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V-ZUG SA

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 Zwitserland huishoudelijke apparatuur die niet alleen het dagelijkse 

leven van onze klanten eenvoudiger maakt, maar bovendien een leven lang voor 

inspiratie en enthousiasme zorgt.

■

ZWITSERSE PERFECTIE 
VOOR THUIS

Al een eeuw geleden heeft V-ZUG zich tot doel gesteld om het dage-
lijkse leven van zijn klanten te vereenvoudigen door zowel vernieuwende 
als kwalitatief hoogstaande huishoudelijke apparatuur aan te bieden. 

Op zoek naar een keukentoestel of een vaatwasmachine: 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’.

In Zwitserland groot geworden

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

ges en wereldwijd beroemd voor zijn chocolade. Er middenin ligt het 

pulserende en welvarende economische gebied Zug. Hier, in het hart 

van Zwitserland, liggen onze wortels, niet alleen geografisch, maar 

ook ideologisch. In de loop van onze geschiedenis van meer dan 100 

jaar zijn de karakteristieken van ons land versmolten met de waarden 
van onze onderneming. De trots op onze afkomst ligt tot op heden 
in onze bedrijfsnaam besloten: «V» staat voor onze geschiedenis als 

verzinkerij, «ZUG» voor onze trouw aan de regio Zug en Zwitserland 

als vestigingsland.

Thuis over de hele wereld

Tegenwoordig stellen mensen overal ter wereld de typische Zwitserse 
innovatiekracht, de hoge precisie en uitstekende kwaliteit van onze 
premium-producten op prijs. Enkele jaren gelden hebben wij besloten 

om verder te gaan dan onze eigen landsgrenzen en onze huishoude-
lijke apparatuur van uitstekende kwaliteit wereldwijd toegankelijk te 
maken. Sindsdien is V-ZUG in geselecteerde markten doorgedrongen 
en bieden wij veeleisende klanten een uitmuntend assortiment van 
premium-apparatuur en een uitstekende service. 

V-ZUG bouwt aan de toekomst

Onze locatie in Zwitserland blijft een centrale rol spelen: om het blij-

vende succes van onze Research & Development en onze productie 

veilig te stellen, maken we onze werkomgeving gereed voor de toe-

komst. Tegen 2033 zal er een volledig nieuwe wijk op onze terreinen 

zijn ontstaan die de positie van ons als bedrijf, van Zug als industriele 

vestigingsplaats en van Zwitserland als productieland zal versterken. 

Een nieuwe mijlpaal werd bereikt met de inhuldiging van onze nieuwe 

productiehal «Mistral» in 2016.
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Van meet af aan streven wij ernaar om huishoudelijke apparatuur nog beter, 

zuiniger en gebruiksvriendelijker te maken. Met innovaties en pionierswerk geven 

wij alles om het dagelijkse leven te revolutioneren.

■

INNOVATIE IS ONZE 
LEVENSKRACHT –  

SINDS 1913

Als middelgrote kwaliteitsbewuste fabrikant maken wij gebruik van 
onze flexibiliteit en marktnabijheid om te anticiperen op de behoeften 
van onze klanten en consequent daarmee aan de slag te gaan in 
de productontwikkeling. Met Zwitserse ingenieurskunst en een zeker 

gevoel voor trends zijn onze onderzoekers en ontwikkelaars in staat 

om nieuwe apparaten of functies te creëren en bestaande apparaten 
te verfijnen. Het resultaat? Innovaties voor de hele wereld die het 
dagelijkse leven verlichten.

Onze innovatiegebieden
 ■ Duurzaamheid: onze apparaten zijn niet alleen zuinig, ze onder-
scheiden zich ook door een meer dan gemiddeld lange levensduur 

en bieden een hoge investeringszekerheid.

 ■ Waarde: de hoge kwaliteit, bestendigheid en waarde van de 
V-ZUG-apparaten kunt u zien, voelen en horen. Onze spitstechnologie 
zorgt ervoor dat uw apparaat de premiumkwaliteit krijgt die het 
verdient – voor een lange levensduur en constant perfecte resultaten.

