBI-STEAMERS

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw, exclusief recupel, zie p2

Combi-Steam HSL 

Normaal bakken en succesvol stomen op een 
beperkte ruimte. 
Kookruimte: 34 liter, inox 

Programma’s

� Stoom

� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� Hete lucht en stoom

� Regeneratie/Weer opwarmen

� GourmetGuide

� Profi-bakken

� AutoBraad

� SlowCooking

� Automatisch Regenereren

� Recepten

� Persoonlijke recepten

� EasyCook

� Favorieten
 Warmhoudfunctie
 Hygiëne
 Wellness

� Omschakeling naar zomertijd

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display
– luidsprekers met akoestische signalen

Prijs* CST HSL

Spiegelglas CSTHSLZ60g/2300460002 2799,–
Inox (RVS) CSTHSLZ60c/2300460003 2899,–

Afmetingen (H × B × D): 379 × 596 × 568 mm

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Combi-Steam HSL

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (2 niv.)
 (K40210) 239,–
– Set zwarte winkelhaken voor opbouw van  
 2 ovens boven mekaar in 1 nis  
 (K50572) 79,–

Toebehoren: vanaf pagina 110
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Bakovens en fornuizenBakovens en fornuizenBakovens en fornuizen

De Combair SLP beschikt over een pyrolytische zelfreiniging. 
De kookruimte wordt verwarmd tot ca. 500 °C, zodat zelfs 
het meest hardnekkige vuil verbrokkelt. Daarna moet u enkel 
met een vochtige doek even vegen – zonder te schuren en 
zonder chemische producten.

De bediening met slechts één instelknop en een grafisch dis-
play maken het u erg eenvoudig. U hoeft nauwelijks de gebruiks-
aanwijzing te lezen om het toestel te gebruiken aangezien de 
bediening zowel intuïtief als ergonomisch is.

Bakovens
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BETROUWBARE TOESTELLEN EN FUNCTIES GEVEN 
INSPIRATIE VRIJ SPEL EN BIEDEN LUXE IN HET 
DAGELIJKSE LEVEN.

Dankzij het programma SlowCooking kunt u kwaliteitsvol vlees even mals 
garen als op restaurant: het toestel regelt zelf de kerntemperatuur, zodat het 
vlees behoedzaam bereid wordt en op het gewenste tijdstip klaar is. Zo houdt 
u voldoende tijd over om u te bekommeren om de garnituur of om uw gasten.
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“KOKEN IS EEN KUNST DIE EEN BEROEP 
DOET OP ALLE ZINTUIGEN.”

David Schnapp doopte zijn blog over hoogstaande gastronomie ‘Das Filet’. 
Aan zijn blog werkt hij met vuur, voor een echte filet verkiest hij echter een 
zachtere warmte. Portret van een man en zijn bakoven
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We mogen gerust stellen dat deze man bezeten is. Elke week opnieuw 

reist David Schnapp doorheen Zwitserland en zelfs delen van Europa, 

schuift hij aan tafel bij sterrenkoks en keert terug naar Zürich om een 

gedetailleerd verslag op te stellen, te publiceren en met foto’s te verfraaien 

op zijn heerlijke blog ‘Das Filet’ (www.dasfilet.ch). Aan elk artikel werkt 

hij een of twee dagen en deze hartstocht is merkbaar: geen enkele 

andere Zwitserse website wordt zo regelmatig geactualiseerd als deze. 

Een hobby, zegt u? Zeker, maar wel met professionele eisen. David 

Schnapp, van opleiding journalist en auteur, schrijft culinaire recensies 

in het tijdschrift ‘Weltwoche’.

Reeds als kind was hij gefascineerd door voeding en de bereiding ervan. 

“Mijn grootmoeder was een geweldige kokkin", herinnert hij zich. “Voor 

Kerstmis bereidde ze altijd vol-au-vent met kalfsvlees, in de zomer rode-

bessenjam met vers fruit uit haar tuin.” Rond 13 jaar leert hij zelf koken: 

“Mijn eerste gerechten waren pilav en toast Hawaï.” Bij de haute cuisine 

is hij gefascineerd door “de unieke mix van ambachtskunst en creativiteit. 

Koken is namelijk een kunst, die een beroep doet op alle zintuigen.”

Hoe is zijn eigen keuken uitgerust? De ruimte is niet erg groot, maar toch is 

er plaats voor een combi-steamer en traditionele bakoven, een ijsmachine 

en een sous-videtoestel. De rekken aan de wand in de living puilen uit met 

kookboeken, de gang is gevuld met dozen vol keukenbenodigdheden. 

“Je moet weliswaar geen ballet kunnen dansen om een balletopvoering 

te schrijven”, licht David Schnapp toe, “maar om artikels over de haute 

cuisine te schrijven, is het toch wel cruciaal om de belangrijkste profes-

sionele technieken te beheersen.” Naar het voorbeeld van de grote 

chef-kok Andreas Caminada heeft hij zelfs vloeibare stikstof gekocht om 

verse kruiden onmiddellijk te bevriezen en er later soep mee te garneren.

Geheim van de zachtheid: een kernthermometer

Een bakoven daarentegen heeft zijn naam niet mee. Toch “gebruik ik die 

constant”, beweert hij. Hij zweert erbij, zeker voor het SlowCooking van 

vlees. “Een bakoven is ideaal voor het garen van ossen- of kalfshaas, 

maar ook voor wild of duif, met een fijne textuur. Die vleessoorten ver-

dragen geen droge warmte.” Het principe is eenvoudig: “Ik braad het 

vlees in een pan aan, zodat de goede aroma’s van het grillen vrijkomen, 

daarna zet ik het in de bakoven om à point te bakken.” Hij controleert 

de kerntemperatuur rechtstreeks in de bakoven met de kernthermometer. 

De zalm op een bedje van groenten gaart behoedzaam, zonder stoom. 

Glimlachend herinnert hij zich een kerstfeest, waarbij zijn Duitse echtge-

note graag een Saksische kerstgans wilde. “Ik bereidde toen eend met 

sinaasappel in de bakoven. Toen ik het gerecht op tafel zette, beseften 

we dat het de verkeerde vogel was. Maar de eend was enorm zacht.”

Kip op twee manieren

Soms kun je in de bakoven ook buitengewone gerechten bereiden. “Ik 

maak bijvoorbeeld mijn eigen tomatenzout: ik hak tomaten, kruiden en 

look, meng dat met zeezout en laat het mengsel twee of drie dagen in 

de bakoven drogen. Voor kippenboutjes gebruik ik de bakoven en de 

combi-stoomoven tegelijk. Ik gaar het vlees sous-vide in de stoomoven 

en rooster in de bakoven de huid tussen twee siliconen bladen om die 

krokant te maken.” En als de kinderen van David Schnapp het gerecht 

mogen kiezen? “Dan eten we pizza!”

“DOOR HUN FIJNE TEXTUUR VERDRA-
GEN WILD EN DUIF SLECHT DROGE 
WARMTE.”
 David Schnapp, gastronomisch journalist
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VERFIJN UW CULINAIRE CREATIES EN 
VERVOLMAAK UW KENNIS

Het uitgebreide aanbod bakovens van V-ZUG biedt u nieuwe perspectieven: de 
uiteenlopende functies van de toestellen, deels te danken aan de innovaties van V-ZUG, 
helpen u bij een gezonde en moderne levensstijl en brengen culinaire diversiteit uw 
keuken binnen.

De bediening van uw bakoven is kinderspel

De bediening past zich aan uw culinaire kennis en eigen behoeften 

aan. Met andere woorden: chef-koks en amateurkoks met ambitie 

kunnen het kookproces manueel instellen. Voor alle andere ge-

bruikers zijn er handige, intelligente programma’s en instellingen.

Bedrijfsmodus – Persoonlijke instellingen voor 

individuele kookresultaten

V-ZUG beschikt over een bedrijfsmodus voor elke behoefte, 

van hete lucht tot grill met luchtcirculatie, zonder de boven- en 

onderhitte te vergeten. Wie uitstekend het kookproces van zijn 

ingrediënten kent en de bedrijfsmodi perfect weet toe te passen, 

benut de bakoven van V-ZUG op het hoogste niveau.
 ■ PizzaPlus: Deze bedrijfsmodus combineert hete lucht met onder-

hitte – zo wordt de pizzabodem intensiever gebakken en wordt 

die gegarandeerd lekker knapperig.
 ■ Hete lucht vochtig: deze unieke functie houdt de vochtigheid 

van het gerecht in de oven. Ideaal voor uw stoofpotjes (vlees 

of groenten), uw heerlijke gratins of gevoelige stukken vlees ... 
 ■ Kernthermometer: dankzij deze precieze sonde, controleert u 

de kerntemperatuur van uw gerecht op elk ogenblik.  Beschikbaar 

in al onze bakovens, en in elke bakmodus.
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EasyCook – Insteltips en suggesties voor de ideale 

bedrijfsmodus

De optie EasyCook is ideaal als u met het grootste gemak wilt kokkerellen. 

Voor een heleboel voedingsmiddelen zijn er in totaal een honderdtal 

handige instellingen: een druk op de knop volstaat voor een optimale 

regeling. U moet enkel nog uw gerechten – groente, vis, gevogelte of 

iets anders – in de bakoven schuiven, op start duwen en het toestel doet 

net wat nodig is met uw voedsel.

GourmetGuide – Een eenvoudige bereiding dankzij 

automatische programma’s

De optie GourmetGuide biedt u intelligente automatische programma’s 

waarmee ingewikkelde kookprocessen op autonome wijze worden uitge-

voerd door een simpele druk op de knop. U vindt inspiratie bij de recepten 

uit het kookboek van V-ZUG: op uw toestel selecteert u eenvoudigweg 

het gewenste recept, waarna automatisch de nodige stappen worden 

uitgevoerd. Dankzij deze programma’s kunt u heerlijk en zonder veel 

inspanningen koken. Wij adviseren u ten zeerste het volgende:
 ■ Recepten: 52 recepten waarmee u op alles voorbereid bent, zijn vooraf 

in het toestel ingesteld. U moet dus enkel de aangeduide hoeveelheid 

van de ingrediënten voorbereiden, het gerecht in de kookruimte schuiven 

en op de juiste knop drukken.

 ■ SlowCooking: V-ZUG innoveert door de automatische en dynamische 

regeling van de kerntemperatuur in het vlees. Op het door u gewenste 

moment is het vlees naar uw wens gegaard, ongeacht zijn vorm, dikte 

en gewicht.
 ■ AutoBraad: dankzij een ongeziene sensortechniek meet de bakoven 

automatisch de hoeveelheid en de omvang van het menu en selecteert 

vervolgens, eveneens volkomen automatisch, het optimale verloop van 

de verschillende bedrijfsmodi op de perfecte temperatuur en voor de 

juiste duur. 

Favorieten

Bovenop de vooraf ingestelde recepten kunt u 24 favorieten opslaan. Zo 

kunt u op uw toestel uw geliefkoosde gerechten uit het kookboek van uw 

grootmoeder of vaak gebruikte recepten opslaan en een naam geven. 

Die recepten kunt u niet alleen op elk moment oproepen door een druk 

op de knop, maar ook wijzigen.

V-ZUG biedt u steeds meer – op vzug.com

Het receptenboek ‘Veelzijdig bakken’ krijgt u gratis vanaf 

comfortniveau SL. Ontdek andere boeken voor uw toestellen 

op pagina 114.
vzug.com
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ENORM COMFORT BIJ HET BAKKEN VAN 
GERECHTEN EN GEBAK, EENVOUDIGE REINIGING

Dankzij het ontwerp en de constructie van de bakovens van V-ZUG is elke handeling kinderspel. Dankzij 
de uitrusting en het gebruikte, hoogstaande materiaal beleeft u niet alleen plezier aan het koken en 
bakken, maar zelfs aan het reinigen van uw bakoven.

Moeiteloze reiniging dankzij pyrolyse en uitstekende 

materialen

Dankzij pyrolyse wordt uw oven automatisch gereinigd: deze 

reinigingsmethode stoelt op het principe dat het vuil tot as herleid 

wordt door de verwarming van de kookruimte. U moet dan enkel 

nog in een handomdraai met een vochtige doek de as opvegen. 

Ook bakovens zonder pyrolyse zijn echter eenvoudig te reinigen 

dankzij het speciale materiaal, zoals het duurzame BrillantEmail 

van V-ZUG. Deze hightechcoating, TopClean genaamd, zorgt er 

voor dat restjes minder snel aan de kookruimte of aan de bakplaat 

hechten.

Uitgerust voor een eenvoudige en comfortabele 

 bediening

De nieuwe draagroosters bieden u extra veiligheid bij het inschui-

ven of uithalen van bakplaten en roosters. Dankzij hun geoptima-

liseerde vorm loopt u niet meer het risico dat uw gerecht valt of 

wegglijdt. Nóg comfortabeler zijn de stevige, volledige telescopi-

sche geleiders: hiermee kunt u gerechten en gebak integraal en 

volkomen veilig uit de kookruimte nemen. Dat is vooral erg handig 

als u vlees moet bedruipen of een bakplaat vol gebak moet uitha-

len. Deze comfortabele optie kunt u bestellen bij alle bakovens.
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VERGELIJKING BAKOVENS

Co
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Co
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air
 XS

EP
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mb

air
 XS
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Pagina in de brochure 42 42 43 43 44 44 45 45

Uitvoering

Inox (RVS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Spiegelglas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verlichting/automatisch met de deur halogeen/✓ halogeen/✓ halogeen/✓ halogeen halogeen/✓ halogeen halogeen/✓ halogeen

Volume van de kookruimte  in l 68 68 68 68 50 50 50 50

Compacte bakovens ✓ ✓ ✓ ✓

Energie-efficiëntieklasse A A A A A A A A

Exclusief bij V-ZUG

AutoBraad met Climate Control System (CCS) ✓ ✓ ✓ ✓

Klimaatsensor ✓ ✓ ✓ ✓

SlowCooking ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kernthermometer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Geïntegreerde recepten ✓ ✓ ✓ * ✓ * ✓ ✓ ✓ * ✓ *

Toepassingen

Boven- / onderwarmte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hete lucht ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hete lucht vochtig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PizzaPlus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grill ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Warmhoudfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Draaispit ✓ ✓

Gebruik en weergave

Volledig elektronische bediening ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sensortoetsen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elektronische timer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Automatische omschakeling zomer-/wintertijd ✓ ✓ ✓ ✓

Grafisch kleurendisplay  ✓ ✓ ✓ ✓

Grafisch display  ✓ ✓ ✓ ✓

Pyrolytische zelfreiniging ✓ ✓ ✓ ✓

TopClean ✓ ✓ ✓ ✓

* Deze programma’s kunt u activeren bij de aankoop van het receptenboek ‘Veelzijdig bakken’.

PktVgl_Backöfen
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Combair SLP en Combair SL

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (3 niv.) 
 (K40207) 329,–
– Set zwarte winkelhaken voor opbouw van  
 2 ovens boven mekaar in 1 nis  
 (K50572) 79,–

Toebehoren: vanaf pagina 114

Combair SLP

De ideale bakoven voor fervente liefhebbers 
van vlees – zelfreinigend en met een grafisch 
kleurendisplay. Inclusief draaispit. 
Kookruimte: 68 liter, BrillantEmail
Programma’s

� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� PizzaPlus

� Boven- / onderwarmte

� Boven- / onderwarmte vochtig

� Onderwarmte

� Grill

� Grill + luchtcirculatie 

� AutoBraad

� SlowCooking

� GourmetGuide

� EasyCook

� Recepten

� Persoonlijke recepten

� Favorieten
 Warmhoudfunctie

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Omschakeling naar zomertijd

� Pyrolytische zelfreiniging

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch kleurendisplay
– luidsprekers met akoestische signalen

Combair SL 

Een toestel van topkwaliteit met een grafisch 
kleurendisplay dat u elke dag opnieuw zal 
inspireren. Inclusief draaispit. 
Kookruimte: 68 liter, TopClean
Programma’s 
� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� PizzaPlus

� Boven- / onderwarmte

� Boven- / onderwarmte vochtig

� Onderwarmte

� Grill

� Grill + luchtcirculatie 

� AutoBraad

� SlowCooking

� GourmetGuide

� EasyCook

� Recepten

� Persoonlijke recepten

� Favorieten
 Warmhoudfunctie

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Omschakeling naar zomertijd

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch kleurendisplay
– luidsprekers met akoestische signalen

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)

Afmetingen (H × B × D): 598 × 596 × 569 mm Afmetingen (H × B × D): 598 × 596 × 569 mm

Prijs* BC SLP

Spiegelglas BCSLPZ60g/2102560002 2699,–
Inox (RVS) BCSLPZ60c/2102560003 2799,–

Prijs* BC SL

Spiegelglas BCSLZ60g/2102260002 2299,–
Inox (RVS) BCSLZ60c/2102260003 2399,–
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Combair SEP en Combair SE

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (3 niv.)
 (K40207) 329,–
– Receptenboek “Veelzijdig bakken”
 (J21021924) 35,–
– Set zwarte winkelhaken voor opbouw van  
 2 ovens boven mekaar in 1 nis  
 (K50572) 79,–

Toebehoren: vanaf pagina 114

Combair SE

Een gegeerde bakoven uit ons aanbod 
– alleen of als aanvulling op een combi-
stoomoven. 
Kookruimte: 68 liter, TopClean
Programma’s

� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� PizzaPlus

� Boven- / onderwarmte

� Boven- / onderwarmte vochtig

� Onderwarmte

� Grill

� Grill + luchtcirculatie 

� SlowCooking

� GourmetGuide

� EasyCook

� Persoonlijke recepten

� Favorieten
 Warmhoudfunctie

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display
– akoestisch signaal

Combair SEP 

Een erg gewild model dat zelfreinigend 
is. Ideaal als aanvulling op een combi-
stoomoven. 
Kookruimte: 68 liter, BrillantEmail
Programma’s

� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� PizzaPlus

� Boven- / onderwarmte

� Boven- / onderwarmte vochtig

� Onderwarmte

� Grill

� Grill + luchtcirculatie 

� SlowCooking

� GourmetGuide

� EasyCook

� Persoonlijke recepten

� Favorieten
 Warmhoudfunctie

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Pyrolytische zelfreiniging

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display
– akoestisch signaal

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby

Afmetingen (H × B × D): 598 × 596 × 569 mm Afmetingen (H × B × D): 598 × 596 × 569 mm

Prijs* BC SEP

Spiegelglas BCSEPZ60g/2101960002 2199,–
Inox (RVS) BCSEPZ60c/2101960003 2299,–

Prijs* BC SE

Spiegelglas BCSEZ60g/2101660002 1799,–
Inox (RVS) BCSEZ60c/2101660003 1899,–
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Combair XSLP en XSL

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (3 niv.)
 (K40208) 329,–
– Set zwarte winkelhaken voor opbouw van  
 2 ovens boven mekaar in 1 nis  
 (K50572) 79,–

Toebehoren: vanaf pagina 114

Combair XSLP

De ideale aanvulling op een combi-
stoomoven – zelfreinigend en compact. 
Kookruimte: 50 liter, BrillantEmail 

Programma’s

� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� PizzaPlus

� Boven- / onderwarmte

� Boven- / onderwarmte vochtig

� Onderwarmte

� Grill

� Grill + luchtcirculatie 

� AutoBraad

� SlowCooking

� GourmetGuide

� EasyCook

� Recepten

� Persoonlijke recepten

� Favorieten
 Warmhoudfunctie

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Omschakeling naar zomertijd

� Pyrolytische zelfreiniging

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch kleurendisplay
– luidsprekers met akoestische signalen

Combair XSL

Onze aanbeveling voor liefhebbers van vlees: 
een compact toestel dat perfect bij een combi-
stoomoven past. 
Kookruimte: 50 liter, TopClean
Programma’s

� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� PizzaPlus

� Boven- / onderwarmte

� Boven- / onderwarmte vochtig

� Onderwarmte

� Grill

� Grill + luchtcirculatie 

� AutoBraad

� SlowCooking

� GourmetGuide

� EasyCook

� Recepten

� Persoonlijke recepten

� Favorieten
 Warmhoudfunctie

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Omschakeling naar zomertijd

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch kleurendisplay
– luidsprekers met akoestische signalen

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)

Afmetingen (H × B × D): 454 × 596 × 568 mm Afmetingen (H × B × D): 454 × 596 × 568 mm

Prijs* BC XSLP

Spiegelglas BCXSLPZ60g/2102860002 2499,–
Inox (RVS) BCXSLPZ60c/2102860003 2599,–

Prijs* BC XSL

Spiegelglas BCXSLZ60g/2102360002 2099,–
Inox (RVS) BCXSLZ60c/2102360003 2199,–
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Combair XSEP en XSE

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (3 niv.)
 (K40208)  329,–
–  Receptenboek "Veelzijdig bakken" 

(J21021924) 35,–
– Set zwarte winkelhaken voor opbouw van  
 2 ovens boven mekaar in 1 nis  
 (K50572)  79,–

Toebehoren: vanaf pagina 114

Combair XSE

Een gegeerde bakoven met een beperkte 
hoogte – alleen of als aanvulling op een 
combi-stoomoven. 
Kookruimte: 50 liter, TopClean
Programma’s

� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� PizzaPlus

� Boven- / onderwarmte

� Boven- / onderwarmte vochtig

� Onderwarmte

� Grill

� Grill + luchtcirculatie 

� SlowCooking

� GourmetGuide

� EasyCook

� Persoonlijke recepten

� Favorieten
 Warmhoudfunctie

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display
– akoestisch signaal

Combair XSEP

Compact en zelfreinigend: een erg 
gewaardeerd model, bijvoorbeeld als 
aanvulling op een combi-stoomoven. 
Kookruimte: 50 liter, BrillantEmail
Programma’s

� Hete lucht

� Hete lucht vochtig

� PizzaPlus

� Boven- / onderwarmte

� Boven- / onderwarmte vochtig

� Onderwarmte

� Grill

� Grill + luchtcirculatie 

� SlowCooking

� GourmetGuide

� EasyCook

� Persoonlijke recepten

� Favorieten
 Warmhoudfunctie

� Bordenwarmer

� Snel opwarmen

� Pyrolytische zelfreiniging

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display
– akoestisch signaal

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby

Energie
Energie-

efficiëntie  
0

WATT Standby

Afmetingen (H × B × D): 454 × 596 × 568 mm Afmetingen (H × B × D): 454 × 596 × 568 mm

Prijs* BC XSEP

Spiegelglas BCXSEPZ60g/2102760002 2099,–
Inox (RVS) BCXSEPZ60c/2102760003 2199,–

Prijs* BC XSE

Spiegelglas BCXSEZ60g/2101760002 1699,–
Inox (RVS) BCXSEZ60c/2101760003 1799,–
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PERFECT GEÏNTEGREERDE EN ERG HANDIGE 
TOESTELLEN VOOR DE BEWARING EN 
BEREIDING VAN VOEDINGSMIDDELEN

Vacuümlades, systeemlades en warmtelades van V-ZUG zijn de ideale aanvulling op 
bakovens en stoomovens. De laatste nieuwkomer in het aanbod, de vacuümlade, biedt u 
volkomen nieuwe mogelijkheden om uw gerechten te bewaren en te bereiden.

Vacuümlades, systeemlades en 
warmtelades
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VACUÜMLADES, SYSTEEMLADES EN WARMTELADES

Sous-videtechnologie verovert keukens overal ter wereld

Met de nieuwe vacuümlade treedt u binnen in een volkomen nieuwe 

culinaire wereld: u steekt uw gerechten in vacuümverzegelde zakjes, 

waardoor u ze in de koelkast kunt bewaren of met Vacuisine© kunt berei-

den. Sous-videgaren biedt talrijke voordelen: in vergelijking met andere 

bewaringsmethodes garandeert deze techniek dat de vacuümverpakte 

voedingsmiddelen beter bewaard blijven en langer houdbaar zijn. De 

vacuümverpakking voorkomt een reactie van de ingrediënten met de 

omgevingslucht, waardoor de kwaliteit van de levensmiddelen langer 

behouden blijft. Door het onttrekken van de lucht worden vitamines, 

aroma’s, kleuren en mineralen omzichtig behandeld. U kunt echter ook 

gerechten met kruiden en marinades sous-vide verpakken om deze zo 

de vereiste aroma’s te geven.