 ■ Eenvoud: onze apparaten zijn eenvoudig en snel in gebruik en 
hebben automatische programma’s die het leven van onze klanten 
gemakkelijker maken. Terwijl de ultracomplexe technologie in de 
achtergrond haar werk doet, zijn onze apparaten erg eenvoudig te 

bedienen. Zo volstaat een druk op de knop om een programma uit 

te voeren.

 ■ Gezondheid en veiligheid: Onze apparaten geven u een goed en 

proper gevoel. Zij maken niet alleen een behoedzame bereiding van 
levensmiddelen mogelijk, maar kunnen ook eenvoudig en veilig gerei-
nigd worden – voor een gezonde levensstijl en praktische handhaving.

 ■ Topprestaties: in hun categorie leveren V-ZUG-apparaten toppresta-

ties. Hoewel onze producten ontworpen zijn voor privéhuishoudens, 
worden ze ook gebruikt in de professionele keuken. Want zelfs topkoks 
waarderen de prestaties en kwaliteit van onze premiumapparaten.

 ■ Personalisatie: als flexibele fabrikant zijn wij in staat om onze produc-
ten en diensten af te stemmen op onze klanten – vandaag al en in de 

toekomst nog veel meer. Daarom bieden wij u een breed assortiment 
van apparaten voor iedere behoefte en levenssituatie. Zo voelt u zich 
thuis met V-ZUG.
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ECO Standby

51045V-ZUG AG
PRESTIGE eco

H7.4318-2

154

203 73 35
Dankzij EcoStandby wordt het 
stroomverbruik na afloop van een 
gaarproces of programma automatisch 
tot een minimum herleid – de 
veiligheidsfuncties blijven echter actief. 
Veel V-ZUG-apparaten hebben deze 
intelligente automatische spaarfunctie.

Op het energie-etiket leest u direct af 
hoeveel stroom uw apparaat verbruikt. 
De meeste apparaten van V-ZUG 
bevinden zich in de energie-efficiën-
tieklassen A tot A+++.

V-ZUG SA

Als verantwoordelijke speler zetten wij ons lokaal en internationaal in voor 

duurzaamheid in economie, maatschappij en milieu. Vooral qua ecologie zijn wij 

dankzij onze innovatieve kracht en technologische expertise  

de branche een stap voor.

■

ONZE BIJDRAGE VOOR  
DE TOEKOMST

Huishoudelijke apparatuur heeft een groot aandeel in het dagelijkse 
energie- en waterverbruik. Het is dus geen wonder dat de energie- 
efficiëntie een belangrijke rol speelt bij de aankoopbeslissing. Wie 
investeert in een ultramodern apparaat van V-ZUG, spaart niet alleen 
waardevolle bronnen maar ook geld uit. Wij steunen mensen die belang 
hechten aan een verantwoordelijke levensstijl: V-ZUG is bijvoorbeeld 

het eerste bedrijf ter wereld dat vaatwasmachines, wasmachines en 

drogers met een warmtepomp uitrust – en nieuwe maatstaven zet voor 
het energieverbruik van deze apparaten. Wij engageren ons bovendien 
als actief lid in het FEA-vakverbond in Zwitserland en als enige in de 

branche als leading partner van de vereniging Minergie voor zuinig 

wonen en werken. 

EcoManagement – verantwoordelijkheid opnemen 

Wij sensibiliseren en motiveren gebruikers om zich in het huishouden 
elke dag ecologisch te gedragen. Het EcoManagement omvat een 
reeks functies die het u mogelijk maken om het water- en stroomver-

bruik van uw apparaten onmiddellijk te controleren en bewust zuinige 

programma’s te gebruiken. 

Bewust duurzaam – vanaf de productie

Ons engagement begint echter al veel vroeger – al vanaf de productie. 
In onze werkplaats in Zug streven wij een ambitieus doel na: in 2020 

willen wij volledig CO2-neutraal produceren. En wij zijn al goed op 
weg: de stroom voor de productie is vandaag al voor 100 % afkomstig 
uit de herwinbare bron waterkracht. En in het logistieke centrum ZUG-

gate staat een van de grootste particuliere fotovoltaïsche installaties 

van het kanton. Deze zorgt er samen met andere energiebesparende 
maatregelen in het gebouw voor dat ons hele logistieke centrum zichzelf 
ecologisch in stand houdt.
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Onze apparaten zijn in de standaardbreedte van 60 cm en kunnen perfect 

in iedere keuken geïntegreerd worden. Qua hoogte kunt u kiezen en kunnen 

meerdere apparaten flexibel gecombineerd worden.