Sous-vide verpakken om verschillende redenen

De vacuümlade zal u elke dag op verschillende wijzen van dienst zijn: 

enerzijds kunt u onbereide ingrediënten sous-vide verpakken en ook 

bereide voedingsmiddelen zo bewaren. Anderzijds kunt u uw vacuümver-

pakte gerechten in uw combi-stoomoven bakken. Deze bereidingswijze 

heet ‘sous-videgaren’ – of Vacuisine© bij V-ZUG. De sous-vide verpakte 

voedingsmiddelen worden in de zakjes behoedzaam op een lage tempe-

ratuur gestoomd. Deze techniek wordt toegepast in de beste restaurants 

ter wereld, aangezien deze een uitstekend resultaat geeft op het gebied 

van smaak, textuur, versheid en voorkomen. Dankzij een vacuümlade en 

een combi-stoomoven slaagt u hier vanaf nu ook bij u thuis in.

Een helder design en uitgekiende functies

De vacuümlade heeft geen deurgreep, maar is wel uitgerust met het uiterst 

handige Push&Pull systeem, waardoor de lade zich op discrete wijze in 

uw keuken integreert en een persoonlijke toets geeft. In tegenstelling tot 

de meeste andere toestellen verzegelt de nieuwe vacuümlade van V-ZUG 

niet alleen het zakje zelf, maar vormt deze bovendien een kamer rond 

het zakje. Zo ondergaat de voeding geen drukverschil tijdens het vacuüm 

trekken. Hierdoor kunt u ook vloeibare levensmiddelen vacuüm maken, 

bijvoorbeeld soep of saus, evenals vrij vloeibare gerechten. Er zijn drie 

verschillende vacuümniveaus beschikbaar:
 ■ niveau 1 is aangeraden voor vloeistof en fruit;
 ■ niveau 2 is het best geschikt voor vis en groente;
 ■ niveau 3 is prima om vlees en diepvriesgerechten vacuüm te trekken.
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Warmtelades van het toestel/systeemla-
des

Warmtelades bieden meer plaats bij het warmhouden en 

voorverwarmen

Onze warmtelades zijn perfect te combineren met bakovens, stoomovens 

en het Coffee-center van V-ZUG. De warmtelade heeft geen deurgreep, 

maar is wel uitgerust met het uiterst handige systeem Push&Pull, waar-

door de lade zich op discrete wijze in uw keuken integreert en een 

persoonlijke toets geeft. Deze lades van topkwaliteit beschikken aan de 

binnenkant over een onderhoudsvriendelijke coating van verchroomd 

staal; de rolschuivers kunnen een belasting tot 25 kg aan. Dankzij het 

ruime temperatuurbereik van ca. 30 °C tot ca. 80 °C (temperatuur aan 

de oppervlakte van het glas) is dit aanvullende toestel geschikt voor tal 

van  toepassingen:

 ■ snel en uniform voorverwarmen van vaatwerk door de ideale verdeling 

van de warmte in de lade;
 ■ warmhouden van gerechten met individuele temperatuurregeling;
 ■ ontdooien van gerechten voor later gebruik;
 ■ bakken op lage temperatuur voor de behoedzame bereiding van 

vlees in schotels met deksel. 

Systeemlades bieden een ruime opbergplaats

Ons aanbod omvat eveneens systeemlades die een ideale aanvulling 

vormen op de bakovens of combi-stoomovens van V-ZUG. De systeem-

lades bieden u voldoende ruimte om schotels en keukenbenodigdheden 

op te bergen.

Opbouw oven en warmtelade in 1 nis met set winkelhaken K50572
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VACUÜMLADES

Prijs* VS 60 144

Spiegelglas VS60144g/3600160022 2349,–
Inox (RVS) VS60144c/3600160023 2399,–

Vacuümlade 144

Uitrusting
– Aangepast voor vloeistoffen
– 3 vacuümniveaus
– Volledig uittrekbare, telescopische rails
– Systeem Push&Pull
– SoftTouch-bediening
– Binnenkant van verchroomd staal
– Houder voor zakjes
– Vacuümzakjes inbegrepen:
 50 stuks van 180 × 280 mm
 50 stuks van 240 × 350 mm

Afmetingen (H × B × D): 142× 596 × 547 mm

Vacuümlade 144

Toebehoren
– Vacuümzakjes, 50 stuks 

van 180 × 280 mm 
(1012506)  39,–

– Vacuümzakjes, 50 stuks 
van 240 × 350 mm 
(1012507)  45,–

– Set zwarte winkelhaken voor opbouw van  
2 toestellen boven mekaar in 1 nis 
(K50572)  79,–

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw, exclusief recupel, zie p2
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Systeem- en Warmtelades

Toebehoren
– Set zwarte winkelhaken voor opbouw van  

2 toestellen boven mekaar in 1 nis 
(K50572)  79,–

Systeemlade 144 

Uitrusting
– Stevige telescopische rails
– Systeem Push&Pull

Systeemlade 76  

Uitrusting
– Stevige telescopische rails
– Systeem Push&Pull

Afmetingen (H × B × D): 74 × 596 × 560 mmAfmetingen (H × B × D): 142 × 596 × 547 mm

Prijs* SYS 60 76

Spiegelglas SYS6076g/3500260022 449,–
Inox (RVS) SYS6076c/3500260023 499,–

Prijs* SYS 60 144

Spiegelglas SYS60144g/3500160022 499,–
Inox (RVS) SYS60144c/3500160023 549,–
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Warmtelade 312 Leverbaar vanaf mei

Uitrusting
– Capaciteit: vaatwerk voor 20 personen of 

40 borden van Ø 27 cm
– Binnenkant van verchroomd staal
– Bodem met verwarmingsplaat in gehard 

glas 
– Bijkomende verwarming met radiale 

ventilator voor het voorverwarmen van 
vaatwerk

– Elektronische thermostaat met visuele 
werkingsindicatie, 7 niveaus

– Temperatuurbereik aan de oppervlakte van 
het glas: ca. 30–80 °C

– Systeem Push&Pull

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw, exclusief recupel, zie p2

Warmtelade 144 

Uitrusting
– Capaciteit: vaatwerk voor 6 personen of 14 

borden van Ø 27 cm
– Binnenkant van verchroomd staal
– Bodem met verwarmingsplaat in gehard 

glas
– Bijkomende verwarming met radiale 

ventilator voor het voorverwarmen van 
vaatwerk

– Elektronische thermostaat met visuele 
werkingsindicatie, 7 niveaus

– Temperatuurbereik aan de oppervlakte van 
het glas: ca. 30–80 °C

– Systeem Push&Pull

Warmtelade 162 

Uitrusting
– Capaciteit: vaatwerk voor 10 personen of 

20 borden van Ø 27 cm
– Binnenkant van verchroomd staal
– Bodem met verwarmingsplaat in gehard 

glas
– Bijkomende verwarming met radiale 

ventilator voor het voorverwarmen van 
vaatwerk

– Elektronische thermostaat met visuele 
werkingsindicatie, 7 niveaus

– Temperatuurbereik aan de oppervlakte van 
het glas: ca. 30–80 °C

– Systeem Push&Pull

Warmtelade 220

Uitrusting
– Capaciteit: vaatwerk voor 15 personen of 

30 borden van Ø 27 cm
– Binnenkant van verchroomd staal
– Bodem met verwarmingsplaat in gehard 

glas 
– Bijkomende verwarming met radiale 

ventilator voor het voorverwarmen van 
vaatwerk

– Elektronische thermostaat met visuele 
werkingsindicatie, 7 niveaus

– Temperatuurbereik aan de oppervlakte van 
het glas: ca. 30–80 °C

– Systeem Push&Pull

Warmtelade 283

Uitrusting
– Capaciteit: vaatwerk voor 20 personen of 

40 borden van Ø 27 cm
– Binnenkant van verchroomd staal
– Bodem met verwarmingsplaat in gehard 

glas 
– Bijkomende verwarming met radiale 

ventilator voor het voorverwarmen van 
vaatwerk

– Elektronische thermostaat met visuele 
werkingsindicatie, 7 niveaus

– Temperatuurbereik aan de oppervlakte van 
het glas: ca. 30–80 °C

– Systeem Push&Pull

Afmetingen (H × B × D): 160 × 596 × 547 mm

Afmetingen (H × B × D): 281 × 596 × 547 mm

Afmetingen (H × B × D): 142 × 596 × 547 mm

Afmetingen (H × B × D): 218 × 596 × 547 mm

Prijs* WS 60 162

Spiegelglas WS60162g/3401160022 949,–
Inox (RVS) WS60162c/3401160023 999,–

Prijs* WS 60 283

Spiegelglas WS60283g/3401360022 1049,–
Inox (RVS) WS60283c/3401360023 1099,–

Prijs* WS 60 144

Spiegelglas WS60144g/3401060022 899,–
Inox (RVS) WS60144c/3401060023 949,–

Prijs* WS 60 220

Spiegelglas WS60220g/3401260022 999,–
Inox (RVS) WS60220c/3401260023 1049,–

Afmetingen (H × B × D) : 310 × 596 × 547 mm

Prijs* WS 60 312

Spiegelglas WS60312g/3401460022 1099,– 

SYSTEEMLADES EN WARMTELADES
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Microgolfovens

BETROUWBARE EN VEELZIJDIGE 
METGEZELLEN VOOR ELKE DAG

Een brood bakken, mini-quiches met kaas bereiden of ontdooien: in de microgolfovens van V-ZUG kunt u 
diverse gerechten klaarmaken, waarbij de vitamines behouden blijven en geen vetstoffen of zout moeten 
worden toegevoegd. Ontdek de verschillende functies en handige programma’s van onze microgolf-
ovens.

Microgolfovens
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MICROGOLFOVENS

Knop Favorieten – Uw geliefde programma door een 

enkele druk op de knop

Dankzij deze functie kunt u uw favoriete programma opslaan. Daarna 

kunt u het snel en eenvoudig starten.

Hete lucht – Dankzij de gecombineerde werking is uw 

gegratineerde gerecht dubbel zo snel klaar

De bedrijfsmodus ‘Hete lucht’ van uw microgolfoven is enorm praktisch 

voor het bakken van brood of bereidingen op basis van bladerdeeg. Bij 

gecombineerd gebruik met microgolven zijn uw gerechten dubbel zo snel 

klaar als in een traditionele oven.

CombiCrunch voor kleine, krokante en goudgele gerechten

Bij deze bedrijfsmodus worden microgolfoven en grill gecombineerd. 

Dankzij de CombiCrunch-plaat slaagt u erin uw pizza’s of flantaarten 

mooi goudgeel te bakken, met een heerlijk krokante bodem.

AutomaticPlus – Automatische programma’s

Meteen perfecte resultaten dankzij 31 automatische programma’s. Altijd 

een succes: hetzij bij het omzichtig ontdooien van levensmiddelen met 

PerfectDefrost, bij het opwarmen, krokant bakken, bakken, smelten of 

andere functies.

Automatisch opwarmen – Moeiteloos en volkomen 

automatisch

Onze microgolfovens beschikken bovendien over de functie Automatisch 

opwarmen: met een druk op de knop verwarmt u in een handomdraai 

reeds bereide gerechten. U hoeft geen bedrijfsmodus, temperatuur of 

tijdsduur meer in te stellen.



54

VERGELIJKING MICROGOLFOVENS

Miwell-Combi XSL Miwell HSL

Pagina in de brochure 55 55

Uitvoering

Inbouw in hoge kast ✓ ✓

Inox (RVS) ✓ ✓

Spiegelglas ✓ ✓

Verlichting ✓ ✓

Kookruimte  in l 40 31

Max. microgolfovenvermogen  in W 900 1000

Grill in W 1600 800

Glazen draaiplateau in cm 40 32.5

Exclusief bij V-ZUG

Microgolfovenniveaus 18 20

Microgolfoventoevoer 3D ✓ ✓

Inschakelduur ✓ ✓

Uitschakeltijd ✓ ✓

Toepassingen

Microgolf ✓ ✓

Grill ✓ ✓

CombiCrunch ✓ ✓

Hete lucht ✓

Grill met heteluchtcirculatie ✓

Snel opwarmen ✓

Power&Favorite ✓ ✓

PerfectDefrost ✓ ✓

AutomaticPlus ✓ ✓

AutomaticPlus met sensor ✓

Automatisch opwarmen ✓

Gebruik en weergave

Volledig elektronische bediening ✓ ✓

Sensortoetsen ✓ ✓

Elektronische timer ✓ ✓

Grafisch display (monochroom)  11 talen ✓ ✓

Volledig vlakke en onderhoudsvriendelijke kookruimte ✓ ✓
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Miwell-Combi XSL

Een microgolfoven die bovendien dienst doet 
als kleine bakoven dankzij de functies hete 
lucht en grill. 
Kookruimte: 40 liter, inox

Programma’s

� Microgolven

� Hete lucht

� Grill

� Grill met luchtcirculatie

� CombiCrunch

� Favorieten

� AutomaticPlus

� PerfectDefrost (Ontdooien)

� Automatisch opwarmen

� Snel opwarmen

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display (monochroom)

Miwell HSL

Ons krachtige comfortmodel biedt u tal van 
toepassingen. 
Kookruimte: 31 liter, inox 
 

Programma’s

� Microgolven

� Grill

� CombiCrunch

� Favorieten

� AutomaticPlus

� PerfectDefrost (Ontdooien)

� Talen

Gebruik en weergave
– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display (monochroom)

Prijs* MWC XSL

Spiegelglas MWCXSL60g/2400960000 1799,–
Inox (RVS) MWCXSL60c/2400960003 1899,–

Prijs* MW HSL

Spiegelglas MWHSL60g/2400660000 1199,–
Inox (RVS) MWHSL60c/2400660003 1299,–

Afmetingen (H × B × D): 454 × 596 × 567 mm Afmetingen (H × B × D): 378 × 596 × 470 mm

MICROGOLFOVENS
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Coffee-Centers

ALS HET GENOT VAN EEN KOP KOFFIE HAND 
IN HAND GAAT MET EEN VERFIJND DESIGN

Het Coffee-Center van V-ZUG is het perfecte toestel voor liefhebbers van koffie en 
 amateur-baristi. U slaagt als een meester in alle bereidingen op basis van koffie en past deze 
aan uw eigen smaak aan. Een heerlijk kopje koffie net als aan de bar... maar dan bij u thuis!

Inspirerende functies op elegante wijze geïntegreerd 

in uw keuken

De kunst van een heerlijke kop koffie begint bij de keuze van 

de bonensoort, de ideale branding en een melange volgens uw 

eigen smaak. De wensen van liefhebbers van een lekkere koffie 

en amateur-baristi gaan in vervulling dankzij de automatische 

koffiezetapparaten van V-ZUG: een uitgekiend systeem met 

twee reservoirs laat u altijd de keuze tussen gemalen koffie en 

koffiebonen. Bovendien kunt u zelf de fijnheid van de maling, de 

hoeveelheid, voorverwarm- en percolatietemperatuur instellen. 

Vijf vooraf instelbare koffiesterktes – van extra licht tot erg sterk 

– bezorgen u een kopje koffie zoals u dat het liefste drinkt. Door 

een simpele druk op de knop lukken al uw koffiebereidingen. Met 

behulp van de geïntegreerde, automatische melkopschuimer bent 

u in staat het perfecte melkschuim te maken voor uw cappuccino, 

latte macchiato, caffe latte of gewoon voor een beker warme melk. 

Er is ook altijd heet water beschikbaar voor een lekker kopje thee. 

Het Coffee-Center bereidt niet alleen koffie van topkwaliteit, maar 

bekoort bovendien door het elegante design, perfect in overeen-

stemming met de stoomoven, de bakoven of de microgolfoven 

van V-ZUG.

Comfortabele bediening en onderhoud

De duidelijke sensortoetsen zorgen voor een intuïtieve bediening 

van alle bedrijfsmodi. Voor de bereiding hoeft u helemaal niets te 

doen. De tekst vermeldt welke fase bezig is en geeft nuttige aanwij-

zingen, zoals ‘watertank vullen’ of ‘ontkalking’. De geïntegreerde 

automatische melkopschuimer reinigt u gewoon door een druk op 

een knop, het melkreservoir is gemakkelijk te verwijderen en kunt u 

in de koelkast bewaren. Bovendien mag het in de vaatwasmachine. 

Het geïntegreerde, uiterst stille kegelmaalwerk zorgt voor steeds 

vers gemalen koffie.

Coffee-Center
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COFFEE-CENTER

Prijs* CCS XSL

Spiegelglas CCSXSL60g/2500367002 2399,–
Inox (RVS) CCSXSL60c/2500360003 2499,–

Supremo HSL

Dit Coffee-Center is dankzij zijn design en 
beperkte hoogte een ideale aanvulling op 
kleine toestellen van V-ZUG.
Programma’s

� Koffiesterkte (5 niveaus)

� Selectie van de kopjesgrootte (5 niveaus)

� 1 kopje

� 2 kopjes

� Heet water

� Cappuccino

� Latte macchiato

� Caffe latte

� Uiterst stille werking

� Talen

Uitrusting
– koffie-uitloop in hoogte verstelbaar van  

80 - 110 mm
– fijnheid van de maling individueel instelbaar 

(13 stappen)
– geïntegreerd reinigingsprogramma
– geïntegreerd ontkalkingsprogramma

Inhoud
Watertank 1,8 l 
Bonenreservoir 200 g 
Reservoir koffiedrab 14 kopjes

Bijgeleverde toebehoren
– melkreservoir 7,5 dl
– ontkalkingsmiddel 100 ml DLS

Supremo XSL

Dit discrete en volledig automatische 
toestel integreert u op elegante wijze in uw 
keukenuitrusting van V-ZUG.
Programma’s

� Koffiesterkte (5 niveaus)

� Selectie van de kopjesgrootte (5 niveaus)

� 1 kopje

� 2 kopjes

� Heet water

� Cappuccino

� Latte macchiato

� Caffe latte

� Uiterst stille werking

� Talen

Uitrusting
– koffie-uitloop in hoogte verstelbaar van  

80 - 110 mm
– fijnheid van de maling individueel instelbaar 

(13 stappen)
– geïntegreerd reinigingsprogramma
– geïntegreerd ontkalkingsprogramma

Inhoud
Watertank 1,8 l 
Bonenreservoir 200 g 
Reservoir koffiedrab 14 kopjes

Bijgeleverde toebehoren
– melkreservoir 7,5 dl
– ontkalkingsmiddel 100 ml DLS

Afmetingen (H × B × D): 454 × 596 × 412 mm Afmetingen (H × B × D): 378 × 596 × 412 mm

Energie
Energie-

efficiëntie

Energie
Energie-

efficiëntie

Prijs* CCS HSL

Spiegelglas CCSHSL60g/2500267002 2199,–
Inox (RVS) CCSHSL60c/2500260003 2299,–

Supremo XSL en Supremo HSL

Toebehoren
– Ontkalkingsmiddel 100ml DLS
 (B28020)  15,–
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Inductiekookvelden

Het inductiekookveld GK46TIMPSC is enorm energie-efficiënt: de 
warmte wordt enkel gecreëerd waar die nodig is, met name bij de 
bodem van de pan. Dankzij deze technologie vermindert het energie-
verbruik tot 30 % in vergelijking met andere conventionele verwarmings-
methodes.

Kookvelden
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EEN ULTRAMODERNE EN BEPROEFDE TECHNOLOGIE 
VOOR EEN VOLKOMEN PLEZIER IN DE KEUKEN

Dankzij de extra functie PowerPlus kookt het water voor 
uw spaghetti nu nog sneller. Zo wint u tijd om van uw 
maaltijd en andere activiteiten te genieten.

Aangezien de kookvelden MaxiFlex automatisch de diameter van de bodem 
van de kom bepalen, kunt u uw pot op gelijk welke kookzone zetten. Dankzij de 
brugfunctie passen deze kookvelden zich ook prima aan vispannen aan.
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“DE PAN RUIKT LEKKER, ZEGT MEN 
IN CHINA”

Bij haar eerste reis naar Zwitserland beleefde Tina Wu een aanzienlijke 
 cultuurshock. Dat was 15 jaar geleden. Nu is ze moeder van twee 
dochters, spreekt ze vlot Duits en verwent ze regelmatig haar gasten 
met heerlijke Chinese gerechten, vaak gebakken in de wok.
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KOOKVELDEN

Wanneer de wind uit de Gobi-woestijn waait, voegt een dunne laag zand 

en stof zich bij de smog waaronder Peking kreunt. Hier, te midden van de 

20 miljoen inwoners van de stad, hebben Daniel Wu en Ni Xiang Ping 

elkaar leren kennen. Hij heeft Chinese ouders en groeit op in Zwitserland, 

maar leert het Mandarijn in de Chinese hoofdstad. Zij is afkomstig uit de 

provincie Henan in Centraal-China en werkt als verkoopster. Ze worden 

verliefd en vormen algauw een koppel. Tijdens haar eerste bezoek aan 

Zwitserland ondergaat Ni Xiang Ping dezelfde cultuurshock als Daniel 

Wu tijdens zijn reis naar Peking, maar dan in de omgekeerde richting. 

“De taal vormde het belangrijkste obstakel. De eerste twee maanden 

begreep ik helemaal niets, zelfs de letters kon ik niet lezen”, vertelt ze. 

Bovendien kan niemand haar naam onthouden, laat staan uitspreken. Ze 

besluit daarom zich gewoon als ‘Tina’ voor te stellen. Vandaag lacht ze 

er hartelijk om. Het intens groene landschap en de liefde hebben haar 

ertoe aangezet naar Zwitserland terug te keren en er te blijven.

Al het goede komt uit de wok

In haar koffers neemt ze haar culinaire gewoontes mee. Terwijl haar echt-

genoot thuis hoofdzakelijk Europese gerechten bereidt, gaat er voor haar 

niets boven de Aziatische keuken. “In China doen we alles in de wok. 

Mijn ouders bereidden al hun voeding in twee reusachtige woks op het 

vuur: vlees, groente en zelfs rijst", vertelt Tina Wu. Het doorslaggevende 

element voor een geslaagde wok is warmte. “Het is cruciaal om voordien 

alle ingrediënten klaar te maken, want bij het bakken moet alles zeer 

snel gaan”, legt ze uit. De ingrediënten worden vervolgens onmiddellijk 

gebakken, één voor één, in een wok op een hoge temperatuur. Dat is de 

enige manier om de unieke en authentieke smaak van de gerechten tot 

uiting te brengen, in het Kantonees ‘Wok hei’ genoemd. “De pan ruikt 

lekker, zegt men in China”, lacht ze. De elektrische kookplaten kunnen 

jammer genoeg het bakken op traditioneel vuur niet vervangen. “Maar 

inductie is de ideale manier om te wokken: de platen verwarmen snel en 

leveren de constant hoge temperaturen die zo belangrijk zijn voor ‘Wok 

hei’, bevestigt ze.

Het beste uit beide culturen

Als ze voor zichzelf kookt, bereidt ze gewoon een groot bord groenten. 

“Ik snijd enkel de verse groenten, bak ze aan met wat knoflook ... en 

klaar! Dat vind ik meer dan perfect”, vertelt Tina Wu. Als ze bezoek 

ontvangt, kookt ze meestal Chinees, op vraag van haar gasten. “Ik 

bereid de loempia’s altijd zelf, die uit de winkel zijn niet lekker”, legt ze 

uit. Typisch Chinese ingrediënten, zoals kruiden, noedels en bepaalde 

groenten, koopt ze in een gespecialiseerde winkel in Zürich, maar vlees 

en vis koopt ze vers bij groothandelaars – zoals een echte Zwitserse. 

Dankzij de steun van haar echtgenoot, hun twee dochters, een heleboel 

vrienden en FaceTime voelt Tina Wu zich nu prima in Zwitserland. Niet 

verwonderlijk: hun huishouden combineert het beste uit twee totaal 

verschillende culturen.

“IK SNIJD ENKEL DE VERSE GROENTEN, BAK 
ZE AAN MET WAT KNOFLOOK ... EN KLAAR! 
DAT VIND IK MEER DAN PERFECT.” Tina Wu
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Bij V-ZUG kiest u het kookveld dat het beste aan uw persoonlijke eisen voldoet.

VOOR IEDEREEN EEN KOOKVELD:  
MET DE NIEUWE GENERATIE INDUCTIE 
OF DE INNOVATIEVE GASKOOKVELDEN

Inductie: ultramoderne, betrouwbare en zuinige 

technologie

Bakken op een inductiekookveld is momenteel de modernste 

bedrijfsmodus met onmiskenbare voordelen:
 ■ Snelheid: de inductietechnologie is gebaseerd op een wisselend 

elektromagnetisch veld dat de energie rechtstreeks doorgeeft aan 

de onderkant van de pan en daar in warmte wordt omgezet. 

Door de snelle reactie worden de voedingsmiddelen en gerechten 

in recordtempo verwarmd.
 ■ Energie-efficiëntie: het duurt slechts ca. 2 minuten om één liter 

water aan de kook te brengen. In vergelijking met andere elek-

trische systemen bespaart u met inductie tot 30 % elektriciteit. 

Bovendien schakelt het kookveld automatisch uit als de pan wordt 

weggezet.

 ■ Betrouwbaar en gemakkelijk te reinigen: aangezien de 

warmte enkel bij de bodem van de pan wordt gemaakt, blijft het 

glas rond de kookzone vrij koud. Zo brandt er niets meer aan en 

reinigt u het fornuis in een handomdraai met een vochtige doek.
 ■ Flexibiliteit: de MaxiFlex-kookvelden overtuigen door hun uitge-

kiende technologie: dankzij inductoren van de nieuwe generatie 

kunt u op elke kookzone pannen en potten met verschillende 

afmetingen zetten (panbodems van 10 tot 22cm). Het systeem 

bepaalt de omvang en past automatisch de kookzone aan. En 

met de koppelingsfunctie brug je 2 zones tot 1 grote zone van 

22 x 38cm. Zo kookt u met de grootste flexibiliteit.
 ■ Precisie: de Smeltfunctie (~42 °C) is ideaal om boter, chocolade 

of honing te smelten.  De Warmhoudfunctie (~65 °C) houdt uw 

eten nog even warm zonder verder te garen, terwijl de Sudder-

functie (~94 °C) niets laat overkoken.
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KOOKVELDEN

De inductiekookvelden beantwoorden aan uiteenlopende 

eisen

Met de nieuwe originele wokpan van V-ZUG kookt u snel en behoed-

zaam. De Teppan Yaki werkt ook op inductie en is prima geschikt om 

vlees en vis, maar ook groenten met weinig vetstoffen te roosteren. 

V-ZUG biedt u de ideale combinatie van toestellen om even rijkelijk en 

afwisselend te koken als een chef-kok. De wok, de Teppan Yaki en het 

inductiekookveld GK26TIMS.2F passen perfect samen.

Beproefde kookmethode met gas in combinatie met 

moderne slider-bediening 

De moderne kookvelden op gas van V-ZUG beschikken over tal van 

praktische functies, die het dagelijkse leven vereenvoudigen en u extra 

plezier bezorgen bij het kokkerellen. Als eerste op de markt biedt V-ZUG 

nu kookvelden op gas met een moderne multi-sliderbediening – voor 

een directe, eenvoudige en ergonomische bediening van elke kookzone. 

Net als altijd hebben de ontwikkelaars van V-ZUG bij de kookvelden op 

gas bijzondere aandacht aan veiligheid geschonken. Alle kookvelden 

beschikken over verschillende veiligheidsmechanismes, die u bij het koken 

met gas continu een goed gevoel geven. 

Ook op onze gaskookvelden vindt u innovatieve functies, zoals :
 ■ de Smeltfunctie, die de temperatuur tussen de 40 ° en 60 °C houdt en 

hiervoor de branders aan en uit laat gaan. Ideaal voor boter, gelatine, 

sausjes, chocolade. 
 ■ de Warmhoudfunctie, die toelaat de temperatuur rond 65 °C te houden 

en
 ■ de Sudderfunctie, waarmee de temperatuur tussen 70 ° en 94 °C 

schommelt zodat er niets zou overkoken.
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Voor onze inductiekookvelden hebben wij een eenvoudige en intuïtieve 
bediening ontworpen. Zo kunt u zich volop wijden aan het koken.

EEN DUIDELIJKE BEDIENING VOOR 
NOG MEER PLEZIER BIJ HET BAKKEN
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KOOKVELDEN

De Premium-variant: display in verschillende talen

Dankzij het nieuwe concept met slider-bediening en het display van 

V-ZUG hebt u eenvoudig en snel toegang tot de gewenste functie. De 

zuivere, duidelijke en elegante weergave verschaft u op elk moment 

informatie over de toestand van de bereiding. Er zijn verschillende talen 

beschikbaar waaronder Nederlands, Engels, Frans. De GK46TIMPS en 

GK46TIMAS series zijn uitgerust met dit moderne display.

Aangenaam en topkwaliteit: bediening met één of 

meerdere sliders 

Het bedieningsconcept van de autonome inductiekookvelden werd aan 

de noden van de moderne tijd aangepast. U stelt nu het vermogen in net 

als op uw smartphone. Al onze kookvelden bestaan uit één of meerdere 

sliders, afhankelijk van het gekozen model. Ongeacht uw voorkeur kunt 

u er zeker van zijn dat de bediening eenvoudig en intuïtief verloopt. 

De multi-slider-bediening met directe keuze biedt u een slider voor elke 

kookzone. Terwijl u bij de bediening met één slider eerst de gewenste 

kookzone selecteert, en dan het gewenste vermogen instelt.  En dit met 

één en dezelfde slider. Dankzij de toets voor veegbescherming kunt u het 

bedieningspaneel reinigen tijdens het koken, zonder het risico te lopen 

dat u daarbij de actuele instellingen ontregelt.

Bediening met één slider en grafisch display

Multi-slider-bediening
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Vlakbouw

Roestvrijstalen omranding

Facetafwerking

Bij de kookvelden van V-ZUG kunt u niet alleen kiezen uit verschillende types, maar ook uit talrijke 
design- en inbouwvarianten. Dankzij deze enorme flexibiliteit passen onze kookvelden perfect in elke 
keuken.

DESIGN EN MONTAGE – EEN PERFECT 
GESLAAGDE INTEGRATIE IN ELKE KEUKEN

Vlakbouw, facetafwerking of inox omranding

U heeft de keuze uit vlakbouw of twee andere varianten. De 

vlakbouw-kookvelden integreren zich perfect in het design van 

het werkblad, waardoor uw keuken een strak voorkomen behoudt. 

De kookvelden met een facetafwerking of een roestvrijstalen om-

randing trekken de aandacht en bezorgen uw keuken een snuifje 

elegantie. Alle varianten zijn eenvoudig te plaatsen en passen 

perfect bij elke combinatie van uw keukenelementen.
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KOOKVELDEN

VERGELIJKING INDUCTIE
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Pagina in de brochure 68 68 69 69 70 70 70 71 71 71

Uitvoering

Roestvrijstalen omranding ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vlakbouw ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Facetafwerking ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Toepassingen

Aantal kookzones 2 1 2 2 4 5 4 4 3 3

Aantal PowerPlus-kookzones 1 2 4 5 4 4 3 3

Koppeling van zones ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Onderhoud en reiniging

Multi-slider/directe keuze ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grafisch display ✓ ✓

Timer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Automatische uitschakeling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pauzeknop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Automatische snelle start ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sudderfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Toets veegbescherming ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Herstelfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Smeltfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Warmhoudfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Snelle reactietijd ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kinderbeveiliging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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GK16TIYS.1F  Teppan Yaki

Programma’s

 Slider-bediening

 Beveiligingspakket

  Programmaregelaar voor de duur en het 

einde van de kooktijd

 Timer met geluid

 Optimaal voor vlees

 Optimaal voor groenten

 Optimaal voor vis

 Koppeling van zones

  Instelling geluidssignaal van de toetsen 

(aan/uit)
40

 Afmeting

Max. vermogen (2 x 1400 watt)
7 temperatuurniveaus (70 tot 240 °C)
Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 57,1 × 384 × 501 mm/R1.5

Prijs* Vlakbouw

GK16TIYS.1F/3100860202  2999,–

Inbegrepen: 2 spatels, 1 kookstolp

GK16TIWS.1F Wok

Programma’s

 Slider-bediening

 9 prestatieniveaus

 Beveiligingspakket

 PowerPlus voor alle kookzones

 Pauzeknop

  Programmaregelaar voor de duur en het 

einde van de kooktijd

 Timer met geluid

 Veegbescherming

 Smeltfunctie

  Instelling geluidssignaal van de toetsen 

(aan/uit)
40

 Afmeting

Max. vermogen met PowerPlus (3000 watt)

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 128,5 × 384 × 501 mm/R1.5

Prijs*  Vlakbouw

GK16TIWS.1F/3101060102 2499,–

Inbegrepen: 1 wokpan-set

Voor alle vlakbouw inducties

Toebehoren

–  Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van 
meerdere vlakbouw kookplaten in  
1 uitsnijding

 (H63789) 99,–

Opgelet: Afmetingen zijn van het toestel, voor de maatvoering van de uitsnijdingen, zie Planningsgids
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GK26TIYS.1F Teppan Yaki

Programma’s

 Slider-bediening

 Beveiligingspakket

  Programmaregelaar voor de duur en het 

einde van de kooktijd

 Timer met geluid

 Optimaal voor vlees

 Optimaal voor groenten

 Optimaal voor vis

 Koppeling van zones

  Instelling geluidssignaal van de toetsen 

(aan/uit)
60

 Afmeting

Max. vermogen (2 x 2800 watt)
7 temperatuurniveaus (70 tot 240 °C)
Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 57,1 × 571 × 501 mm/R1.5

Prijs* Vlakbouw

GK26TIYS.1F/3100960202 3699,–

Inbegrepen: 2 spatels, 1 kookstolp

INDUCTIE

GK26TIMS.2F GK26

Programma’s

 Slider-bediening

 9 prestatieniveaus

 Beveiligingspakket

 PowerPlus voor alle kookzones

 Pauzeknop

 Warmhoudfunctie

 Automatische snelle start

 Timer met geluid

  Programmaregelaar voor de duur en het 

einde van de kooktijd

 Veegbescherming

 Koppeling van zones

 Smeltfunctie

 Sudderfunctie

 Kookpotdetectie (10-22 cm)

  Instelling geluidssignaal van de toetsen 

(aan/uit)
40

 Afmeting

Max. vermogen met PowerPlus
(2 x 3700 watt)
Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 51,7 × 384 × 501 mm/R1.5

Prijs* Vlakbouw

GK26TIMS.2F/3100160202 1299,–

Voor alle vlakbouw inducties

Toebehoren

–  Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van 
meerdere vlakbouw kookplaten in  
1 uitsnijding

 (H63789) 99,–
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GK56TIMSC

Programma’s

 Slider-bediening

 9 prestatieniveaus

 Beveiligingspakket

 PowerPlus voor alle kookzones

 Pauzeknop

 Warmhoudfunctie

 Automatische snelle start

 Timer met geluid

  Programmaregelaar voor de duur en het 

einde van de kooktijd

 Veegbescherming

 Koppeling van zones

 Smeltfunctie

 Sudderfunctie

 Kookpotdetectie (10-22 cm)

  Instelling geluidssignaal van de toetsen 

(aan/uit)
90

 Afmeting

 
Max. vermogen met PowerPlus 
(5 x 3700 watt)

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 51,3 × 910 × 514 mm

Prijs* Roestvrijstalen omranding

GK56TIMSC/89A336 2349,–

GK56TIMS.1F identiek aan GK56TIMSC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 53,3 × 897 × 501 mm/R1.5

Prijs* Vlakbouw

GK56TIMS.1F/3102060502 2349,–

GK56TIMS identiek aan GK56TIMSC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 49,3 x 910 x 514 mm 

Prijs* Facetafwerking

GK56TIMS/89A337 2349,–

GK46TIMPSC

Programma’s

 Slider-bediening

 Meertalig dislay

 9 prestatieniveaus

 Beveiligingspakket

 PowerPlus voor alle kookzones

 Pauzeknop

 Warmhoudfunctie

 Automatische snelle start

 Timer met geluid

  Programmaregelaar voor de duur en het 

einde van de kooktijd

 Veegbescherming

 Koppeling van zones

 Smeltfunctie

 Sudderfunctie

 Kookpotdetectie (10-22 cm)

  Instelling geluidssignaal van de toetsen 

(aan/uit)
90

 Afmeting

Max. vermogen met PowerPlus 
(4 x 3700 watt)

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 49,7 × 910 × 410 mm

Prijs* Roestvrijstalen omranding

GK46TIMPSC/3102960400 1999,–

GK46TIMPSF identiek aan GK46TIMPSC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 51 × 880 × 380 mm/R1.5

Prijs* Vlakbouw

GK46TIMPSF/3102960402 1999,–

GK46TIMPS identiek aan GK46TIMPSC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 47 x 910 x 410 mm 

Prijs* Facetafwerking

GK46TIMPS/3102960404 1999,–

GK46TIMASC

Programma’s

 Slider-bediening

 Meertalig dislay

 9 prestatieniveaus

 Beveiligingspakket

 PowerPlus voor alle kookzones

 Pauzeknop

 Warmhoudfunctie

 Automatische snelle start

 Timer met geluid

  Programmaregelaar voor de duur en het 

einde van de kooktijd

 Veegbescherming

 Koppeling van zones

 Smeltfunctie

 Sudderfunctie

 Kookpotdetectie (10-22 cm)

  Instelling geluidssignaal van de toetsen 

(aan/uit)
80

 Afmeting

Max. vermogen met PowerPlus 
(4 x 3700 watt)

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 48,5 × 774 × 514 mm

Prijs* Roestvrijstalen omranding

GK46TIMASC/3103060400 1799,–

GK46TIMASF identiek aan GK46TIMASC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D):50,5 × 761 × 501 mm/R1.5

Prijs* Vlakbouw

GK46TIMASF/3103060402 1799,–

GK46TIMAS identiek aan GK46TIMASC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D):46,5 x 774 x 514 mm 

Prijs* Facetafwerking

GK46TIMAS/3103060404 1799,–

Opgelet: Afmetingen zijn van het toestel, voor de maatvoering van de uitsnijdingen, zie Planningsgids
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INDUCTIE 

GK46TIMSC

Programma’s

 Slider-bediening

 9 prestatieniveaus

 Beveiligingspakket

 PowerPlus voor alle kookzones

 Pauzeknop

 Warmhoudfunctie

 Automatische snelle start

 Timer met geluid

  Programmaregelaar voor de duur en het 

einde van de kooktijd

 Veegbescherming

 Koppeling van zones

 Smeltfunctie

 Sudderfunctie

 Kookpotdetectie (10-22 cm)

  Instelling geluidssignaal van de toetsen 

(aan/uit)
60

 Afmeting

Max. vermogen met PowerPlus 
(4 x 3700 watt)

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 49,7 × 584 × 514 mm

Prijs* Roestvrijstalen omranding

GK46TIMSC/88A336 1399,–

GK46TIMS.1F identiek aan GK46TIMSC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 51,7 × 571 × 501 mm/R1.5

Prijs* Vlakbouw

GK46TIMS.1F/3101460402 1399,–

GK46TIMS identiek aan GK46TIMSC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 47,7 × 584 × 514 mm

Prijs* Facetafwerking

GK46TIMS/88A337 1399,–

GK37TIMSC

Programma’s

 Slider-bediening

 9 prestatieniveaus

 Beveiligingspakket

 PowerPlus voor alle kookzones

 Pauzeknop

 Warmhoudfunctie

 Automatische snelle start

 Timer met geluid

  Programmaregelaar voor de duur en het 

einde van de kooktijd

 Veegbescherming

 Sudderfunctie

 Kookpotdetectie (10-22 cm)
60

 Afmeting

 

Max. vermogen met PowerPlus 
(3000 watt vooraan/2 × 3700 watt  
achteraan)

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D) : 49,7 × 584 × 514 mm

Prijs* Roestvrijstalen omranding

GK37TIMSC/3104160300 1199,–

GK37TIMSF identiek aan GK37TIMSC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 51,7 × 571 × 501 mm/R1.5

Prijs* Vlakbouw

GK37TIMSF/3104160302 1199,–

GK37TIMS identiek aan GK37TIMSC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 47,7 x 584 x 514 mm 

Prijs* Facetafwerking

GK37TIMS/3104160304 1199,–

GK37TIMPSC

Programma’s

 Slider-bediening

 9 prestatieniveaus

 Beveiligingspakket

 PowerPlus voor alle kookzones

 Pauzeknop

 Warmhoudfunctie

 Automatische snelle start

 Timer met geluid

  Programmaregelaar voor de duur en het 

einde van de kooktijd

 Veegbescherming

 Kookpotdetectie (10-22 cm)

  Instelling geluidssignaal van de toetsen 

(aan/uit)
80

 Afmeting

 

Max. vermogen met PowerPlus 
(3 × 3700 watt)

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 48,5 × 774 × 444 mm

Prijs* Roestvrijstalen omranding

GK37TIMPSC/3103860300 1699,–

GK37TIMPSF identiek aan GK37TIMPSC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 51 × 744 × 414 mm/R1.5

Prijs* Vlakbouw

GK37TIMPSF/3103860302 1699,–

GK37TIMPS identiek aan GK37TIMPSC

Afmetingen van het toestel 
(H × B × D): 47,7 x 774 x 444 mm 

Prijs* Facetafwerking

GK37TIMPS/3103860304 1699,–
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Uitvoeringen

Vlakbouw of opliggend ✓ ✓ ✓ ✓

Toepassingen

Aantal kookzones 5 4 2 1

Brugfunctie ✓ ✓

Bediening/onderhoud

Multi-slider/directe keuze ✓ ✓ ✓ ✓

Timer ✓ ✓ ✓ ✓

Uitschakelautomaat ✓ ✓ ✓ ✓

Pauzeknop ✓ ✓ ✓ ✓

Automatische snelle start ✓ ✓ ✓ ✓

Smeltfunctie ✓ ✓ ✓ ✓

Sudderfunctie ✓ ✓ ✓ ✓

Warmhoudfunctie ✓ ✓ ✓ ✓

Veegbescherming ✓ ✓ ✓ ✓

Herstelfunctie ✓ ✓ ✓ ✓

Kinderbeveiliging ✓ ✓ ✓ ✓

Rooster geschikt voor 
vaatwasmachine ✓ ✓ ✓ ✓

Overige kenmerken

Veiligheidsuitschakeling ✓ ✓ ✓ ✓

Indicatie restwarmte ✓ ✓ ✓ ✓

Automatische vlamcontrole ✓ ✓ ✓ ✓

Automatische herstart ✓ ✓ ✓ ✓

Ontsteking met één hand ✓ ✓ ✓ ✓

GAS951GSAZ Leverbaar vanaf juni

Bedrijfsmodi

 Slider-bediening

 9 vermogensniveaus

 Pauzeknop

 Veegbescherming

 Warmhoudfunctie

 Smeltfunctie

 Instelling toetsentoon (aan/uit)

 Koppeling 2 zones

 Inschakelduur met uitschakelfunctie

 Automatische snelle start

 Akoestische timer

 Sudderfunctie
90

 Afmetingen
Black

Design  Blackdesign

– Automatische vlamcontrole
– Automatische herstart
– Ontsteking met één hand
– Kinderbeveiliging
– Veiligheidsuitschakeling
– Indicatie restwarmte

Vermogen van de kookzones
Links: PowerWokbrander 6 kW
Centraal vooraan: 1,75 kW
Centraal achteraan: 1,75 KW
Rechts vooraan: 1 kW
Rechts achteraan: 3 kW

Afgesteld op aardgas 20 mbar
Sproeiers voor butaan/propaangas 
(28-30/37 mbar) meegeleverd

Toestelafmetingen (B × D): 897 × 501 mm

Speciaal design
– 1 toestel – 2 inbouwmogelijkheden
– Vlakbouw of opliggend
– Rooster zwart geëmailleerd

GAS641GSAZ Leverbaar vanaf juni

Bedrijfsmodi

 Slider-bediening

 9 vermogensniveaus

 Pauzeknop

 Veegbescherming

 Warmhoudfunctie

 Smeltfunctie

 Instelling toetsentoon (aan/uit)

 Koppeling 2 zones

 Inschakelduur met uitschakelfunctie

 Automatische snelle start

 Akoestische timer

 Sudderfunctie
60

 Afmetingen
Black

Design  Blackdesign

– Automatische vlamcontrole
– Automatische herstart
– Ontsteking met één hand
– Kinderbeveiliging
– Veiligheidsuitschakeling
– Indicatie restwarmte

Vermogen van de kookzones
Vooraan links: 1,75 kW
Vooraan rechts: 1 kW
Achteraan links: 1,75 kW
Achteraan rechts: 3 kW

Afgesteld op aardgas 20 mbar
Sproeiers voor butaan/propaangas 
(28-30/37 mbar) meegeleverd

Toestelafmetingen (B × D): 571 × 501 mm

Speciaal design
– 1 toestel – 2 inbouwmogelijkheden
– Vlakbouw of opliggend
– Rooster zwart geëmailleerd

Prijs* Vlakbouw of opliggend

GAS951GSAZ/3107260515 2750,–

Prijs* Vlakbouw of opliggend

GAS641GSAZ/3107160415 2350,–

H6.4210D-AF Ansicht
Gaskochfeld GAS 951 GSAZ

Druckvorlage: H6.42101D-AF

Erstellt: 11.12.15 Albatros Design CH-8048 Zürich

H6.4228D-AC Ansicht
Gaskochfeld GAS 641 GSAZ

Druckvorlage: H6.42281D-AC

Erstellt: 14.10.15 Albatros Design CH-8048 Zürich
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GAS

Gaskookvelden

Toebehoren

–  Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van 
meerdere vlakbouw kookplaten (bv gas 
naast inductie) in 1 uitsnijding

 (H63789) 99,–
–  koppelstuk voor kookveldcombinaties, 

opliggend
 (1014361) 115,–
–  hulprooster voor kleine potten, opzetstuk 

espressopotje
 (1015122) 47,–

Set sproeiers apart verkrijgbaar
–  Aardgas L/12EK, 25 mbar  

(1015472) 25,–

Kookzones en max. grootte van de pan  
(∅ bodem van de pan)
– 1 kW* : 16 cm
– 1,75 kW* : 20 cm
– 3 kW* : 26 cm
– 6 kW/Wok** : 40 cm

* 1 vlamkring
** dubbele vlamkring

GAS421GSAZ Leverbaar vanaf juni

Bedrijfsmodi

 Slider-bediening

 9 vermogensniveaus

 Pauzeknop

 Veegbescherming

 Warmhoudfunctie

 Smeltfunctie

 Instelling toetsentoon (aan/uit)

 Inschakelduur met uitschakelfunctie

 Automatische snelle start

 Akoestische timer

 Sudderfunctie

 Beveiligingspakket
40

 Afmetingen
Black

Design  Blackdesign

– Automatische vlamcontrole
– Automatische herstart
– Ontsteking met één hand
– Kinderbeveiliging
– Veiligheidsuitschakeling
– Indicatie restwarmte

Vermogen van de kookzones
Vooraan: 1,75 kW
Achteraan: 3 kW

Afgesteld op aardgas 20 mbar
Sproeiers voor butaan/propaangas 
(28-30/37 mbar) meegeleverd

Toestelafmetingen (B × D): 384 × 501 mm

Speciaal design
– 1 toestel – 2 inbouwmogelijkheden
– Vlakbouw of opliggend
– Rooster zwart geëmailleerd

Prijs* Vlakbouw of opliggend

GAS421GSAZ/3106460215 2199,–

H6.4226D-AD Ansicht
Gaskochfeld GAS 421 GSAZ

Druckvorlage: H6.42261D-AD

Erstellt: 14.10.15 Albatros Design CH-8048 Zürich

GAS411GSAZ Leverbaar vanaf juni

Bedrijfsmodi

 Slider-bediening

 9 vermogensniveaus

 Pauzeknop

 Veegbescherming

 Warmhoudfunctie

 Smeltfunctie

 Instelling toetsentoon (aan/uit)

 Inschakelduur met uitschakelfunctie

 Automatische snelle start

 Akoestische timer

 Sudderfunctie

 Beveiligingspakket
40

 Afmetingen
Black

Design  Blackdesign

– Automatische vlamcontrole
– Automatische herstart
– Ontsteking met één hand
– Kinderbeveiliging
– Veiligheidsuitschakeling
– Indicatie restwarmte

Vermogen van de kookzones
PowerWokbrander: 6 kW

Afgesteld op aardgas 20 mbar
Sproeiers voor butaan/propaangas 
(28-30/37 mbar) meegeleverd

Toestelafmetingen (B × D): 384 × 501 mm

Speciaal design
– 1 toestel – 2 inbouwmogelijkheden
– Vlakbouw of opliggend
– Rooster zwart geëmailleerd

Prijs* Vlakbouw of opliggend

GAS411GSAZ/3106360115 2150,–

H6.4227D-AE Ansicht
Gaskochfeld GAS 411 GSAZ

Druckvorlage: H6.42271D-AE

Erstellt: 14.10.15 Albatros Design CH-8048 Zürich
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Ventileren
Plafondafzuigkappen, eilandafzuigkap-
pen en wandafzuigkappen

De wandafzuigkap Premira is beschikbaar met luchtafvoer of 
luchtcirculatie. De afzuigkap met luchtcirculatie wordt geleverd 
met filters met 5 kg of 2,5 kg actieve koolstof.

Afzuigkappen
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DE ONBERISPELIJKE KWALITEIT VAN DE TOESTELLEN 
VAN V-ZUG IS ZICHTBAAR, TASTBAAR EN 
ONHOORBAAR.

Dankzij het frontpaneel met een strak design, de hoogwaardige 
materialen en de kwaliteit van de afwerking combineert deze 
 afzuigkap op uitstekende wijze een discreet design en een  optimale 
werking.

De wandafzuigkap Premira beschikt over een krachtige motor, 
die niet alleen voor een doeltreffende vetscheiding zorgt, maar 
ook stil en zuinig werkt.
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Twee dingen verbinden Roman Burkard en V-ZUG: enerzijds de geografische nabijheid, anderzijds 
hun vermogen om alles in zijn geheel te zien, tot in de kleinste details bij de werking en het voorkomen. 
De architect bouwt voor de toekomst en creëert zo ruimtes voor het leven.

“TRENDS ZIJN NET ALS KAPSELS: ZE VERANDEREN 
CONTINU. EEN KEUKEN DAARENTEGEN MOET 
JARENLANG MEEGAAN.”
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Roman Burkard heeft een arendsblik. Bij zijn werk kijkt hij naar de din-

gen in hun geheel, maar besteedt ook altijd aandacht aan de kleinste 

details. Of het nu gaat om het uittekenen van een eigenaarswoning, van 

huurappartementen of een bejaardentehuis: de gediplomeerd architect en 

zaakvoerder van het bureau Burkard Burkard in Zug wil gebouwen voor 

de toekomst ontwerpen. Daarom is het vogelperspectief cruciaal bij zijn 

werk: van op een hoogte zie je namelijk beter en verder. “Bij de meeste 

projecten zijn wij van meet af aan betrokken”, vertelt Roman Burkard. 

De architect heeft niet alleen een scherpzinnige blik, hij is bovendien 

een goed luisteraar. “De eerste stap is altijd om de wensen van de 

opdrachtgever te begrijpen”, licht hij toe. “Iedereen beslist bijvoorbeeld 

zelf of zijn keuken er vooral uitziet als een werkplek of als  deel van de 

woonruimte, dat is een heel persoonlijke beslissing.” Dergelijke stand-

punten zijn doorslaggevend om het plan van een gebouw te tekenen en 

te weten of er een open of gesloten keuken komt. Open keukens zijn erg 

in, maar Roman Burkard staat hier kritisch tegenover: “Trends zijn net als 

kapsels: ze veranderen continu. Een keuken daarentegen moet jarenlang 

meegaan. Het is mijn taak om opdrachtgevers duurzame oplossingen 

te bieden.”

Functionaliteit voorop

Een veelbelovende tendens zijn energie-efficiënte woningen. Aangezien 

de gebouwomhulling steeds luchtdichter wordt, moet er aandacht zijn 

voor een goede ventilatie. Een krachtige dampafzuiger kan hiertoe 

aanzienlijk bijdragen. “Zeker in open keukens is een goed werkende 

afzuigkap erg belangrijk omdat die voorkomt dat de geur bij het koken 

zich in heel de ruimte verspreidt”, verklaart Roman Burkard. Voor de gede-

tailleerde planning werkt hij nauw samen met een keukenspecialist. “Een 

dampafzuiger kan geïntegreerd worden in een kast en zo functioneel, 

maar toch discreet zijn", zegt de architect. “Boven een keukeneiland kan 

een mooie eilandafzuigkap zelfs een erg decoratief element zijn. Het 

kan een soort afscheiding vormen en de keuken een heel nieuwe stijl 

bezorgen”, verklaart hij.

Schoonheid op de tweede plaats

Op visueel vlak vertrouwt de architect op zijn professionele ervaring. 

Hoogwaardige materialen, tijdloze vormen en een elegante bediening 

– een dergelijke afwerking maakt van keukentoestellen heuse designob-

jecten. “Het voorkomen speelt natuurlijk een doorslaggevende rol, zeker 

in open keukens, maar mag het functionele aspect van de toestellen niet 

in de weg staan. Dat is de enige manier om tot een harmonieus totaal-

concept te komen”, voegt Roman Burkard overtuigd toe. Al jarenlang 

maakt hij in zijn gebouwen gebruik van de huishoudelijke apparatuur van 

V-ZUG. “Ik wil de industriële sector in Zug ondersteunen. De nabijheid 

van de productievestiging en de werknemers zorgt voor een heel aparte 

relatie met V-ZUG", verklaart hij. Maar niet enkel de locatie verbindt hem 

met V-ZUG. Roman Burkard apprecieert bovendien de vastberadenheid, 

de verantwoordelijkheid voor de toekomst en de inspirerende ruimtes die 

de onderneming creëert.

“IEDEREEN BESLIST ZELF OF ZIJN KEUKEN 
ERUITZIET ALS EEN WERKPLEK OF ALS DEEL 
VAN DE WOONRUIMTE, DAT IS EEN HEEL 
PERSOONLIJKE BESLISSING.” 
  Roman Burkard, bedrijfsleider van Burkard Burkard AG

AFZUIGKAPPEN 
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AFZUIGKAPPEN VOOR MOOIE ÉN 
PRAKTISCHE OPLOSSINGEN

Bent u op zoek naar een stijlvolle afzuigkap die uiting geeft aan uw goede smaak of 
naar een handig inbouwtoestel? Bij V-ZUG vindt u het geschikte exemplaar voor uw 
keuken. Ons aanbod omvat nu ook een afzuigkap aan kabels en een werkbladafzuig-
kap.
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Plafondafzuigkappen

Eilandafzuigkappen

Inbouwafzuigkappen

Wandafzuigkappen

Werkbladafzuigkappen

Eilandafzuigkappen en plafondafzuigkappen

Eiland- en plafondafzuigkappen zijn perfect voor keukens met een kookei-

land. Voor wie meer houdt van discrete elegantie, hebben wij ons aanbod 

aangevuld met een afzuigkap, opgehangen aan kabels.

Inbouwafzuigkappen

Dankzij een inbouwafzuigkap kunt u de ruimte in uw keuken optimaal 

benutten. U kunt deze bijvoorbeeld integreren en elegant combineren 

met een kruidenrek.

Nieuw: werkbladafzuigkappen

De werkbladafzuigkap is uitgekiend en beschikt over een inschuifbaar 

afzuigelement: Na gebruik verdwijnt het weer in het werkblad. Wij 

adviseren om de werkbladafzuigkappen te combineren met de Panora-

ma-kookvelden voor een optimale afzuiging van de geuren bij het koken.

Wandafzuigkappen

Dergelijke afzuigkappen worden hoofdzakelijk gebruikt als uw kookveld 

zich tegen de muur bevindt.

AFZUIGKAPPEN 

Eilandafzuigkap aan kabels
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DE NAAM OMVAT EEN HEEL PROGRAMMA: 
PREMIRA IS ONS BELANGRIJKSTE PRODUCT 
IN HET SEGMENT AFZUIGKAPPEN

De reeks Premira heeft heel wat te bieden: deze afzuigkappen zijn niet alleen uitgerust 
met een vernieuwende technologie, maar ook krachtig, zuinig én opvallend mooi. Het 
zijn kortom de favorieten onder de afzuigkappen.

Discrete elegantie aan de buitenkant

Als u op zoek bent naar een exclusieve afzuigkap, hebben wij 

precies wat u nodig hebt: de Premira-reeks omvat wand-, eiland-, 

inbouw- en werkbladafzuigkappen met een heleboel uitzonderlijke 

kenmerken. Het frontpaneel van de eiland- en wandafzuigkappen 

met een nobel design (slechts 55 mm hoog) is ook beschikbaar in 

glas – de combinatie van deze materialen verschaft de afzuigkap 

een onweerstaanbaar karakter en een ware elegantie.

Uitstekende techniek aan de binnenkant

Alle Premira-afzuigkappen bestaan zowel met luchtafvoer als met 

luchtcirculatie. In tegenstelling tot een afzuigkap met luchtafvoer, 

die de vervuilde lucht naar buiten afvoert, zuivert de afzuigkap 

met luchtcirculatie de lucht vooraleer deze terug in de omgeving te 

brengen. Dankzij die luchtcirculatie hoeft u zich geen zorgen meer 

te maken om het onderhoud: pakken met hoogwaardige filters met 

max. 5 kg actieve koolstof garanderen een onderhoudsvrije wer-

king gedurende ca. 5 jaar en een uitstekend absorptievermogen 

van geurtjes. De krachtige motor en de geïntegreerde ledverlichting 

verbruiken weinig elektriciteit en de afzuigkap werkt uiterst stil.

Randafzuiging

De Premira-reeks beschikt bovendien over een uitermate efficiënt 

afzuigsysteem aan de rand van het toestel. Damp wordt snel 

opgenomen door een smalle gleuf tussen de glasplaat en het 

afzuigelement en daarna optimaal verwijderd.
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AFZUIGKAPPEN 

VERGELIJKING PLAFONDAFZUIGKAPPEN, 
EILANDAFZUIGKAPPEN, WANDAFZUIGKAPPEN  
EN WERKBLADAFZUIGKAPPEN
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Pagina in de brochure 82 82 83 83 83 84 84

Uitvoering

Inox (RVS) ✓ ✓

Inox (RVS)/glas ✓ ✓ ✓ ✓

Spiegelglas voorzijde (en achterzijde (DIAS)) ✓ ✓

Breedte 130 cm ✓

Breedte 120 cm ✓ ✓ ✓ ✓

Breedte 100 cm ✓ ✓ ✓

Breedte 90 cm ✓ ✓ ✓

Luchtafvoer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recirculatie met Longlife-filter met actieve koolstof ✓

Recirculatie met 5 kg actieve koolstof ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recirculatie met 4 kg actieve koolstof ✓ ✓

Recirculatie met 2,5 kg actieve koolstof ✓ ✓ ✓ ✓

Toepassingen

Randafzuiging ✓ ✓ ✓

Ledverlichting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kleurtemperatuur K 3000 4000 3000 3000 3000 3000 3000

Aantal vetfilters 4 2 3 4 8 6/8 3/4

Automatische uitschakeling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Intensief niveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Clean-Air functie ✓ ✓ ✓

Verzadigingsindicator vetfilter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dimbaar licht ✓ ✓ ✓

Aansluiting voor ventilatie/luchtafvoer ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *

Aansluiting voor venstercontactschakelaar ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *

Onderhoud en reiniging

Sensortoetsen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Druktoetsen ✓

Aantal vermogensniveaus 4 4 4 4 4 4 4

Weergave van het gekozen vermogen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* Tegen meerprijs    
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DSDSR12

Krachtig met een discreet voorkomen – deze 
afzuigkap wordt direct in het plafond 
geïntegreerd. 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk

 Dimbaar licht

  Afstandsbediening als toebehoren 
inbegrepen

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Randafzuiging

 2 ledlampen

830 m3/
uur

Ø
150 mm

DSDSR12

Krachtig met een discreet voorkomen – deze 
afzuigkap wordt direct in het plafond 
geïntegreerd. 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk

 Dimbaar licht

  Afstandsbediening als toebehoren 
inbegrepen.

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Randafzuiging

 2 ledlampen

830 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs*  DSDSR12 (120 cm)

Plafondafzuigkap
Glas (wit)  DSDSR12G/6400360005 2599,–

Prijs*  DSDSR12 (120 cm)

Plafondafzuigkap
Inox (RVS) DSDSR12C/6400360003 2399,–

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
133 × 1200 × 700 mm 
Hoogte van de luchtafvoer: 318 mm

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
133 × 1200 × 700 mm 
Hoogte van de luchtafvoer: 318 mm

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud

DSTS9  Leverbaar vanaf mei

Onweerstaanbare klasse: deze uitschuifbare 
werkbladafzuigkap verschaft uw keuken 
een exclusieve touch. Vlakbouw of opbouw 
mogelijk. 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk

 Dimbaar licht

 Uiterst gevoelige bediening

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Ledlampen

670 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs*  DSTS9 (90 cm)

Werkbladafzuigkap
Glas DSTS9G/6400460005 2399,–

Afmetingen (H × B × D): 
646 × 880 × 352 mm
Hoogte boven werkblad  
(paneel uitgeschoven): 400 mm

Toebehoren voor recirculatie
Doos voor luchtcirculatie met 
5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(1012160)  603,–

Toebehoren voor installatie met 
externe motor
Montageset 
(H43403)  289,–

Toebehoren voor recirculatie
Doos voor luchtcirculatie met 5 kg actieve 
koolstof ca. 5 jaar zonder onderhoud
(1012160)  603,–

Toebehoren voor installatie met 
externe motor
Montageset
(H43403)  289,–

Toebehoren voor recirculatie
Longlife-filter met actieve koolstof 
(1012163)  195,–
Doos voor luchtcirculatie met 4 kg actieve 
koolstof ca. 3,5 jaar zonder onderhoud 
(1012161)  273,–

Toebehoren voor installatie met 
externe motor
Montageset (1012164) 283,–

PLAFONDAFZUIGKAPPEN, WERKBLADAFZUIGKAPPEN

Energie
Energie-

efficiëntie
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EILANDAFZUIGKAPPEN

Ventileren standaard begin

DI Premira PQG

Onze hoogstaande oplossing voor eilanden 
bekoort door zijn elegant glaspaneel 
waardoor randafzuiging mogelijk wordt. 
 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk 

 Veegbescherming

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Afstandsbediening als toebehoren

 Randafzuiging

 4 ledlampen

679 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs* DI PQG 12 (120 cm)

Inox (RVS) DIPQG12C/6300560003 2499,–

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
70 ×1200 × 700 mm 
Hoogte met schacht 
van de luchtafvoer: 490-1320 mm 
recirculatie: 580-1425 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud

DIAS  Leverbaar vanaf mei

Voor de hoogste eisen: deze eilandafzuigkap 
is opgehangen aan kabels en hierdoor uiterst 
elegant. 
 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

 Recirculatie 

 Veegbescherming

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Afstandsbediening als toebehoren

 4 ledlampen

Prijs* DIAS10 (100 cm)

Glas DIAS10G/6300960005 2899,–

Afmetingen 
(hoogte voorkant × B × D): 
132 × 1000 × 700 mm
Hoogte tot plafond 
luchtcirculatie: 500-2000 mm

532 m3/
uur

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604)  329,–

Filter met
2,5 kg actieve koolstof 
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605)  239,–

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 4 kg actieve koolstof 
ca. 3,5 jaar zonder onderhoud
(10112644)  incl.

Prijs* DI PQ 13 (130 cm)

Inox (RVS) DIPQ13C/6300660003 1499,–

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604)  329,–

Filter met
2,5 kg actieve koolstof 
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605)  239,–

DI Premira PQ

Dit hoogwaardig toestel vereenvoudigt uw 
leven: in de versie met recirculatie is er 5 jaar 
geen onderhoud nodig. 
 

Programma’s

 Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

 Afvoeraansluiting met geïntegreerde  
 terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk 

 Veegbescherming

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Afstandsbediening als toebehoren

 4 ledlampen

700 m3/uur

Ø
150 mm

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
55 ×1300 × 700 mm 
Hoogte met schacht 
van de luchtafvoer: 475-1305 mm 
recirculatie: 565-1410 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud

Energie
Energie-

efficiëntie  
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DW Premira PQG  

Onze hoogstaande wandoplossing 
onderscheidt zich door zijn elegant glaspaneel 
waardoor randafzuiging mogelijk wordt. 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk

 Veegbescherming

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Afstandsbediening als toebehoren

 Randafzuiging

 2 ledlampen

679 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs*  DW PQG 9 (90 cm)

Inox (RVS) DWPQG9C/6200460003 1799,–

Prijs*  DW PQG 12 (120 cm)

Inox (RVS) DWPQG12C/6200560003 1999,–

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
70 × 900/1200 × 550 mm 
Hoogte met schacht 
van de luchtafvoer: 475-1320 mm 
recirculatie: 665-1440 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 
5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604)  329,–
Filter met
2,5 kg actieve koolstof 
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605)  239,–

DW Premira PQ  

Dit hoogwaardig toestel vereenvoudigt uw 
leven: in de versie met recirculatie is er 5 jaar 
geen onderhoud nodig. 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Recirculatie mogelijk

 Veegbescherming

 Luchtafvoer

 Afstandsbediening als toebehoren

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 2/3 ledlampen

700 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs*  DW PQ 9 (90 cm)

Glas DWPQ9G/6200760005 1099,–

Prijs*  DW PQ 12 (120 cm)

Glas DWPQ12G/6200660005 1299,–

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
55 × 900/1200 × 550 mm 
Hoogte met schacht 
van de luchtafvoer: 460-1305 mm 
recirculatie: 565-1425 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 
5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604)  329,–
Filter met
2,5 kg actieve koolstof 
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605)  239,–

WANDAFZUIGKAPPEN
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INBOUWAFZUIGKAPPEN

VERGELIJKING 
INBOUWAFZUIGKAPPEN

DF
 PQ

Pagina in de brochure 85

Uitvoering

Inox (RVS) ✓

Met uitschuifbaar glazen dampscherm ✓

Breedte 120 cm ✓

Breedte 90 cm ✓

Breedte 60 cm ✓

Luchtafvoer ✓

Recirculatie met 5 kg actieve koolstof ✓

Recirculatie met 2,5 kg actieve koolstof ✓

Toepassingen

Ledverlichting ✓

Kleurtemperatuur K 3000

Aantal vetfilters 2/3/4

Uitgestelde stop ✓

Verzadigingsindicator vetfilter ✓

Aansluiting voor ventilatie/luchtafvoer ✓ *

Aansluiting voor venstercontactschakelaar ✓ *

Onderhoud en reiniging

Aantal vermogensniveaus 4

Weergave van het gekozen vermogen ✓
 
 
* Tegen meerprijs   

DF Premira

Onze hoogwaardige inbouwoplossing 
onderscheidt zich door zijn elegant 
uitschuifbaar glaspaneel. 

Programma’s

 Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Veegbescherming

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk

 Afstandsbediening als toebehoren

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 2/3 ledlampen

680 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs*  DF PQ 6 (60 cm)

Inox (RVS) DFPQ6C/6101560003 1099,–

Prijs*  DF PQ 9 (90 cm)

Inox (RVS) DFPQ9C/6101460003 1299,–

Prijs*  DF PQ 12 (120 cm)

Inox (RVS) DFPQ12C/6101360003 1499,–

Afmetingen 
(hoogte voorkant × B × D): 
55 × 598/898/1198 × 300 mm
(d max 495 mm met uitgeschoven scherm)

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud  

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud 
(H42606)  329,–
Filter met 2,5 kg actieve koolstof 
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42607)  239,–
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Afwassen
Vaatwasmachine Adora

 
Lavaggio
Lavastoviglie Adora

 
 
Afwassen
Adora-Geschirrspüler

Het extra programma SteamFinish reinigt op het einde 
van het droogproces uw vaat met zuivere stoom voor een 
vlekkeloze schoonheid en een stralende glans.

Als het snel moet gaan, levert de Adora SL uitzonderlijke re-
sultaten: dankzij het sprintprogramma wordt uw niet al te 
vuile vaat op slechts enkele minuten tijd gewassen. Tussendoor 
kunt u zich rustig om uw gasten bekommeren.

Vaatwasmachines
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EEN KEUKENHULP DIE U EN UW VAAT DOET 
SCHITTEREN.

Deze vaatwasmachine is speciaal ontworpen met een groot volume 
en is een ware kampioen qua ruimte. Dankzij de uiterst flexibele 
korven ordent u op ergonomische wijze al uw vaat op een beperkte 
plaats.

De Adora SL is uitermate zuinig: dankzij de energie-effici-
entieklasse A+++ (-10 %) staat hij niet alleen garant voor 
een beperkt verbruik, maar ook voor enorm veel voldoening.
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“WIJN BINNEN IEDERS BEREIK!”

Maar hoe herkent u een goede wijn? Eerst en vooral aan de lege fles. Voor Britta 
Wiegelmann, journaliste gespecialiseerd in wijn, is het allerbelangrijkste de smaak 
van eenieder die wijn drinkt. Bij haar moet er niets, behalve dan dat de glazen 
onberispelijk schoon zijn.
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Heft Britta Wiegelmann ook soms het glas? Ze lacht. “Ja hoor,” zegt ze, 

“vaak zelfs! Om er zeker van te zijn dat het perfect schoon is.” Nee, ze 

is geen overijverige huisvrouw. Gastvrij is ze wel: “Ik hou van een huis 

vol genodigden.” Dan zet ze een lamsschouder en één of twee perfect 

bijpassende wijnen op tafel. “Het zou echt jammer zijn als een Châteauneuf 

naar de kast of het vaatproduct ruikt.” Voor de degustatie is de reuktest 

daarom essentieel – dat leerde ze meteen op haar eerste dag aan de 

faculteit van oenologie in Bordeaux. Tegelijk onthult ze de oplossing voor 

dit probleem: “Het volstaat om even op het glas te blazen zodat er zich een 

wasem vormt, net als wanneer je je bril schoonmaakt. Dankzij die wasem 

verwijder je ook slechte geurtjes.” Ze kijkt even naar haar vaatwasmachine 

en grapt: “Dat is eigenlijk de originele versie van SteamFinish.”

Al 20 jaar gaat Britta Wiegelmann op ontdekking in de wereld van de 

culinaire geneugten als journaliste, wijnexperte en degustatrice. Boven-

dien schrijft ze regelmatig veelgelezen stukken voor een rubriek en de 

video-blog van het tijdschrift ‘Coopération’. Haar laatste project ‘taste! – 

Das Genussmagazin» (www.tastemagazin.ch) is een onlineplatform over 

voeding, drank, reizen en het leven in het algemeen. In die blog onthult 

ze haar favoriete recepten en beste adresjes. Ze legt bijvoorbeeld uit 

waarmee je een wrang gevoel op je tong kunt vermijden (“sojamelk!”), 

noemt de wijn die je zonder schaamte uit een waterglas kunt drinken 

(“Txakoli, witte wijn uit Spaans Baskenland”) en hoe je een kurksmaak 

kunt vaststellen (“met lauw water”).

Voor elk geval een glas

Haar motto: wijn is binnen ieders handbereik, er is niets ingewikkelds 

aan. De opgehangen glazen – met de opening naar beneden – in haar 

keuken zijn bijna allemaal identiek. “Het is aangenaam om verschillende 

modellen te hebben, maar niet verplicht. Men kan alle wijnsoorten drinken 

uit een tulpvormig wijnglas met voet of zelfs uit een champagneglas.” En 

alle glazen, zonder uitzondering, kunnen in de vaatwasmachine. “Voor 

een reportage kon ik een blik werpen in de coulissen van de Orient- 

Express. In de minieme, sober uitgeruste keuken worden alle glazen met 

koud water gewassen! Daar is bij mij geen sprake van. In tegenstelling 

tot mijn vaatwasmachine breek ik namelijk af en toe een glas...”

De kast: een bedreiging

Wenst u nog wat tips? “Plaats nooit uw glazen met de opening naar 

beneden in een kast: u loopt het risico dat slechte geurtjes zich in de tulp 

verzamelen. Als de glazen toch slecht ruiken, volstaat het om ze even met 

een sprintprogramma in de vaatwasmachine op te frissen.” Op het einde 

van een avond waarbij de drank rijkelijk vloeide, kiest ze voor gemak. Ze 

voegt eraan toe: “Op het einde van de avond laat ik de vaatwasmachine 

tweemaal draaien: eenmaal voor de afwas en eenmaal voor de glazen.” 

Aan tafel vindt ze het leuk om van wijn te veranderen, maar zelden van 

glas. “Wijnbouwers nemen ook geen nieuw glas”, legt ze uit. Ze vertelt 

dat vele producenten uit haar kennissenkring bij etentjes vaak de restjes 

op grond gooien. Dat waardeer ik zo bij deze mensen: wijnbouwers 

weten te genieten van het leven!” In alle eenvoud.

“MEN KAN BIJNA ALLE WIJNSOORTEN DRINKEN UIT 
EEN TULPVORMIG WIJNGLAS MET VOET OF ZELFS 
UIT EEN CHAMPAGNEGLAS.” 
 Britta Wiegelmann, journaliste gespecialiseerd in wijn en gediplomeerd in degustatie
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U HOEFT ZICH NIET MEER ONGERUST 
TE MAKEN OVER HET WATER- EN 
ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Eén ding staat vast: een vaatwasmachine verbruikt veel minder elektriciteit en water 
dan afwassen met de hand. Dat geldt zeker voor de vaatwasmachines van V-ZUG, 
die inzake ecologie tot de topklasse behoren.

Kwaliteit gaat gepaard met energiebesparing

Door de afwas in de vaatwasmachine te doen, bespaart u niet 

alleen tijd, maar werkt u ook zuiniger en ecologischer dan bij het 

afwassen met de hand. Terwijl met de hand afwassen algauw 40 

liter water kost, kan de Adora SL bij het automatische programma 

slechts 5 liter verbuiken. Als de vaatwasmachine een warmwa-

teraansluiting heeft, kunt u een speciale functie instellen – bij de 

Adora SL levert dat tot 90 % minder energieverbruik op.

Wereldprimeur – Vaatwasmachine met 

warmtepomptechnologie

De vaatwasmachine Adora SL WP is bovendien uitgerust met een 

warmtepomp. Als toonaangevende fabrikant plaatst V-ZUG in 

deze vaatwasmachine een hoogrendementswarmtepomp, waar-

door het elektriciteitsverbruik in vergelijking met een klassieke 

vaatwasmachine de helft lager ligt. In het Eco-programma wordt 

het spoelen uitsluitend verwarmd door de warmtepomp, waardoor 

het elektriciteitsverbruik tot het absolute minimum wordt beperkt. 

Afhankelijk van het gekozen programma wordt een tweede warm-

tebron geactiveerd om een constante temperatuur te bereiken. De 
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Grootvolume
met besteklade

Grootvolume

30 cm

27 cm
24 cm

33 cm

20 cm
18 cm

32 cm 30 cm

De grootvolume vaatwassers 
zijn ruimer dan ze lijken
Deze jumbo’s onder de vaatwas-
sers hebben 6,5 cm extra afwas-
compartimenthoogte. Dit betekent 
dat u borden met een diameter tot 
33 cm in de onderkorf kunt zetten, 
terwijl in de bovenkorf tot 27,5 cm 
hoge glazen kunnen staan.

VAATWASMACHINES

warmte die de vaatwasmachine afgeeft, wordt namelijk gerecupereerd 

door de verborgen warmteaccumulator en zorgt zo voor een thermisch 

evenwicht in de keuken.

Zuinige functies: goed voor u én uw portefeuille

De vaatwasmachines van V-ZUG verbergen sensoren en uitgekiende 

functies die u helpen om nóg meer elektriciteit, water, zout, glansproduct 

en dus geld te besparen.
 ■ Troebelheidssensor: deze sensor meet de hoeveelheid vuil in het water 

en zorgt ervoor dat er niet onnodig water wordt verspild.
 ■ Regeling van de waterhardheid: de regeling van de waterhardheid 

garandeert continu een ideale hardheid van het water. Het vaatwas-

product is efficiënter, de borden en glazen worden beter beschermd.
 ■ Dosering van het glansproduct: de hoeveelheid glansproduct wordt 

automatisch aan de waterhardheid en belading aangepast – zo be-

spaart u glansproduct.
 ■ Knop ‘Energie besparen’: de temperatuur in de vaatwasmachine is 

5 °C lager, waardoor u 10 % energie bespaart.

 ■ Programma ‘Partiële belading’: de vaatwasmachine past automatisch 

het programma aan een mindere belading aan, waardoor u tot 6 liter 

water en 30 minuten tijd bespaart.
 ■ Automatisch openen van de deur: als het spoelprogramma is afge-

lopen, gaat de deur automatisch open. Zo verkort u de nadroogfase 

en bespaart u kostbare energie.
 ■ Kalksensor: deze past automatisch het zoutverbruik aan de waterhard-

heid aan. Zo bespaart u zout en verzacht u het water op gepaste wijze.
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INSCHAKELEN EN VERWONDERD ZIJN: 
DE INTERESSANTSTE FUNCTIES EN 
PROGRAMMA’S

De speciale vaatwasprogramma’s van V-ZUG zijn een goede reden om te 
kiezen voor een hoger comfortniveau. Alle toestellen zijn uiteraard voorzien van 
de typische programma’s voor een goede vaatwasmachine.

WERELDPRIMEUR 

STEAMFINISH

Zuivere stoom voor

een schitterende glans



93

VAATWASMACHINES

Dagelijks kort

Adora is de eerste vaatwasmachine die normaal vuile vaat in slechts 45 

minuten schoonmaakt.

Automatisch

Het automatische programma weet wat de vaat nodig heeft: dit pro-

gramma reinigt uw glazen en borden doelgericht en bespaart tot 30 % 

water, elektriciteit en regeneratiezout. De duur van het programma wordt 

automatisch bepaald en ligt tussen 45 en 90 minuten.

Fondue-/racletteprogramma

Het exclusieve fondue-/racletteprogramma is het typisch Zwitserse pro-

gramma voor twee typisch Zwitserse specialiteiten. Dankzij een actieve 

inweekfase zijn caquelons en raclettepannetjes evenals oven- en gratin-

vormen perfect schoon zonder dat u ze moet laten weken.

Sprint

Als de tijd dringt, bijvoorbeeld bij een feestje, zorgt het sprintprogramma 

op enkele minuten tijd voor een schone vaat. De Adora SL slaagt hierin 

vanaf 19 minuten, de Adora SL WP vanaf 22 minuten. Het sprintpro-

gramma van V-ZUG behoort tot de snelste programma’s uit alle cate-

gorieën.

Hygiëne

Dit programma garandeert een perfect hygiënische reiniging van voor-

werpen, zoals snijplanken of zuigflessen.

SteamFinish

Adora is de eerste vaatwasmachine die met zuivere stoom zorg 

draagt voor glazen, bestek en borden. Het programma Steam-

Finish garandeert niet alleen een meetbare, vlekvrije reinheid, 

maar ook een schitterende glans. De doeltreffendheid van 

SteamFinish werd getest en bewezen door het onafhankelijke 

Zwitserse testlaboratorium Labor Veritas. De gepatenteerde technolo-

gie SteamFinish bestaat erin stoom te genereren op het einde van het 

nadrogen. Die condenseert in de vorm van uiterst zuiver (gedistilleerd) 

water op het vaatwerk en verwijdert zoutresten evenals sporen van 

vaat- en glansproduct. De wereldprimeur SteamFinish kunt u manueel 

als aanvulling op elk programma selecteren of gewoonweg standaard 

programmeren als beschermende afwerking van elke vaatwasbeurt.

Getest en bewezen door:
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FLEXIBILITEIT EN ERGONOMIE – VAN DE 
ONDERSTE KORF TOT DE BESTEKLADE

Dankzij de aanpasbare inrichting kunt u uw vaatwasmachine van V-ZUG laden zoals u 
zelf uitkomt – en bijna alles past erin. Voor nóg meer flexibiliteit kunt u uw toestel zelf 
uitrusten met bijkomende toebehoren.

Onderste korf met multiflex-compartiment

Met een automatische klep kunt u in één beweging de vier rekken 

met pinnen omlaag klappen. Zo krijgt u een grote oppervlakte 

waar u zonder problemen plaats heeft voor grote borden, pannen, 

slakommen, toebehoren van stoomovens, maar ook voor kopjes 

en glazen.

Beschikbaar als toebehoren: speciale onderste korf 

voor glazen

Deze onderste korf werd speciaal ontworpen voor glazen en kop-

jes. Hierin passen tot 26 gewone glazen en 10 kopjes. Deze korf 

is echter ook ideaal voor kantoren of als u regelmatig veel gasten 

ontvangt. U kunt hem combineren met alle comfortniveaus uit het 

aanbod van Adora en als toebehoren bestellen.

In hoogte instelbare bovenste korf met veel ruimte 

De multifunctionele rekken zijn perfect voor koffiekopjes, water- of 

wijnglazen. Het extra glazenrek biedt u daarnaast plaats voor 

gewone glazen. Ook voor schoteltjes of bekertjes vindt u zonder 

problemen een passend plekje. De bovenste korf kunt u bovendien 

op verschillende hoogtes instellen: zelfs als de korf vol vaat is, kunt 

u hem met één gebaar in zeven verschillende posities zetten.

Comfortabele ergoPlus-besteklade

Met de onlangs door V-ZUG ontworpen lade kunt u het bestek op 

een ergonomische manier in de vaatwasmachine plaatsen. Het 

wordt bovendien zodanig geplaatst dat elk onderling contact wordt 

vermeden. Hierdoor is het perfect schoon en krasvrij.
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Adora SL WP Adora SL Adora S

Pagina in de brochure 96 95/96 97

Uitvoering

Grootvolume ✓ ✓

Volledig integreerbaar ✓ ✓ ✓

Spiegelglas paneel v 124mm hoog ✓

Uitrusting

Energie-efficiëntie A+++/–40 % A+++/-10 % A+++/-10 %

Warmtepomp ✓

ergoPlus-besteklade — /✓

Ledbinnenverlichting ✓ ✓

Automatische deuropener ✓ ✓ ✓

Exclusief bij V-ZUG

Sprintprogramma vanaf  in min 22 19

4 intelligente sensoren ✓ ✓

Kalksensor ✓ ✓ ✓

Speciale functie warmwateraansluiting ✓ ✓ ✓

SteamFinish ✓ ✓

Dagelijks kort ✓ ✓

In de hoogte verstelbare korf ✓ ✓ ✓

Toepassingen

Aantal couverts 13 13/14 13

Eenvoudige installatie in hoge kast ✓ ✓ ✓

Aantal programma’s 10 10 8

All-in-1-optie ✓ ✓ ✓

Hygiëne ✓ ✓ ✓

Kinderbeveiliging ✓ ✓ ✓

Gebruik en weergave

Uitgestelde start ✓ ✓ ✓

Tekstdisplay (15 talen) ✓ ✓

7-segmentdisplay ✓

Toestelhoogte

Standaard in mm 867-907 780-896 780-896

Grootvolume  in mm 845-961 845-961

Toebehoren, zie page 121

VERGELIJKING 
VAATWASMACHINE

Adora SL Gdi B  met besteklade

Ons topmodel uitgerust met de wereldprimeur 
SteamFinish en de ergoPlus-besteklade. 
Spiegelglas paneel v 124 mm hoog. 

Programma’s

 Automatisch

 SteamFinish

 Dagelijks kort

 Sprint

 Glazen

 Intensief

 Fondue/raclette

 Hygiëne

 Voorwas

 Zuinig

 Gedeeltelijke belading

 Energie besparen

 Kinderbeveiliging

 Uitgestelde start (tot 24 uur)

 Talen

 Optimaal voor tabletten

 Uiterst stille werking

 ergoPlus-besteklade

 Kalksensor

 Troebelheidssensor

 Dosering glansproduct

 Regeling van de waterhardheid

 Automatische deuropener

 Waterverbruik vanaf 5 liter

Uitrusting
– binnenverlichting, 4 led-lampen
– plaats voor 14 standaardcouverts

Water- en elektriciteitsverbruik/decibels
Vanaf 5 liter/0,73 kWh/42 dB(A)

10  
Droog

resultaat  
0

WATT Standby

Prijs* GS 60 SL Gdi B

Grootvolume, zwarte greep
GS60SLGdiBg / 4104260202 2549,–
Grootvolume, inox greep
GS60SLGdiBc / 4104260212 2599,–

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw, exclusief recupel, zie p2
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Adora SL WP Vi  nishoogte min. 87cm

Het topproduct van V-ZUG: eerste 
vaatwasmachine met warmtepomptechnologie 
en wereldkampioen inzake energie-efficiëntie. 

Programma’s

 Automatisch

 SteamFinish

 Dagelijks kort

 Sprint

 Glazen

 Intensief

 Fondue/raclette

 Hygiëne

 Voorwas

 Zuinig

 Gedeeltelijke belading

 Functie lampje aan zijkant

 Energie besparen

 Kinderbeveiliging

 Uitgestelde start (tot 24 uur)

 Talen

 Optimaal voor tabletten

 Kalksensor

 Troebelheidssensor

 Dosering glansproduct

 Regeling van de waterhardheid

 Automatische deuropener

Uitrusting
– binnenverlichting, 4 led-lampen
– plaats voor 13 standaardcouverts

Adora SL GVi B met besteklade

Ons topmodel uitgerust met de wereldprimeur 
SteamFinish en de ergoPlus-besteklade. 
 

Programma’s

 Automatisch

 SteamFinish

 Dagelijks kort

 Sprint

 Glazen

 Intensief

 Fondue/raclette

 Hygiëne

 Voorwas

 Zuinig

 Gedeeltelijke belading

 Functie lampje aan zijkant

 Energie besparen

 Kinderbeveiliging

 Uitgestelde start (tot 24 uur)

 Talen

 Optimaal voor tabletten

 Uiterst stille werking

 ergoPlus-besteklade

 Kalksensor

 Troebelheidssensor

 Dosering glansproduct

 Regeling van de waterhardheid

 Automatische deuropener

 Waterverbruik vanaf 5 liter

Uitrusting
– binnenverlichting, 4 led-lampen
– plaats voor 14 standaardcouverts

Adora SL Vi 

De wereldprimeur SteamFinish is een 
van de troeven van deze uitstekende 
vaatwasmachine. 

Programma’s

 Automatisch

 SteamFinish

 Dagelijks kort

 Sprint

 Glazen

 Intensief

 Fondue/raclette

 Hygiëne

 Voorwas

 Zuinig

 Gedeeltelijke belading

 Functie lampje aan zijkant

 Energie besparen

 Kinderbeveiliging

 Uitgestelde start (tot 24 uur)

 Talen

 Optimaal voor tabletten

 Uiterst stille werking

 Kalksensor

 Troebelheidssensor

 Dosering glansproduct

 Regeling van de waterhardheid

 Automatische deuropener

 Waterverbruik vanaf 5 liter

Uitrusting
– binnenverlichting, 4 led-lampen
– plaats voor 13 standaardcouverts

Water- en elektriciteitsverbruik/decibels
Vanaf 6 liter/0,49 kWh/46 dB(A)

40  
Droog

resultaat  
0

WATT Standby

Water- en elektriciteitsverbruik/decibels
Vanaf 5 liter/0,73 kWh/40 dB(A)

10  
Droog

resultaat  
0

WATT Standby

Water- en elektriciteitsverbruik/decibels
Vanaf 5 liter/0,7 kWh/40 dB(A)

10  
Droog

resultaat  
0

WATT Standby

Prijs* GS 60 SLWP Vi

Standaard GS60SLWPVi/4103860055 3799,–

Prijs* GS 60 SL GVi B

Grootvolume GS60SLGViB/4104360255 2449,–

Prijs* GS 60 SL Vi

Standaard GS60SLVi/4100660055 2299,–

Prijs* GS 60 SL GVi

Grootvolume GS60SLGVi/4100860255 2349,–

De eerste met
warmtepomptechnologie
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Adora S Vi

De automatische deuropener garandeert 
bij deze vaatwasmachine een optimale 
nadroging. 

Programma’s

 Automatisch

 Kort

 Glazen

 Intensief

 Fondue/raclette

 Hygiëne

 Voorwas

 Zuinig

 Gedeeltelijke belading

 Kinderbeveiliging

 Uitgestelde start (tot 24 uur)

 Functie lampje aan zijkant

 Optimaal voor tabletten

 Energie besparen

 Kalksensor

 Troebelheidssensor

 Dosering glansproduct

 Automatische deuropener

Uitrusting
– plaats voor 13 standaardcouverts

Water- en elektriciteitsverbruik/decibels
Vanaf 7 liter/0,73 kWh/43 dB(A)

10  
Droog

resultaat  
0

WATT Standby

Prijs* GS 60 S Vi

Standaard GS60SVi/4103560055 1499,–

Prijs* GS 60 S GVi

Grootvolume GS60SGVi/4103660255 1549,– Toebehoren: vanaf pagina 121

Adora SL Gdi B

Toebehoren
– Decorpaneel Inox (RVS) 

 ■ hoogte: 632 mm (W83523) 259,– 
 ■ hoogte: 697 mm (W83524) 345,–

– Decorpaneel spiegelglas 
 ■ hoogte: 632 mm (W83526) 249,– 
 ■ hoogte: 697 mm (W83527) 289,–

– kopjesrek in de onderste korf  
(ruimte voor 18 kopjes) 
(W83934)   79,–

Adora SL Vi/S Vi

Toebehoren
– kopjesrek in de onderste korf  

(ruimte voor 18 kopjes)  
(W83934)  79,–

– Vario-bestekhouder  
(W83586)  59,–

Alle modellen van Adora

Toebehoren
– Onderste korf voor glazen  

(1013007)  188,–
–onderkader voor hooginbouw (3mm), 

vervangt de stelpoten, vermelden bij 
bestelling vaatwasser  
(W83583)  0,–
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Dankzij het bruikbare volume van 276 liter biedt het toestel voldoende 
ruimte voor verse producten. Door de in hoogte instelbare rekken kunt u de 
koelruimte op flexibele wijze benutten en aan uw specifieke gebruik aanpas-
sen.

De Prestige P eco verenigt in één toestel de talloze voordelen 
van ons aanbod koelkasten. Hij onderscheidt zich bijvoorbeeld 
door een uitgesproken energie-efficiëntie: hij behoort tot 
klasse A+++ en verbruikt zo minder energie dan een spaarlamp 
van 18 W.

Koelkasten
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GLOEDNIEUW UIT DE ZWITSERSE PRODUCTIELIJN: 
ZUINIG IN VERBRUIK, UITZONDERLIJKE PRESTATIES

Dankzij de zuivere lijn past de Prestige P eco perfect in elke keuken: hij is volle-
dig geïntegreerd, krijgt het gewenste decor en blijft elegant op de achtergrond. 
Binnenin bekoort hij met elementen van geborsteld roestvrij staal.

V-ZUG is de enige fabrikant die zijn eigen koelkasten ontwikkelt 
en produceert in zijn fabriek in het Zwitserse Arbon. Op die manier 
kunnen wij nauwgezet het hele productieproces opvolgen en bijgevolg 
een duurzaam product van topkwaliteit garanderen.
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“HEEL VEEL VOEDINGSMIDDELEN DIE BIJ HET 
VUIL TERECHTKOMEN, ZIJN HEERLIJK!”

In de vuilnisbak? Dat zou echt jammer zijn! Esther Kern voegt de bladeren van de rode 
biet toe aan haar soep en maakt koffie van de wortels van de paardenbloem. Met haar 
project ‘Leaf to Root’ bedenkt ze een vernieuwende keuken op basis van groenten. Haar 
beste bondgenoot: een grote koelkast met voldoende plaats voor haar creativiteit.
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KOELKASTEN

“DE BLAADJES VAN DE KOOLRABI KUNNEN  GESTOOMD 
WORDEN, DE STENGELS BEREID ALS PICKLES.”
  Esther Kern, gastronomisch journaliste en hoofdredactrice van waskochen.ch

Esther Kern heeft nog meer dan anderen nood aan een koelkast met 

veel plaats. Ze bewaart namelijk alle delen van groenten die andere 

mensen weggooien: stengels, blaadjes, wortels. “Ongelooflijk welke 

voedingsmiddelen bij het vuil terechtkomen, terwijl ze fantastisch sma-

ken!”, beweert ze. In 2002 start de journaliste waskochen.ch, het eerste 

onafhankelijke, culinaire platform van Zwitserland. Na de restyling ervan 

krijgt deze website nu meer dan 30.000 bezoekers per maand. Eens te 

meer speelt Esther hier een voortrekkersrol. Haar actie kreeg de naam 

“Leaf to Root”. In samenwerking met befaamde chef-koks toont ze hoe u 

groenten volledig kunt gebruiken, van blad tot wortel. Momenteel wordt 

gewerkt aan een receptenboek. Het vernieuwende project kreeg zelfs 

aandacht op de Zwitserse televisie.

Een buitengewoon slaatje van radijzen

Nadat ze maandenlang verschillende recepten heeft uitgetest, heeft ze 

nu een heleboel raad en tips in petto. Zo weet ze bijvoorbeeld dat de 

bladeren het sap uit knolplanten halen. Radijsjes en andere knolgroenten 

kunt u langer in de koelkast bewaren als u de bladeren verwijdert – maar 

zijn uiteraard het lekkerste als u ze meteen gebruikt. “Met de blaadjes 

van radijzen kun je een heerlijk slaatje maken”, verklapt ze. “Bladeren 

van bieten kun je aan de soep toevoegen, blaadjes van koolrabi stomen 

en de stengels als pickles bereiden.” Esther is een trouwe bezoeker van 

weekmarkten en onderhoudt ook zelf met veel passie haar moestuin en 

boomgaard. “Daarom waardeer ik de vakken met temperatuurregeling 

van mijn koelkast”, legt ze uit: “hierin kan ik een sla wel een week bewa-

ren.” Wat ze ook op prijs stelt: “veel plaats voor flessen. Ik heb niet alleen 

gekoelde drank, maar ook zelfgemaakte siroop, heerlijke ketchup en sap 

van onrijpe druiven, waarmee ik een onweerstaanbare zure toets aan 

mijn gerechten toevoeg. Al die heerlijkheden moeten na opening koel 

bewaard worden.” Hoewel ze in de kelder een grote diepvriezer heeft, 

kan ze niet zonder het vriesvak in haar koelkast. “Sommige dingen wil 

ik graag binnen handbereik hebben. Ik heb bijvoorbeeld blokjes boter 

ingevroren voor mijn sauzen, of ijsblokjes om groenten te doen schrikken 

met koud water.”

Kaas en het eeuwige leven

Geen enkel gezin kan beweren dat zijn koelkast een bron van eeuwige 

vreugde is. Esther Kern lacht. “Natuurlijk moet er orde zijn. Als het snel 

moet gaan, verdwijnt sommige voeding echter naar de achterste plekjes 

van de koelkast en die komt er pas weer uit als de houdbaarheidsdatum 

is verstreken. Ik denk dat iedereen deze situatie wel herkent.” Ze heeft 

echter gemerkt dat heel veel voedingsmiddelen zelfs na hun houdbaar-

heidsdatum nog gebruikt kunnen worden. “We moeten veel meer op ons 

gevoel vertrouwen. De Elzassische kaasmeester Bernard Antony heeft 

enige tijd geleden in een interview toegegeven dat een goede kaas niet 

kan bederven. Het volstaat om de schimmel weg te snijden.” Voorkomen is 

uiteraard beter dan genezen. “Vroeger lag de kaas verspreid over de hele 

koelkast”, vertelt Esther Kern. “Nu gebruiken we daarvoor een glazen 

kom. Door die kleine hulpmiddelen behouden we een goed overzicht 

van alle lekkernijen.”
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VERSCHILLENDE TEMPERATUURZONES 
EN NIEUWE MATERIALEN VOOR EEN 
GEZONDE LEVENSWIJZE

In ons scala aan koelkasten willen wij in het bijzonder uw aandacht vestigen op de 
multi-zonetoestellen. Aangezien deze koelkasten meer dan twee temperatuurzones 
hebben, kunt u er perfect uw voedingsmiddelen in bewaren – voor meer versheid en 
kwaliteit.

V-ZUG biedt u steeds meer – op vzug.com

Zelfs inzake het bruikbare volume neemt V-ZUG het voor-

touw. Dankzij de flexibele binneninrichting zijn de mogelijk-

heden voor een persoonlijke aanpassing onbeperkt.
vzug.com
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KOELKASTEN

Juiste opslag in de multi-zonetoestellen voor een dagverse 

en gezonde voeding

Multi-zonetoestellen hebben niet alleen een traditionele koelruimte en een 

vriesvak, ze hebben ook een extra vak van 0 °C. Met deze extra tempe-

ratuurzones kunnen voedingsmiddelen nog beter worden opgeslagen, 

zodat de kwaliteit en de versheid veel langer bewaard blijven. Als u 

belang hecht aan een gezonde voeding en niet elke dag verse producten 

wilt kopen, is een multi-zonetoestel exact wat u nodig heeft.

Het 0 °C-vak: voeding blijft tot drie keer langer vers

Bij een temperatuur van ca. 0 °C en met de ideale luchtvochtigheid be-

houden gekoelde levensmiddelen hun gezonde voedingsstoffen, kostbare 

vitamines, delicate aroma’s en appetijtelijke voorkomen tot driemaal 

langer dan in een traditionele koelruimte. Zo bewaren ze niet alleen 

langer, maar behouden ze ook beter hun smaak en kwaliteit. 
 ■ FreshControl-lade: de FreshControl-lade is gebaseerd op een profes-

sionele koeltechniek waarbij de temperatuur precies ingesteld wordt 

op iets meer dan 0 °C om aan de hoogste eisen te voldoen. De lucht-

vochtigheid in de lades kan worden aangepast. Vlees, vis, gevogelte 

en vleeswaren worden bewaard bij een lagere luchtvochtigheid en 

groenten, sla, kruiden en fruit bij een hogere luchtvochtigheid. Zo blijven 

deze levensmiddelen veel langer vers.

Sanitized – voor een betere hygiëne in uw koelkast

De hygiëne in een koelkast speelt een belangrijke rol bij een gezonde 

voeding en de versheid van producten. In samenwerking met de toon-

aangevende Zwitserse onderneming Sanitized gebruikt V-ZUG in zijn 

koelkasten een innovatieve soort plastic die de groei en verspreiding van 

schadelijke micro-organismen op het oppervlak van de binnenwanden tot 

99,9 % vermindert*. De ontwikkeling van onaangename geurtjes wordt 

bovendien voorkomen.

* Testmethode: JIS Z 2801
Testorganisme: Staphylococcus aureus ATCC 6538
Getest additief: Sanitized® BC A 21-41; 0,4 % polystyreen
Actief kiemdodend middel: glas van zilverfosfaat
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Gastronorm-Zubehör Textanker

ULTRAMODERNE KOELTECHNOLOGIE, 
DESIGN EN EEN KWALITEIT ‘MADE IN 
SWITZERLAND’

V-ZUG staat niet alleen symbool voor een topaanbod met aandacht voor design en 
esthetiek, maar ook voor bedieningscomfort, handige functies en een flexibele uitrusting. 
Dat is ons uitgangspunt bij de productie van koelkasten met een onberispelijke kwaliteit, 
die u elke dag opnieuw plezier bezorgen.
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KOELKASTEN

V-ZUG: topdesign en Zwitserse kwaliteit

De koelkasten van V-ZUG zijn volledig geïntegreerde toestellen: de voor-

kant past in het decor van uw keuken zodat het toestel zelf elegant op 

de achtergrond blijft. Voor de binnenkant hebben we gekozen voor een 

topmateriaal en een design dat getuigt van goede smaak. De inhangbak-

jes in geborsteld roestvrij staal bij de Prestige P eco en de verchroomde 

randen van de rekken bij bijna alle producten uit de klasse A+++ zijn 

een bijkomende opwaardering van de binnenkant van deze koelkasten.

Gebruik en werking van een ultramoderne koeltechnologie

Een uitgekiende elektronica met een digitaal display garandeert een ge-

bruiksvriendelijke werking en geeft een prima overzicht van de ingestelde 

temperatuur en de geactiveerde functies. Met de functie ‘Snel koelen/snel 

invriezen’ worden voedingsmiddelen snel gekoeld zodra ze in het koel- of 

vriesvak worden geplaatst, waardoor ze al hun eigenschappen bewaren. 

Op toestellen met een aparte koelfunctie kan het koelgedeelte worden 

uitgeschakeld met behulp van de vakantiefunctie. Het vriesvak blijft verder 

werken zoals normaal. Met de sabbatmodus brengt u de koelkast in 

een ‘diepe slaap’: de ledverlichting en de displayvelden worden 28 uur 

uitgeschakeld, terwijl de koelkast normaal blijf verder werken.

Uitermate handige en flexibele uitrusting 

Met een koelkast van V-ZUG bent u uiterst flexibel in het gebruik en de 

individuele toepassingen: dankzij het Smart Tablar System plaatst u de 

rekken op de gewenste hoogte en verwijdert of verplaatst u ze snel en 

gemakkelijk bij de reiniging. De rekken worden gewoon in strips op de 

zijwanden geklikt. De korte rekken en deelbare rekken bieden veel ruimte, 

zelfs voor zeer grote recipiënten. Een ruime waaier aan toebehoren voor 

uw koelkast biedt u nog meer individuele flexibiliteit.

Eenvoud en comfort: de ledverlichting en het SoftClose-

systeem

Een modern verlichtingssysteem met kwaliteits-leds verdeelt het licht 

perfect over alle temperatuurzones, ook als hij vol is. De nieuwe 

 SoftClose-deursluiter voor volledig geïntegreerde modellen zorgt voor 

nog meer comfort. Hoe krachtig u de deur ook sluit, de beweging wordt 

afgeremd zodat hij zacht en geluidloos dichtvalt.
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INVESTEREN IN EEN TOESTEL MET UITSTEKENDE 
ENERGIE-EFFICIËNTIE OM GELD TE BESPAREN

Voor een perfecte ecologische balans en minder energiekosten in uw huishouden: de 
koelkasten van V-ZUG werken met Zwitserse hightech-technologie. Bij de ontwikkeling hechten 
wij veel belang aan de energie-efficiëntie van onze koelkasten.

Besparingen dankzij minder gebruikskosten

De ecologische balans op basis van eco-punten bewijst dat de 

werking van een koelkast of diepvriezer verantwoordelijk is voor 

een groot deel van de milieuvervuiling. Om die reden hechten 

wij belang aan de productie van energiezuinige modellen die 

bijdragen aan een schoner milieu. De laatste koelkasten van 

energie-efficiëntieklasse A+++ verbruiken tot 60 % minder ener-

gie dan modellen uit klasse A. De verbruikskosten gedurende 

15 jaar verminderen zo drastisch. Bovendien zijn de financiële 

premies van plaatselijke energieleveranciers voor uiterst zuinige 

koelkasten en diepvriezers een stimulans voor consumenten om 

hierin te investeren.
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KOELKASTEN

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw, exclusief recupel, zie p2

VERGELIJKING 
KOELKASTEN
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Uitvoering

Inbouwhoogte  in cm 177.8 177.8 87,4-88

1 deur ✓

2 deuren ✓ ✓

Volledig integreerbaar ✓ ✓

Spiegelglas ✓

Totaal nuttig volume  in l 262 276 149

Vriesvak  in l 48 73

Energie-efficiëntieklasse A++ A+++ A

Exclusief bij V-ZUG

FreshControl-lade (2) ✓  

Wijnklimaatzone ✓

Toepassingen

Ledverlichting ✓ ✓ ✓

Deelbare of korte rekken ✓ ✓

Gebruik en weergave

Afzonderlijke temperatuurregeling ✓ ✓ ✓

Digitaal display ✓ ✓ ✓

TouchControl ✓ ✓

Snel koelen en/of snel invriezen ✓ ✓ ✓

Vakantiefunctie ✓ ✓

Sabbatmodus ✓ ✓

SoftClose ✓ ✓ ✓

HygiënePlus ✓ ✓ ✓

Toebehoren: zie vanaf pagina 122

Cooltronic 60i 

In onze premiumkoelkast met FreshControl-
zone bewaart u voedingsmiddelen tot 3x 
langer.
Informatie over het toestel

 FreshControl

 Afzonderlijke temperatuurregeling

 Digitaal display

  Uiterst gevoelige bediening 
(TouchControl)

 SoftClose-deursluiting

 HygiënePlus

– totaal nuttig volume: 262 liter
– koelvak: 214 liter waarvan 

FreshControl-lades: 39 liter
– vriesvak: 48 liter

Kenmerken koelvak
– 4 glazen Smart-leggers, waarvan 

2 verstelbaar in de hoogte en 1 korte legger 
– 1 groot groente- en fruitvak
– 4 ruime inhangbakjes
– 2 eiervakken voor 12 eieren 

Kenmerken vriesvak
– 2 lades
– 1 vorm voor ijsblokjes

Energie
Energie-

efficiëntie

Prijs* KCI-R

Cooltronic – Volledig integreerbaar 
KCI-R/5102960015 2599,–

Afmetingen  (H × B × D): 
1776 × 548 × 545 mm

Prestige P 60i eco 

De binnenuitrusting in geborsteld roestvrij 
staal verschaft deze koelkast zijn luxueuze 
voorkomen.
Informatie over het toestel

 Afzonderlijke temperatuurregeling

 Digitaal display

  Uiterst gevoelige bediening 
(TouchControl)

 SoftClose-deursluiting

 HygiënePlus

– totaal nuttig volume: 276 liter
– koelvak: 203 liter
– vriesvak: 73 liter

Kenmerken koelvak
– 5 glazen Smart-leggers, waarvan 

3 verstelbaar in de hoogte en 1 korte legger
– 1 groot groentevak
– 5 ruime inhangbakjes
– 2 eiervakken voor 12 eieren 

Kenmerken vriesvak
– 3 lades
– 1 vorm voor ijsblokjes

Energie
Energie-

efficiëntie  

Prijs* KPRPieco

Prestige P eco – Volledig integreerbaar
KPRPieco/5105260015  2599,–

Afmetingen  (H × B × D): 
1776 × 548 × 545 mm
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Winecooler

De Winecooler SL van V-ZUG werd tot in het kleinste detail doordacht zodat u uw grand 
cru’s in de beste omstandigheden kunt bewaren. Deze wijnkoelkast is dan ook onmisbaar 
om met plezier te degusteren.

BEWAAR UW BESTE WIJNEN OP EEN IDEALE 
TEMPERATUUR EN GARANDEER ZO HUN 
UITZONDERLIJKE SMAAK

Winecooler
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WINECOOLER

Winecooler SL 

Dit toestel ziet er schitterend uit, is van 
topkwaliteit en houdt uw kostbaarste wijnen op 
de ideale temperatuur.
Informatie over het toestel

 Wijnen

 Afzonderlijke temperatuurregeling

 Digitaal display

  SoftClose deursluiting

 HygiënePlus

– nuttig volume: 149 liter

Uitrusting 
– instelbereik per zone:  

Van 5 tot 18 °C
– 2 digitale displays voor elke zone
– in de hoogte verstelbare scheidingsbodem 

voor witte/rode wijn
– Supercool-functie voor snel koelen in de zone 

voor witte wijn
– verchroomd rooster in de designstijl van 

V-ZUG
– schakelaar voor permanente 

binnenverlichting
– capaciteit: ca. 36 flessen van 0,75 liter

Toebehoren
– Inox designgreep 
 (H74391)  89,–

Energie
Energie-

efficiëntie

Prijs* KW SL 60

Spiegelglas, deurscharnier links 

KWSL60GL/629462  2999,–
Spiegelglas , deurscharnier rechts
KWSL60GR/629463 2999,–

Afmetingen  (H × B × D): 886 × 594 × 566 mm

De ideale temperatuur voor elke jaargang

Het genot van een wijn is vooral afhankelijk van de kwaliteit ervan. 

Maar dat niet alleen: de keuze van de glazen en bovenal de juiste 

serveertemperatuur spelen ook een doorslaggevende rol. De wijnkoel-

kast van V-ZUG garandeert de ideale temperatuur voor uw wijnen: 

twee in de hoogte verstelbare klimaatzones voor witte en rode wijn 

kunnen  afzonderlijk worden ingesteld op de perfecte, tot op de graad 

 nauwkeurige temperatuur tussen 5 en 18 °C. Speciaal ontwikkelde 

zwevende compressoren garanderen dat de wijn wordt opgeslagen in 

een trillingvrije, stille omgeving.

Uw kostbare wijn in een prachtige kast – dankzij de 

volledige integratie, de ledverlichting en de SoftClose-

functie

De Winecooler SL heeft een harmonieus en exclusief ontwerp dat typisch 

is voor het nieuwe FutureLine-design van V-ZUG. Met het spiegelglas 

integreert hij zich perfect en subtiel in elke keuken. De deur in kwaliteits-

glas laat geen zonlicht door en beschermt zo de wijn tegen uv-straling. 

De binnenkant wordt helder en gelijkmatig verlicht door vier moderne 

led-lichtbronnen die volledig geïntegreerd zijn in de zijwanden. Het koude 

licht heeft geen invloed op het koelklimaat en kan zo nodig worden 

ingesteld om permanent aan te staan, zelfs bij gesloten deur. Zo toont u 

uw verfijnde wijnen aan uw gasten. Het nieuwe deursluitingsmechanisme 

SoftClose zorgt voor nog meer comfort. Hoe krachtig u de deur ook sluit, 

de beweging wordt afgeremd zodat hij zacht en geluidloos dichtvalt.

De juiste temperatuur maakt het verschil

Champagnes, mousserende wijnen 5-7 °C

Droge witte wijnen 8-10 °C

Halfzoete rosé en witte wijnen 10-13 °C

Lichte rode wijnen 14-16 °C

Volle rode wijnen 17-18 °C
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TOEBEHOREN COMBI-STEAMER

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw
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J23014.015
Receptenboek ‘Cuisson rapide à la vapeur’, Frans

35,– ✓

J23003.921  
Receptenboek ‘Magie de la cuisson à la vapeur’, Frans

35,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

J23003.923  
Receptenboek ‘Magical steaming’, Engels

35,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

J23003.924  
Receptenboek ‘Overheerlijk stomen’, Nederlands

35,– ▯ ▯ ▯ ▯ ✓

J21021.921 
Receptenboek ‘Cuissons variées’, Frans

35,– ✓ ✓ ✓

J21021.923 
Receptenboek ‘Baking treats’, Engels

35,– ✓ ✓ ✓

J21021.924 
Receptenboek ‘Veelzijdig bakken’, Nederlands

35,– ✓ ✓ ✓

JFRA.001
Receptenboek ‘100 recettes faciles et gourmandes au four‘, 
Frans

29,99 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K42365
Niet-geperforeerde gaarplaat, ⅔ GN, hoogte 40 mm

59,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

 

K42366
Niet-geperforeerde gaarplaat, ⅔ GN, hoogte 40 mm, met 
gootje

69,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K50319
Niet-geperforeerde gaarplaat, ½ GN, hoogte 40 mm

49,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K50320 
Niet-geperforeerde gaarplaat, ½ GN, hoogte 65 mm

59,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

→

** Metalen toebehoren nooit in de microgolfoven plaatsen

✓ compatibel met het toestel , apart te bestellen (✓) plaatsing op het rooster ▯ inbegrepen bij levering

TOEBEHOREN
COMBI-STEAMER
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Overige toebehoren op vzug.com  * Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht

TOEBEHOREN COMBI-STEAMER
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K23223
Niet-geperforeerde gaarplaat, ⅓ GN, hoogte 40 mm

49,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K27358
Niet-geperforeerde gaarplaat, ⅓ GN, hoogte 65 mm

59,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K27359
Niet-geperforeerde gaarplaat, ⅓ GN, hoogte 100 mm

69,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K42363
Geperforeerde gaarplaat, ⅔ GN, hoogte 40 mm

69,– (✓) (✓) ▯ (✓) (✓)

K42367
Geperforeerde gaarplaat, ⅔ GN, hoogte 65 mm

79,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K50327
Geperforeerde gaarplaat, ½ GN, hoogte 40 mm

59,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K23208 
Geperforeerde gaarplaat, ⅓ GN, hoogte 40 mm

59,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K27357
Geperforeerde gaarplaat, ⅓ GN, hoogte 65 mm

69,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K40008 
Geperforeerde gaarplaat, (B  ×  D  ×  H) 452 × 380 × 28 mm

79,– ▯

K40011 
Geperforeerde gaarplaat, (B  ×  D  ×  H) 430 × 370 × 25 mm

79,– ✓ ▯ ▯

K40199
Geperforeerde kunststof gaarplaat, ⅓ GN, hoogte 52 mm

45,– ▯ (✓) ✓ (✓) (✓)

K42362
Niet-geperforeerde roestvrijstalen plaat, ⅔ GN, hoogte 20 
mm

49,– (✓) (✓) ▯ (✓) (✓)

TOEBEHOREN
COMBI-STEAMER

** Metalen toebehoren nooit in de microgolfoven plaatsen



112

TOEBEHOREN COMBI-STEAMER

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw
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K23224
Niet-geperforeerde roestvrijstalen plaat, ⅓ GN, hoogte 20 
mm

39,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K40007 
Roestvrijstalen plaat, (B x D x H): 452 × 380 × 28 mm

59,– ▯

K40010 
Roestvrijstalen plaat (B x D x H): 430 × 370 × 25 mm

59,– ▯ ▯ ✓

K43211 
Bakplaat in email, ⅔ GN, hoogte 20 mm

69,– ✓

K44005 
TopClean-bakplaat, (B x D x H): 452 × 380 × 28 mm

45,– ▯

K44077 
DualEmail-bakplaat, (B x D x H): 430 × 370 × 25 mm

79,– ▯ ▯ ▯

K22503 
Glazen schaal gehard, (B x D x H): 430 × 345 × 25 mm

45,– ▯ ✓ ✓

K43206 
Inox rooster, ⅔ GN

49,– ▯

K44122 
Inox rooster, (B x D): 453 × 380 mm

59,– ▯

K44120 
Inox rooster, (B x D): 430 × 370 mm

59,– ▯ ▯ ▯

K27621 
Porseleinen schaal, ⅔ GN, hoogte 65 mm

99,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K27622 
Porseleinen schaal, ½ GN, hoogte 65 mm

79,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K27626 
Porseleinen schaal, ⅓ GN, hoogte 65 mm

59,– (✓) (✓) ✓ (✓) (✓)

K21254 
Stoominzet roestvrij staal voor porseleinen schaal, ⅔ GN

39,–

K21243 
Stoominzet roestvrij staal voor porseleinen schaal, ½ GN

35,–

K21252 
Stoominzet roestvrij staal voor porseleinen schaal, ⅓ GN

29,–

** Metalen toebehoren nooit in de microgolfoven plaatsen

TOEBEHOREN
COMBI-STEAMER

✓ compatibel met het toestel , apart te bestellen (✓) plaatsing op het rooster ▯ inbegrepen bij levering
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Overige toebehoren op vzug.com  * Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht

TOEBEHOREN COMBI-STEAMER

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw
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K34527 
Ronde bakplaat met TopClean, Ø 24 cm

49,– (✓) (✓) (✓) (✓) (✓)

K34528 
Ronde bakplaat met TopClean, Ø 29 cm

59,– (✓) (✓) (✓) (✓) (✓)

K34529 
Ronde bakplaat met TopClean, Ø 31 cm

65,– (✓) (✓) (✓) (✓) (✓)

K27623 
Halfronde terrinevorm in roestvrij staal, 60 × 60 × 300 mm

69,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K27624 
Driehoekige terrinevorm in roestvrij staal, 55 × 55 × 300 mm

69,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K40210 
Volledig telescopische geleider (2 niv.)

239,– ✓

K40211 
Volledig telescopische geleider (2 niv.)

239,– ✓

K50880 
Rolgeleider (3 niv.)

195,– ✓ ✓

K37234 
ThermoBox voor ⅓ GN tot een hoogte van max. 65 mm

75,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K50895 
Sushi-blade
met instructies van de fabrikant

45,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

B28005 
Ontkalkingsmiddel Durgol, 0,5l

20,– ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

TOEBEHOREN
COMBI-STEAMER

** Metalen toebehoren nooit in de microgolfoven plaatsenLegende van de afmetingen Gastronorm (GN)
Breedte (B) × diepte (D)

⅔ GN 325 mm × 354 mm
½ GN 325 mm × 265 mm
⅓ GN 325 mm × 177 mm
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TOEBEHOREN BAKOVENS

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw

excl.  transport* C
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J21021.921 
Receptenboek ‘Cuissons variées’, Frans

35,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

J21021.923 
Receptenboek ‘Baking treats’, Engels

35,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

J21021.924 
Receptenboek ‘Veelzijdig bakken’, Nedelands

35,– ▯ ▯ ✓ ✓ ▯ ▯ ✓ ✓

K44005 
TopClean-bakplaat 
(B x D x H): 452 x 380 x 28 mm

45,– ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

K34527 
Ronde bakplaat met TopClean, Ø 24 cm

49,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K34528 
Ronde bakplaat met TopClean, Ø 29 cm

59,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K34529 
Ronde bakplaat met TopClean, Ø 31 cm

65,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K44102 
Rooster van verchroomd nikkel

49,– ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

 

K40207 
Volledig telescopische geleider (3 niv.)

329,– ✓ ✓ ✓ ✓

K40208
Volledig telescopische geleider (3 niv.)

329,– ✓ ✓ ✓ ✓

K34563 
Braadkorf voor op draaispit

219,– ✓ ✓

TOEBEHOREN
BAKOVENS

✓ compatibel met het toestel , apart te bestellen ▯ inbegrepen bij levering
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  Bijkomende afmetingen staan in de installatievoorschriften en planningsgids.
Overige toebehoren op vzug.com  * Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht

TOEBEHOREN
BAKOVENS

TOEBEHOREN BAKOVENS

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw

excl.  transport* C
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K27621 
Porseleinen schaal, ⅔ GN, hoogte 65 mm

99,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K27622 
Porseleinen schaal, ½ GN, hoogte 65 mm

79,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K27626 
Porseleinen schaal, ⅓ GN, hoogte 65 mm

59,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K37158 
Profiel om paneel van 16mm tussen 2 ovens te bedekken, 
zwart (hoogte 10.5mm)

59,–

K37159 
Profiel om paneel van 19mm tussen 2 ovens te bedekken, 
zwart (hoogte 13.5mm)

59,–

K34549 
Afdekpaneel, Spiegelglas, 12.5/60cm, alle ovens

89,–

K42400 
Afdekpaneel, Inox (RVS), 12.5/60cm, inox ovens

119,–

K38134 
Paslijst, Spiegelglas, 3.5/60cm, alle ovens

99,–

K48135 
Paslijst, Inox (RVS), 3.5/60cm, inox ovens

109,–
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TOEBEHOREN 
VACUUMLADES

TOEBEHOREN VACUÜMLADES

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw

excl. transport* Va
cu

üm
la

de
s 6

0 
14

4

Pagina in de brochure 49

1012506 
Vacuümzakjes, 50 stuks van 180 × 280 mm

39,– ▯

1012507 
Vacuümzakjes, 50 stuks van 240 × 350 mm

45,– ▯

✓ compatibel met het toestel , apart te bestellen ▯ inbegrepen bij levering
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Bijkomende afmetingen staan in de installatievoorschriften en planningsgids 
Overige toebehoren op vzug.com  * Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht

TOEBEHOREN 
KOOKPLATEN

TOEBEHOREN VOOR KOOKPLATEN

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw

excl. transport* G
K1

6T
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G
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H63789 
Koppelstuk Inductievuren vlakbouw bij meerdere kookplaten 
in 1 uitsnijding

99,– ✓ ✓ ✓

H62626 
Bakstolp & 2 spatels voor Teppan Yaki

99,– ▯ ▯

H62596 
WOK-Set voor WOK GK16TIWS.1F

449,– ▯

H63771 
Monteerbeugel vr vlakbouw bij rechte snede 
Inductie kookplaten tot 40 cm breed

59,– ✓ ✓ ✓

H63772 
Monteerbeugel vr vlakbouw bij rechte snede
Inductie kookplaten tot 60 cm breed

59,–

H63774 
Monteerbeugel vr vlakbouw bij rechte snede
Inductie kookplaten tot 80 cm breed

59,–

H63775 
Monteerbeugel vr vlakbouw bij rechte snede
Inductie kookplaten tot 90 cm breed

59,–

H62679 
Monteerbeugel vr vlakbouw bij rechte snede
Inductie kookplaten tot 80 cm, panoramisch

59,–

H63775 
Monteerbeugel vr vlakbouw bij rechte snede
Inductie kookplaten tot 90 cm, panoramisch

59,–

H61083 
Beschermingsplaat voor onder de kookplaat
Inductie, voor nis van 600 mm breed

99,–

H61084 
Beschermingsplaat voor onder de kookplaat
Inductie, voor nis van 825 mm breed

99,–

H61085 
Beschermingsplaat voor onder de kookplaat
Inductie, voor nis van 900 mm breed

99,–

H63163 
Verluchtingsrooster
Zwart, hoogte 35 mm

99,–

H63256 
Verluchtingsrooster
Inox, hoogte 35 mm

119,–
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TOEBEHOREN COFFEE-CENTER

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw

excl. transport* Su
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H
SL
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B28020 
Ontkalkingsmiddel DLS 100 ml

15,– ▯ ▯

▯ inbegrepen bij levering

TOEBEHOREN
COFFEE-CENTER
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  Bijkomende afmetingen staan in de installatievoorschriften en planningsgids.
Overige toebehoren op vzug.com  * Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht

TOEBEHOREN
AFZUIGKAPPEN

TOEBEHOREN VOOR AFZUIGKAPPEN – 
LUCHTAFVOER

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw

excl. transport*

H42598**
Telescopische behuizing voor DIPQ13C & DIPQG12C
Inox (RVS), «standaard»

199,–

H42599
Telescopische behuizing voor DIPQ13C & DIPQG12C
Inox (RVS), «medium»

299,–

H42600 
Telescopische behuizing voor DIPQ13C & DIPQG12C
Inox (RVS), «lang»

449,–

H42601** 
Telescopische behuizing voor DWPQ9/12 & DWPQG9/12
Inox (RVS), «standaard»

199,–

H42602 
Telescopische behuizing voor DWPQ9/12 & DWPQG9/12
Inox (RVS), «medium»

299,–

H42603 
Telescopische behuizing voor DWPQ9/12 & DWPQG9/12
Inox (RVS), «lang»

449,–

H43403 
Set voor installatie DSDSR met externe motor

289,–

1012164 
Set voor installatie DSTS9 met externe motor

283,–

H43404 
Afstandsbediening voor DSDSR**, DIAS

195,–

H42809 
Afstandsbediening voor Premira

195,–

**inbegrepen bij levering
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TOEBEHOREN
VAATWASMACHINE

TOEBEHOREN VOOR AFZUIGKAPPEN – 
RECIRCULATIE

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw

excl. transport*

H42604
Recirculatie Motor voor DWPQ(G) / DIPQ(G), met 5 kg actieve koolstof

329,–

H42605
Recirculatie Motor voor DWPQ(G) / DIPQ(G), met 2,5 kg actieve koolstof

239,–

H42606 
Recirculatie Motor voor DFPQ6/9/12, met 5 kg actieve koolstof

329,–

H42607 
Recirculatie Motor voor DFPQ6/9/12, met 2,5 kg actieve koolstof

239,–

1012160 
Doos voor recirculatie met 5 kg actieve koolstof voor DSDSR12

603,–

1012161 
Doos voor recirculatie met 4kg actieve koolstof voor DSTS9

273,–

1012163 
Longlifefilter met actieve koolstof voor DSTS9

195,–

H42598** 
Telescopische behuizing voor DIPQ13C & DIPQG12C
Inox (RVS), «standaard», compatibel met H42605 (2,5 kg act. k)

199,–

H42598** 
Telescopische behuizing voor DIPQ13C & DIPQG12C 
Inox (RVS), «standaard», compatibel met H42604 (5 kg act. k)

199,–

H42599 
Telescopische behuizing voor DIPQ13C & DIPQG12C 
Inox (RVS), «medium», compatibel met H42604 (5 kg act. k)

299,–

H42600 
Telescopische behuizing voor DIPQ13C & DIPQG12C 
Inox (RVS), «lang», compatibel met H42604 (5 kg act. k)

449,–

H42601**
Telescopische behuizing voor DWPQ9/12 & DWPQG9/12
Inox (RVS), «standaard», compatibel met H42605 (2,5 kg act. k)

199,–

H42601** 
Telescopische behuizing voor DWPQ9/12 & DWPQG9/12
Inox (RVS), «standaard», compatibel met H42604 (5 kg act. k)

199,–

H42602 
Telescopische behuizing voor DWPQ9/12 & DWPQG9/12
Inox (RVS), «medium», compatibel met H42604 (5 kg act. k)

299,–

H42603 
Telescopische behuizing voor DWPQ9/12 & DWPQG9/12
Inox (RVS), «lang», compatibel met H42604 (5 kg act. k)

449,–

H42614 
Afdekking motorbehuizing 410–790 mm, Inox (RVS), DFPQ6/9/12

99,–

H42615 
Afdekking motorbehuizing 791–1150 mm, Inox (RVS), DFPQ 6/9/12

99,–

H42630 
Kit voor recirculatie (rooster) voor bovenkast zonder paneel voor DFPQ6/9/12

109,–

H42717 
2,5 kg actieve koolstof (vervangpatronen) voor DFPQ6/9/12 / DWPQ(G) / DIPQ(G)

239,–

H42717 + H42718 
5 kg actieve koolstof (vervangpatronen) voor DFPQ6/9/12 / DWPQ(G) / DIPQ(G)

329,–

✓ compatibel met het toestel , apart te bestellen **inbegrepen bij levering
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  Bijkomende afmetingen staan in de installatievoorschriften en planningsgids.
Overige toebehoren op vzug.com  * Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht

TOEBEHOREN VAATWASMACHINE

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw
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W83586 
Bestekhouder Vario

59,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W83934 
Kopjeshouder voor onderste korf

79,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

W83523 
Decorpaneel inox
B: 596 mm/H: 632 mm/D: 20 mm

259,– ✓

W83526 
Decorpaneel spiegelglas
B: 596 mm/H: 632 mm/D: 20 mm

249,– ✓

W83583 
Onderkader voor hooginbouw (3 mm)
vervangt de stelpoten 
(vermelden bij bestelling vaatwasser)

0,–

W83524 
Decorpaneel inox voor grootvolume
B: 596 mm/H: 697 mm/D: 20 mm

345,– ✓

W83527 
Decorpaneel spiegelglas voor grootvolume
B: 596 mm/H: 697 mm/D: 20 mm

289,– ✓

1013007 
Onderste korf voor glazen

188,– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TOEBEHOREN
VAATWASMACHINE
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TOEBEHOREN KOELKASTEN

Artikelnr. 
Beschrijving

Prijs in €
incl. btw

excl. transport* Pr
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H74307
Glazen legger met houder voor GN afmetingen, witte rand

75,– ✓

H74308 
Glazen legger met houder voor GN afmetingen, inox rand

79,– ✓

K50319 
Niet-geperforeerde gaarplaat, ½ GN, hoogte 40 mm

49,– ✓

K50320 
Niet-geperforeerde gaarplaat, ½ GN, hoogte 65 mm

59,– ✓

K50321 
Niet-geperforeerde plastic recipiënt, ½ GN, hoogte 65 mm

29,– ✓

K27622 
Porseleinen schaal, ½ GN, hoogte 65 mm

79,– ✓

H74391
Inox design greep voor winecooler

89,– ✓

TOEBEHOREN
KOELKASTEN

✓ compatibel met het toestel , apart te bestellen
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Overige toebehoren op vzug.com  * Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht

TOEBEHOREN
KOELKASTEN

Bereiden – koelen – bakken

In de keuken is organisatie van doorslaggevend belang. Bepaalde recepten 

vragen een aanzienlijke voorbereiding en veel tijd. Dankzij de nieuwe houder 

en de steamer-toebehoren kunt u de koelkast ook benutten om reeds bereide 

voedingsmiddelen tot hun gebruik te bewaren (bijvoorbeeld tot u ze in de 

bakoven bakt of stoomt). Door deze voordelen van uw koelkast hebt u geen 

onnodige stress.  

De nieuwe glazen legger met houder en de steamer-toebehoren zijn ge-

schikt voor de volgende koelkasten:
 ■ Prestige P 60i eco (model 51052)
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Info
Goederenverklaringen

STOOMOVENS EN BAKOVENS

Toelichtingen
▯ Ja, voorhanden
○ Tegen meerprijs
— Niet voorhanden
1) Waarden berekend op basis van de geldende norm EN 50304/60350.
2)  Bij inbouwtoestellen: zie afmetingen in de installatievoorschriften en planningsgids.
3) Houd bij toestellen voor kastinbouw rekening met een voldoende draagvermogen van de kast.

Opmerking: Stand van de gegevens in de tabellen: 01/2016. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.
Bij tentoongestelde toestellen vindt u actuele informatie op het energielabel.

Firma- of merknaam V-ZUG Ltd

Soort toestel Stoomoven Bakoven Compacte bakoven

Type of verkoopcode Combi-Steam MSLQ
CST MSLQ

Combi-Steam HSL
CST HSL

Combi-Steam XSL
CST XSL

Combi-Steam XSL
CST XSL F

Combair-Steam SL
CS SL

Combair-Steam SE
CS SE

Combair SLP
BC SLP

Combair SL
BC SL

Combair SEP
BC SEP

Combair SE
BC SE

Combair XSLP
BC XSLP

Combair XSL
BC XSL

Combair XSEP
BC XSEP

Combair XSE
BC XSE

Afbeelding op pagina 30 33 32 32 31 31 42 42 43 43 44 44 45 45

Verbruiksgegevens 1)

Energie-efficiëntieklasse A+++ (beste) tot D (slechtste) A A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A A A

Energieverbruik, gewoon  kWh/cyclus 0,79 — — — 0,7 0,7 0,85 0,86 0,94 0,93 0,8 0,79 0,88 0,81

Energieverbruik, luchtcirculatie  kWh/cyclus 0,67 0,47 0,53 0,53 0,63 0,63 0,7 0,7 0,78 0,8 0,66 0,65 0,7 0,69

Verbruik in waakstand aan/uit W 0,09 0,084 0,073 0,073 0,062 0,085 0,066 0,066 0,075 0,075 0,066 0,066 0,075 0,075

Energieverbruik pyrolytische zelfreiniging  kWh/cyclus — — — — — — 3,1 — 3,1 — 3,1 — 3,1 —

Prestatiekenmerken 1)

Max. instelbare temperatuur bij boven-/onderhitte, hete lucht   °C 230/230 —/230 —/230 —/230 230/230 230/230 300/280 280/250 300/280 280/250 280/250 280/250 280/250 280/250

Temperatuur bij werking op stoom   °C 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 — — — — — — — —

Vermogen microgolfoven  W 700 — — — — — — — — — — — — —

Bruikbare grilloppervlakte  cm² 1100 — — — 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Bruikbaar volume ovenruimte  l 55 34 51 51 55 55 68 68 68 68 50 50 50 50

Afmetingen 2) 

Hoogte  cm 59,8 37,9 45,4 45,4 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 45,4 45,4 45,4 45,4

Breedte  cm 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

Diepte (vanaf voorkant toestel)  cm 56,9 56,8 56,8 56,8 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9

Diepte met open deur (voor voorkant toestel)  cm 43,9 29,8 34,6 34,6 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 34,6 34,6 34,6 34,6

Leeg gewicht 3) kg 52 28 36 36 44 44 54 49 52 48 37 36 37 36

Uitrusting

Bakoven  klein/gemiddeld/groot gemiddeld klein gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld groot groot groot groot gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Binnenafmetingen  Hoogte  cm 31,9 25,6 28,0 28,0 31,9 31,9 35,1 35,1 35,1 35,1 26,25 26,25 26,25 26,25

 Breedte  cm 43,75 35,1 45,15 45,15 43,75 43,75 46,4 46,4 46,4 46,4 46,0 46,0 46,0 46,0

 Diepte   cm 39,2 38,5 40,0 40,0 39,2 39,2 41,55 41,55 41,55 41,55 41,1 41,1 41,1 41,1

Verlichting/venster ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Type verwarming   Boven-/onderhitte ▯ — — — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

 Hete lucht ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

 Stoom ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — — — — — — —

 Microgolven ▯ — — — — — — — — — — — — —

Katalytische reiniging — — — — — — — — — — — — — —

Pyrolytische zelfreiniging — — — — — — ▯ — ▯ — ▯ — ▯ —

Grillverwarmingselement voorhanden/toe te voegen ▯/— —/— —/— —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

Grill met motor/grillen met luchtcirculatie —/▯ —/— —/— —/— —/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Tijdschakelaar/timer ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Elektrische aansluiting

Max. nominaal vermogen  kW 3,7/5,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

Max. totaal aangesloten vermogen   kW 3,7/5,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

Spanning  V 230 /400 2N~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 

Zekering  A 1 × 16/1 × 25 /2 x 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16

Veiligheid en service

Beantwoordt aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften Getest door ƒ Electrosuisse

Land van oorsprong CH

Garantie in België 5 jaar

Service door V-ZUG Ltd

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland
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INFO 
PRODUCTDECLARATIE

Firma- of merknaam V-ZUG Ltd

Soort toestel Stoomoven Bakoven Compacte bakoven

Type of verkoopcode Combi-Steam MSLQ
CST MSLQ

Combi-Steam HSL
CST HSL

Combi-Steam XSL
CST XSL

Combi-Steam XSL
CST XSL F

Combair-Steam SL
CS SL

Combair-Steam SE
CS SE

Combair SLP
BC SLP

Combair SL
BC SL

Combair SEP
BC SEP

Combair SE
BC SE

Combair XSLP
BC XSLP

Combair XSL
BC XSL

Combair XSEP
BC XSEP

Combair XSE
BC XSE

Afbeelding op pagina 30 33 32 32 31 31 42 42 43 43 44 44 45 45

Verbruiksgegevens 1)

Energie-efficiëntieklasse A+++ (beste) tot D (slechtste) A A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A A A

Energieverbruik, gewoon  kWh/cyclus 0,79 — — — 0,7 0,7 0,85 0,86 0,94 0,93 0,8 0,79 0,88 0,81

Energieverbruik, luchtcirculatie  kWh/cyclus 0,67 0,47 0,53 0,53 0,63 0,63 0,7 0,7 0,78 0,8 0,66 0,65 0,7 0,69

Verbruik in waakstand aan/uit W 0,09 0,084 0,073 0,073 0,062 0,085 0,066 0,066 0,075 0,075 0,066 0,066 0,075 0,075

Energieverbruik pyrolytische zelfreiniging  kWh/cyclus — — — — — — 3,1 — 3,1 — 3,1 — 3,1 —

Prestatiekenmerken 1)

Max. instelbare temperatuur bij boven-/onderhitte, hete lucht   °C 230/230 —/230 —/230 —/230 230/230 230/230 300/280 280/250 300/280 280/250 280/250 280/250 280/250 280/250

Temperatuur bij werking op stoom   °C 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 — — — — — — — —

Vermogen microgolfoven  W 700 — — — — — — — — — — — — —

Bruikbare grilloppervlakte  cm² 1100 — — — 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Bruikbaar volume ovenruimte  l 55 34 51 51 55 55 68 68 68 68 50 50 50 50

Afmetingen 2) 

Hoogte  cm 59,8 37,9 45,4 45,4 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 45,4 45,4 45,4 45,4

Breedte  cm 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

Diepte (vanaf voorkant toestel)  cm 56,9 56,8 56,8 56,8 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9

Diepte met open deur (voor voorkant toestel)  cm 43,9 29,8 34,6 34,6 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 34,6 34,6 34,6 34,6

Leeg gewicht 3) kg 52 28 36 36 44 44 54 49 52 48 37 36 37 36

Uitrusting

Bakoven  klein/gemiddeld/groot gemiddeld klein gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld groot groot groot groot gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Binnenafmetingen  Hoogte  cm 31,9 25,6 28,0 28,0 31,9 31,9 35,1 35,1 35,1 35,1 26,25 26,25 26,25 26,25

 Breedte  cm 43,75 35,1 45,15 45,15 43,75 43,75 46,4 46,4 46,4 46,4 46,0 46,0 46,0 46,0

 Diepte   cm 39,2 38,5 40,0 40,0 39,2 39,2 41,55 41,55 41,55 41,55 41,1 41,1 41,1 41,1

Verlichting/venster ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Type verwarming   Boven-/onderhitte ▯ — — — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

 Hete lucht ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

 Stoom ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — — — — — — —

 Microgolven ▯ — — — — — — — — — — — — —

Katalytische reiniging — — — — — — — — — — — — — —

Pyrolytische zelfreiniging — — — — — — ▯ — ▯ — ▯ — ▯ —

Grillverwarmingselement voorhanden/toe te voegen ▯/— —/— —/— —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

Grill met motor/grillen met luchtcirculatie —/▯ —/— —/— —/— —/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Tijdschakelaar/timer ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Elektrische aansluiting

Max. nominaal vermogen  kW 3,7/5,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

Max. totaal aangesloten vermogen   kW 3,7/5,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

Spanning  V 230 /400 2N~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 

Zekering  A 1 × 16/1 × 25 /2 x 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16 1 × 16

Veiligheid en service

Beantwoordt aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften Getest door ƒ Electrosuisse

Land van oorsprong CH

Garantie in België 5 jaar

Service door V-ZUG Ltd

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland
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COFFEE-CENTER
Firma- of merknaam V-ZUG Ltd

Soort toestel Volautomatische machine

Naam model Supremo HSL Supremo XSL

Code model CCS HSL CCS XSL

Afbeelding  pagina 57 57

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse 1) A (beste) tot D (slechtste) A A

Jaarlijks energieverbruik 1) kWh 45 45

Energiebesparingsfunctie ▯ ▯

Programmeerbare automatische uitschakeling min 15-180 15-180 

Prestatiekenmerken voor 

Volautomatische machines ▯ ▯

Heetwaterpijpje ▯ ▯

Stoompijpje — —

Cappuccinatore ▯ ▯

Functie voor warme melk ▯ ▯

Type bouw

Vrijstaand toestel — —

Inbouwtoestel ▯ ▯

Afmetingen 2)

Hoogte  cm 378 454

Breedte  cm 596 596

Diepte   cm 412 412

Leeg gewicht  kg 20,5 23

Technische gegevens

Voeding (elektrische aansluiting volgens typeplaatje)

Spanning  V 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz

Vermogen  W 1350 1350

Inhoud

Waterreservoir  l 1,8 1,8

Bonenreservoir  g 200 200

Melkreservoir  l 0,75 0,75

Koffie-/melkuitlaat

In de hoogte verstelbaar van/tot  cm 8-11 8-11

Veiligheid en service

Beantwoordt aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften Getest door ƒ Electrosuisse

Land van oorsprong I

Garantie in België 5 jaar

Service door V-ZUG Ltd

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland

Toelichtingen
▯ Voorhanden resp. ja
— Niet voorhanden resp. neen
1) Waarden berekend op basis van de geldende 

FEA-meetmethodes.
2) Nisafmetingen voor inbouwtoestellen. Bijko-

mende afmetingen staan in de installatievoor-
schriften en planningsgids.

Opmerking: Stand van de gegevens in de tabellen: 
01/2016. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.  
Bij tentoongestelde toestellen vindt u actuele 
informatie op het energielabel.
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INFO 
PRODUCTDECLARATIE

PLAFOND- EN EILANDAFZUIGKAPPEN
Firma- of merknaam V-ZUG Ltd

Soort toestel Plafondafzuigkap Werkbladafzuigkap Eilandafzuigkap

Naam/code model DSDSR12 DSTS9 DIAS10 DI PQG 12

Afbeelding  pagina 82 82 83 83

Verbruiksgegevens 1)

Energie-efficiëntieklasse A (beste) tot D (slechtste) A B D A

Jaarlijks energieverbruik  kWh 60,4 62,1 68 42,3

Vloeistofdynamische efficiëntieklasse A (beste) tot G (slechtste) A B D A

Efficiëntieklasse verlichting A (beste) tot G (slechtste) D B B A

Vetscheidingsklasse  A (beste) tot G (slechtste) E D B C

Verbruik in waakstand  aan/uit 0,85/0 0,85/0 0,85/0 0,8/0

Luchtstroom

Luchtafvoer 2) Intensief niveau m³/h 830 670 — 679

 Max. niveau m³/h 630 420 — 423

 Min. niveau m³/h 230 280 — 255

Luchtcirculatie 2) Intensief niveau m³/h 295 670 532 558

 Max. vermogen  m³/h 260 330 491 353

 Min. vermogen  m³/h 260 155 270 224

Druk 2) Intensief niveau  Pa 630 540 — 370

 Max. niveau Pa 530 530 — 365

 Min. niveau Pa 420 450 — 168

Geluidsniveau 3) dB(A)

Intensief niveau  dB(A) 74 69 70 62

Max. niveau  dB(A) 68 57 69 51

Min. niveau  dB(A) 43 49 54 39

Afmetingen 4)

Hoogte: luchtafvoer/luchtcirculatie  cm 31 — 13,2 7

Breedte  cm 120 88 100 120

Diepte   cm 70 12 70 70

Diepte met uitgeschoven klep 5) cm — — —

Min. afstand boven gas-/elektrische kookplaten cm 65/65 — 65/65 65/50

Gewicht 6) kg 33 35 30 35

Uitrusting

Diameter afvoerleiding mm 150 150 — 150

Afvoerleiding, positie zijkant zijkant — boven

Terugslagklep geïntegreerd/bijgeleverd —/▯ —/▯ —/— —/▯

Modus luchtafvoer/luchtcirculatie 6) ▯/— ▯/▯ 6) —/▯ ▯/▯ 6)

Aantal filters Metaal/combi 4/— 2/— 3/— 3/5

Bediening intern/extern ▯/▯ ▯/— ▯/— ▯/—

 Vermogensniveaus Aantal/zonder niveaus 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/—
Regeling van het vermogen elektromechanisch/
elektronisch —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Verlichting halogeen/led —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

 Vermogen  W 2 × 7 1 × 6 4 × 5 4 × 2,2

Vermogen van motor W 1 × 270 1 × 270 1 × 100 1 × 130

Elektrische aansluiting

Optionele aansluiting/aangesloten vermogen W — —/— —/— ▯/300 8)

Elektrische aansluiting volgens typeplaatje W 284 276 120 138,8

Lengte verbindingskabel m 1 1,5 2 1,5

Veiligheid en service

Beantwoordt aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften ƒ ƒ ƒ ƒ

Land van oorsprong I I I I

Garantie in België 5 jaar

Service door V-ZUG Ltd   

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland

Toelichtingen
▯ Voorhanden resp. ja
— Niet voorhanden resp. neen
1) Waarden berekend op basis van de geldende Europese 

etiketteringsrichtlijn 65/2014.
2) Luchtdebiet volgens EN 61591.

3) Geluidsniveau dB(A) (re1 pW) volgens EN 60704-3.
4) Met uitgeschoven dampscherm.
5)  Nettogewicht incl. metalen filter (zorg voor voldoende 

draagvermogen van de kast, muur of plafond).
6) Aanpasbaar voor luchtcirculatiemodus.

7) Inox (RVS)
8)  Kan geselecteerd worden als optie.

Opmerking: Stand van de gegevens in de tabellen: 01/2016.  
Verdere ontwikkelingen voorbehouden.
Bij tentoongestelde toestellen vindt u actuele informatie op 
het energielabel.
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AFZUIGKAPPEN MET EN ZONDER GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

Firma- of merknaam V-ZUG Ltd

Soort toestel Wandafzuigkappen

Naam/code model

DW
 PQ

 12

DW
 PQ

 9

DW
 PQ

G 1
2

DW
 PQ

G 9

DF
 PQ

 12

DF
 PQ

 9

DF
 PQ

 6

Afbeelding  pagina 84 84 84 84 85 85 85

Verbruiksgegevens 1)

Energie-efficiëntieklasse A (beste) tot D (slechtste) A A A A A A A

Jaarlijks energieverbruik  kWh 29,4 29,4 39 39 37 37 37

Vloeistofdynamische efficiëntieklasse A (beste) tot G (slechtste) A A A A A A A

Efficiëntieklasse verlichting A (beste) tot G (slechtste) A A A A A A A

Vetscheidingsklasse  A (beste) tot G (slechtste) B B C C B B B

Verbruik in waakstand  aan/uit 0,8/0 0,8/0 0,8/0 0,8/0 0,8/0 0,8/0 0,8/0

Luchtstroom

Luchtafvoer 2) Intensief niveau m³/h 710 710 679 679 684 684 684

 Max. niveau m³/h 438 438 423 423 424 424 424

 Min. niveau m³/h 260 260 255 255 253 253 253

Luchtcirculatie 2) Intensief niveau m³/h 582 582 556 556 556 556 556

 Max. vermogen  m³/h 371 371 358 358 362 362 362

 Min. vermogen  m³/h 227 227 222 222 227 227 227

Druk 2) Intensief niveau  Pa 364 364 370 370 362 362 362

 Max. niveau Pa 363 363 365 365 345 345 345

 Min. niveau Pa 172 172 168 168 158 158 158

Geluidsniveau 3) dB(A)

Intensief niveau  dB(A) 64 64 62 62 67 67 67

Max. niveau  dB(A) 55 55 51 51 55 55 55

Min. niveau  dB(A) 41 41 39 39 40 40 40

Afmetingen 4)

Hoogte: luchtafvoer/luchtcirculatie  cm 5,5 5,5 7 7 5,5 5,5 5,5

Breedte  cm 120 90 120 90 119,8 89,8 54,8

Diepte   cm 55 55 55 55 30-32,5 30-32,5 30-32,5

Diepte met uitgeschoven klep 5) cm — — — — max. 49 max. 49 max. 49

Min. afstand boven gas-/elektrische kookplaten cm 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50

Gewicht 6) kg 29 25,5 32 28,5 27,5 23,5 19,5

Uitrusting

Diameter afvoerleiding mm 150 150 150 150 150 150 150

Afvoerleiding, positie boven boven boven boven boven boven boven

Terugslagklep geïntegreerd/bijgeleverd —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Modus luchtafvoer/luchtcirculatie 7) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6)

Aantal filters Metaal/combi 4/— 3/— 3/5 2/4 4/— 3/— 2/—

Bediening intern/extern ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

 Vermogensniveaus Aantal/zonder niveaus 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/—

Regeling van het vermogen elektromechanisch/elektronisch —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Verlichting halogeen/led —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

 Vermogen  W 3 × 2,2 2 × 2,2 3 × 2,2 2 × 2,2 3 × 2,2 2 × 2,2 2 × 2,2

Vermogen van motor W 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130

Elektrische aansluiting

Optionele aansluiting/aangesloten vermogen W ▯/300 8) ▯/300 8) ▯/300 8) ▯/300 8) ▯/300 8) ▯/300 8) ▯/300 8)

Elektrische aansluiting volgens typeplaatje W 136,6 134,4 136,6 134,4 136,6 134,4 134,4

Lengte verbindingskabel m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Veiligheid en service

Beantwoordt aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Land van oorsprong I I I I I I I

Garantie in België 5 jaar

Service door V-ZUG Ltd   

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland

Toelichtingen
▯ Voorhanden resp. ja
— Niet voorhanden resp. neen
1) Waarden berekend op basis van de geldende Europese etiketteringsrichtlijn 

65/2014.
2) Luchtdebiet volgens EN 61591.

3) Geluidsniveau dB(A) (re1 pW) volgens EN 60704-3.
4) Met uitgeschoven dampscherm.
5)  Nettogewicht incl. metalen filter (zorg voor voldoende draagvermogen van de kast, 

muur of plafond).
6) Aanpasbaar voor luchtcirculatiemodus.

7) Inox (RVS)
8)  Kan geselecteerd worden als optie.

Opmerking: Stand van de gegevens in de tabellen: 01/2016. Verdere ontwikkelingen 
voorbehouden.
Bij tentoongestelde toestellen vindt u actuele informatie op het energielabel.
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INFO 
PRODUCTDECLARATIE

INDUCTIE-KOOKVELDEN

Model Black design Gewicht
in kg

Apparaten
Buitenafmetingen

B/D in mm

Uitsparing in het werkblad
B/D in mm

Aansluitspanning
Aansluitwaarde

Kan gecombineerd worden met

Ind
uc

tie
/p

ag
ina

 68
-71

GK26TIMS.2F ▯ 6,5 384 × 501 390 × 507/afmetingen plank: 373 × 490 230 V~ 3700 W 16 A

GK46TIMSC ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A
230V~/3 x 230V~

GK46TIMS ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK56TIMS ▯ 18,5 910 × 514 886 × 490 400 V3N~ 11 100 W 16 A

3 x 230V~GK56TIMSC ▯ 18,5 910 × 514 886 × 490 400 V3N~ 11 100 W 16 A

GK56TIMS.1F ▯ 18,5 897 × 501 903 × 507/afmetingen plank: 886 × 490 400 V3N~ 11 100 W 16 A

GK16TIYS.1F Teppan Yaki ▯ 8 384 × 501 390 × 507/afmetingen plank: 373 × 490 230 V~ 2800 W 16 A

GK26TIYS.1F Teppan Yaki ▯ 12,5 571 × 501 577 × 507/afmetingen plank: 560 × 490 400 V2N~ 5600 W 16 A

230V~/3 x 230V~

GK37TIMPS ▯ 11 774 × 444 750 × 420 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK37TIMPSC ▯ 11 774 × 444 750 × 420 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK37TIMPSF ▯ 11 774 × 444 750 × 420 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMPS ▯ 12 910 × 410 886 × 386 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMPSC ▯ 12 910 × 410 886 × 386 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMAS ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMASC ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMXSC ▯ 11,5 704 × 514 680 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMPSF ▯ 12 880 × 380 886 × 386/afmetingen plank: 869 × 369 400 V2N~ 7400 W 16 A

230V~/3 x 230V~

GK46TIMASF ▯ 12 761 × 501 767 × 507/afmetingen plank: 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMS.1F ▯ 10,5 571 × 501 577 × 507/afmetingen plank: 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK37TIMS ▯ 10 571 × 501 577 × 507/afmetingen plank: 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK37TIMSC ▯ 10 571 × 501 577 × 507/afmetingen plank: 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK37TIMSF ▯ 10 571 × 501 577 × 507/afmetingen plank: 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK16TIWS.1F Wok ▯ 9 384 × 501 390 × 507/afmetingen plank: 373 × 490 230 V~ 3000 W 16 A

Toelichtingen bij kolom model
C  Standaard CrNi-kader.
F  Vlakbouw.
I  Inductie.
M MaxiFlex.
P  Panoramaversie.
S  Sliderbediening.
T  Bediening bovenaan.
W  Wok (inductie).

 Land van oorsprong: AT
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KOOKVELDEN OP GAS

Firma- of merknaam V-ZUG Ltd

Model GAS951GSAZ GAS641GSAZ GAS421GSAZ GAS411GSAZ

Type

Afbeelding  pagina 72 72 73 73

Montage
opliggend of vlak ▯ ▯ ▯ ▯

Bediening Slider Slider Slider Slider

Techniek Gas Gas Gas Gas

Vermogen kW 13,5 7,5 4,75 6

Aantal vermogensniveaus 9 9 9 9

Toestelafmetingen (B × D × H) mm 897 × 501 × 94 571 × 501 × 84 384 × 501 × 98 384 × 501 × 98

Afmetingen uitsparing opliggend (B × D) mm 886 × 490 560 × 490 373 × 490 373 × 490

Afmetingen uitsparing vlakbouw (B × D) mm 903 × 507 577 × 507 390 × 507 390 × 507

Nettogewicht kg 21,3 14,2 9 8,9

Elektrische aansluiting

Spanning  V 220-240 220-240 220-240 220-240

Frequentie  Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Aansluitwaarde  W <20 <20 <20 <20

Zekering  A 3 3 3 3

Lengte netkabel cm 1,7 1,7 1,7 1,7

Veiligheid en service

Land van oorsprong AT

Garantie in België 5 jaar

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland
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INFO 
PRODUCTDECLARATIE

VAATWASMACHINES

Toelichtingen
▯ Voorhanden resp. ja
— Niet voorhanden resp. neen
1)  Waarden berekend op basis 

van de geldende norm EN 
50242 in het standaardpro-
gramma normaal/standaard. 
Jaarlijks verbruik gebaseerd 
op 280 standaard wasbeur-
ten met aansluiting op koud 
water, verbruik in waakstand 
inbegrepen.

2)  Gemeten op basis van de gel-
dende norm EN 60704-2-3 
in het standaardprogramma 
normaal/standaard.

3)  Nisafmetingen voor 
inbouwtoestellen. 
Bijkomende 
afmetingen staan in de 
installatievoorschriften en 
planningsgids.

4)  Meer informatie over de 
omschakelingsopties staat in 
de installatievoorschriften en 
planningsgids.

Opmerking: Stand van de gege-
vens in de tabellen: 01/2016. 
Verdere ontwikkelingen voor-
behouden.
Bij tentoongestelde toestellen 
vindt u actuele informatie op het 
energielabel.

Firma- of merknaam V-ZUG Ltd

Type of verkoopcode Adora SL Adora S

Naam/code model GS 60 SLWP Vi GS 60 SL-Gdi B/GVi B GS 60 SL Vi GS 60 Vi

Afbeelding  pagina 96 95/96 96 97

Verbruiksgegevens voor standaardprogramma Ecoprogramma Ecoprogramma Ecoprogramma Ecoprogramma

Energie-efficiëntieklasse 1) A+++ (beste) tot D (slechtste) A+++ A+++ A+++ A+++

Jaarlijks energieverbruik  kWh 137 204 196 204

Stroomverbruik per wascyclus 1) kWh 0,49 0,73 0,70 0,73

Verbruik in waakstand aan/uit W 0 0 0 0

Jaarlijks waterverbruik 1) l 2445 1876 1820 2576

Waterverbruik per wascyclus 1) l 8,7 6,7 6,5 9,2

Prestatiekenmerken voor standaardprogramma 

Droogresultaatklasse 1)  A (beste) tot G (slechtste) A A A A

Duur 1) min 160 156 146 140

Automatische uitschakeltijd min 0 0 0 0

Laadvermogen couverts 13 14 13 13

Geluid tijdens normaal/standaardprogramma 2)

Bij inbouw  dB(A) (re 1 pW) 46/44 42/40 42/40 44/43

Type bouw

Inbouwtoestel ▯ ▯ ▯ ▯

Vrijstaand toestel met werkblad — — — —

Vrijstaand toestel met inbouwmogelijkheid — — — —

Inbouw op hoogte ▯ ▯ ▯ ▯

Decorpaneel mogelijk ▯ ▯ ▯ ▯

Integreerbaar/volledig integreerbaar ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Afmetingen 3)

Hoogte  cm 87-91 76,5-96,9 76,5-96,9 76,5-96,9

Breedte  cm 60 60 60 60

Diepte inclusief afstand tot de muur cm 58 58 58 58

Diepte bij geopende deur  cm 116,5 116,5-123 116,5-123 116,5-123

Regelbare hoogte cm 4 11,6 11,6 11,6

Leeg gewicht  kg 62-67 46-55 46-55 46-55

Uitrusting

Aantal wasprogramma’s 10 10 10 9

Warmtepomp ▯

ergoPlus-besteklade ▯

Ledbinnenverlichting ▯ ▯ ▯

Automatische deuropener ▯ ▯ ▯ ▯

Vario-inzetstukken/instelbar op verschillende hoogtes ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Tekstweergave ▯ ▯ ▯ —

Kalksensor/controle waterhardheid ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/—

Troebelheidssensor ▯ ▯ ▯ ▯

SteamFinish ▯ ▯ ▯ —

Automatisch programma ▯ ▯ ▯ ▯

Fondue-/racletteprogramma ▯ ▯ ▯ ▯

Sprintprogramma ▯ ▯ ▯ —

Dagelijks kort ▯ ▯ ▯ —

Hygiëneprogramma ▯ ▯ ▯ ▯

Glazenprogramma ▯ ▯ ▯ ▯

All-in-1-optie ▯ ▯ ▯ ▯

Actieve AquaStop ▯ ▯ ▯ ▯

Zoutverbruik per wasbeurt/per couvert g 7/0,54 7/0,54 7/0,54 9/0,7

Elektrische aansluiting

Spanning/aangesloten vermogen/zekering V/kW/A 230V/3,2/16 230V/3,2/16 230V/3,2/16 230V/2,2/10

Wateraansluiting

Druk slang G¾", lengte  m 1,5 1,5 1,5 1,5

Mogelijkheid tot aansluiting op koud/warm water ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Waterdruk bar 1-10 1-10 1-10 1-10

Veiligheid en service

Beantwoordt aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften Getest door ƒ Electrosuisse

Land van oorsprong CH CH CH CH

Garantie in België 5 jaar

Service door V-ZUG

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland
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MICROGOLFOVENS

Verkoopcode Vacuümlade Warmtelade

Typecode VS 60 144 WS 60 144 WS 60 162 WS 60 220 WS 60 283 WS 60 312

Afbeelding  pagina 49 51 51 51 51 51

Afmetingen

Buitenafmetingen (H × B × D) mm 142 × 596 × 547 142 × 596 × 547 160 × 596 × 547 218 × 596 × 547 281 × 596 × 547 310 × 596 × 547

Binnenafmetingen (H × B × D) mm 95 × 350 × 285 97 × 429 × 457 115 × 429 × 457 173 × 429 × 457 236 × 429 × 457 236 × 429 × 457

Volume dm³ 7,8 19 22 34 46 46

Leeg gewicht  kg 25 21 21 22,5 24 24

Elektrische aansluiting

Aansluiting 220–240 V~ 50/60 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 

Aansluitwaarde 320 W 810 W 810 W 810 W 810 W 810 W

Zekering 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Netkabel 1,7 m met stekker 1,7 m met stekker 1,7 m met stekker 1,7 m met stekker 1,7 m met stekker 1,7 m met stekker

Veiligheid en service

Beantwoordt aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften Getest door ƒ Electrosuisse

Land van oorsprong SK

Garantie in België 5 jaar

Service door V-ZUG Ltd

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland

VACUÜM- EN WARMTELADES

Verkoopcode Miwell-Combi XSL Miwell HSL

Typecode MWC XSL MW HSL

Afbeelding  pagina 55 55

Prestatiekenmerken

Vermogen microgolfoven W 50-900 50-1000

Grillvermogen W 1600 800

Afmetingen

Toestelafmetingen (H × B × D) mm 454 × 596 × 567 378 × 596 × 470

Afmetingen ovenruimte (H × B × D) mm 210 × 450 × 420 200 × 405 × 380

Volume l 40 31

Leeg gewicht  kg 35 28

Elektrische aansluiting

Aansluiting 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz

Aansluitwaarde 2800 W 2300 W

Zekering 16 A 10 A

Netkabel 1,4 m met stekker 1,2 m met stekker

Veiligheid en service

Beantwoordt aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften Getest door ƒ Electrosuisse

Land van oorsprong I

Garantie in België 5 jaar

Service door V-ZUG Ltd

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland
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INFO 
PRODUCTDECLARATIE

KOELKASTEN
Firma- of merknaam V-ZUG Ltd
Soort toestel Koelkast/diepvriezer

Verkoopcode Cooltronic 60i Prestige P 60i eco Winecooler SL

Afbeelding  pagina 107 107 109
Classificatie toesteltype

Energie-efficiëntieklasse A++ A+++ A
Energieverbruik in 365 dagen 1) kWh 227 154 14515)

Prestatiekenmerken
Totale netto-inhoud 2) l 262 276 149
 waarvan sterrenvak in NoFrost-uitvoering l — — —
Netto-inhoud koelvak l 214 203 149
 waarvan keldervak, max./min. 3) l/l —/— —/— —/—
 waarvan vak voor koel bewaren 4) l 39 — —
 waarvan ijsblokjeshouder l — — —
Netto-inhoud vriesvak l —
 waarvan sterrenvak l 48 73 —
 waarvan ijsblokjeshouder l — — —
Aantal sterren 5) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ —
Vriescapaciteit 6) kg 5 8 —
Houdbaarheid bij storing 7) uren 20 15 —
Klimaatklasse 8) SN–ST SN–T SN–ST
Geluidsniveau 9) dB(A) (re 1 pW) 38 35 39
Ontdooiproces koelvak manueel — — —
 gedeeltelijk automatisch — — —
 automatisch ▯ ▯ ▯
Ontdooiproces vriesvak manueel 10) ▯ ▯ —
 gedeeltelijk automatisch 10) — — —
 automatisch — — —

Type bouw en omschrijving
Vrijstaand toestel/onder werkblad —/— —/— —/—
Met werkblad op tafelhoogte — — —
Toestel onder werkblad te plaatsen/integreerbaar 11) —/— —/— —/—
Inbouwtoestel/integreerbaar 11) ▯/▯ ▯/▯ ▯/—
Speciaal model: zie brochure — — —
Aantal buitendeuren/lades 2/— 2/— 1/—
Deurscharnier 12) l/r/o l/r/o l/r
Designframe  voorhanden/toe te voegen —/— —/— —/—

Afmetingen 13)
Hoogte  cm 177,8 177,8 87,3
Breedte  cm 56 56 56
Diepte inclusief afstand tot de muur cm 55 55
Hoogte zonder werkblad cm   
Breedte met open deur of uitgeschoven lade cm   55
Diepte met open deur of uitgeschoven lade cm 115 115 114

Leeg gewicht 14) kg 75 75 48
Uitrusting

Temperatuur van het vriesvak is regelbaar
 onafhankelijk van de temperatuur van het koelvak ▯ ▯ —
 samen met de temperatuur van het koelvak  — — —
Schakelaar voor continue koeling van het vriesvak — — —

Indicatoren
Koelvak Normale modus Groen licht — — —
 Weergave temperatuur Binnen/buiten ▯/— ▯/— ▯/—
 Waarschuwing deur open Optisch/akoestisch ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯
Vriesvak Normale modus Groen licht — — —
 Continue werking Geel licht — — —
 Storing, waarschuwingssignaal Optisch/akoestisch ▯/▯ ▯/▯ —/—
 Open deur, waarschuwingssignaal Optisch/akoestisch ▯/▯ ▯/▯ —/—
 Weergave temperatuur Binnen/buiten ▯/— ▯/— —/—

Koelvak
Eierhouders aantal eieren 12 12 —
Deurvakken met klep of schuif aantal 1 1 —
Deurleggers en/of vakken aantal 3 4 —
Leggers in koelvak aantal 4 5 6
 waarvan verstelbaar aantal 3 3 1
Vakken in koelvak aantal 3 1 —
Vriesvak 
 Deurvakken aantal — — —
 Vakken in vriesvak aantal 2 3 —
Max. hoogte vakken in vriesvak cm 16,2 16,6 —
Rekken, houders, lades in vriesvak aantal 2 3 —
Ijsblokjeshouders aantal 1 1 —

Elektrische aansluiting
Volgens typeplaatje V/A/W 230/10/140 230/10/115 230/10/100

Veiligheid en service
Beantwoordt aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften Getest door ƒ Electrosuisse
Land van oorsprong CH
Garantie in België 5 jaar
Service door V-ZUG Ltd
Instructies voor plaatsing en inbouw ▯

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland

Toelichtingen
▯ Voorhanden resp. ja
— Niet voorhanden resp. neen
1)  Het stroomverbruik in 365 dagen werd 

gemeten in overeenstemming met de 
Europese norm DIN EN 153, versie 1990. 
De waarden zijn gebaseerd op 230 V, 
50 Hz. De verbruiksgegevens maken het 
mogelijk om verschillende toestellen 
te vergelijken. In de praktijk kunnen ze 
verschillen. 

2)  Inclusief keldervak, vak voor koel bewa-
ren en ijsvak, indien aanwezig. 

3)  Vak voor bewaren op hogere temperatu-
ren tussen +8 en +14 °C.

4)  Vak voor bewaren op lagere temperatu-
ren tussen +3 en -2 °C.

5)  µ = vak op -6 °C of lager. 
¶ = vak op -12 °C of lager. 
† = vriesvak op -18 °C of lager. 
‡ = vriezer of diepvriezer op 
-18 °C of lager met een minimale 
vriescapaciteit.

6)  De aangegeven vriescapaciteit is 
afhankelijk van het type alleen haalbaar 
bij langdurige werking, afhankelijk van 
het model en is niet binnen 24 uur te 
reproduceren. Zie gebruiksaanwijzing. 

7)  Tijd vereist om -9 °C te bereiken bij 
volgeladen vriesvak. Bij partiële lading 
gaat dit sneller.

8)  Klimaatklasse SN: Omgevingstemperaturen 
van +10 tot +32 °C.

  Klimaatklasse N: Omgevingstemperaturen 
van +16 tot +32 °C.

  Klimaatklasse ST: Omgevingstemperaturen 
van +16 tot +38 °C.

  Klimaatklasse T: Omgevingstemperaturen 
van +16 tot +43 °C.

9)  Gemeten op basis van de geldende norm 
EN 60704-2-14.

10)  Bevroren waren moeten verwijderd 
worden alvorens te ontdooien.

11)  Kan worden ingebouwd als een deurpa-
neel wordt gebruikt.

12) Deurscharnier:  
l = links, r = rechts, o = omkeerbaar.

13)  Vereiste nisafmetingen voor inbouwtoe-
stellen en toestellen onder werkblad 
 
(min. afmetingen).

14)  Zorg ervoor dat de kast of de muur het 
toestel plus de inhoud kan dragen.

15)  Stroomverbruik bij een binnentempera-
tuur van 12 °C in 365 dagen (bij een 
omgevingstemperatuur van 25 °C).

Opmerking: Stand van de gegevens in de 
tabellen: 01/2016. Verdere ontwikkelingen 
voorbehouden.
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