■

FORMATEN VOOR  
IEDERE KEUKEN

Onze apparaten kunnen individueel gecombineerd worden voor iedere 
levensstijl. Misschien wilt u slechts één apparaat hebben dat alles kan, 
of wenst u twee toestellen voor flexibel koken – de combinatiemogelijk-
heden zijn legio en kunnen exact op uw behoeften worden afgestemd.

De 38cm hoogte is verkrijgbaar in de 
volgende categorieën: combi-stoom-
ovens, magnetrons en coffee-centers.

De 60cm hoogte is verkrijgbaar 
in de volgende categorieën: 
 Combi-Steam MSLQ, Combair-Steam 
en bakovens.

De 45cm hoge compacte klasse is 
verkrijgbaar in de volgende catego-
rieën: combi-stoomovens, bakovens, 
microgolfovens en coffee-centers.

60 cm

60 cm 60 cm 60 cm

45 cm 38 cm

60 cm

60 cm 60 cm 60 cm

45 cm 38 cm
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V-ZUG SA

Eenvoudig of complex: wij bieden voor iedere behoefte de juiste instelling.

■

INDIVIDUELE EN 
COMFORTABELE BEDIENING

Display

 ■ Overzicht van het menu
 ■ Belangrijke instellingen in een 
oogopslag

 ■ De actieve modus wordt 
 weergegeven

 ■ Meertalig
 ■ Aanraakbediening (MSLQ)

Centrale instelknop

 ■ Met deze knop wordt het apparaat 
ingeschakeld en gestuurd

 ■ Nauwkeurige instelling via 
comfortabele bediening

 ■ Reageert op draaien en drukken 

Gebruikswijzen

 ■ Manuele gebruikswijzen – 
bepaal zelf uw gebruikswijze, 
temperatuur, gaartijd en einduur. 
Bij de meeste modellen kan u  
zelfs de gewenste kerntemperatuur   
instellen (gebruikswijzen 
 afhankelijk van model)

Stomen

PowerStomen

hete lucht

Hete lucht vochtig

Hete lucht & Stoom

PizzaPlus

Boven-/onderhitte

Boven-/onderhitte vochtig

Onderhitte

Grill

Regenereren

PowerRegenereren

GourmetGuide

 ■ Automatische programmaʼs die 
het koken vergemakkelijken. 
(Programma's afhankelijk van 
model)

 ■ Fantastische resultaten zonder 
stress

Vacuisine

Profi-bakken 

AutoBraad

SlowCooking 

Automatisch Regenereren

Ontdooien

Recepten

Eigen recepten

Warmhouden

Hygiëne

Wellness

EasyCook

 ■ Begeleid koken. Laat u leiden 
door de oven voor de bereiding 
van uw gerechten

 ■ De ideale leerschool om snel het 
beste uit uw oven te halen

 ■ Meer dan 100 handige 
instellingen
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V-ZUG SA

Goed design kan liefde op het eerste gezicht zijn, maar de liefde moet  

ook op het tweede gezicht standhouden – bij gebruik en bij de reiniging.  

Deze designfilosofie is een elementair kwaliteitskenmerk van onze 

 premium apparaten.

■

BIJ ONS IS DESIGN VEEL 
MEER DAN ESTHETIEK

Design is de kunst om functie te koppelen aan esthetiek – en daarbij 

komt functionaliteit op de eerste plaats: wij ontwerpen nieuwe appa-
raten of programma’s altijd met het idee om het dagelijkse comfort 
van gebruikers in hun individuele levenssituaties te vergemakkelijken. 

Daartoe behoren niet alleen intelligente functies, maar ook een een-

voudige en ergonomisch toegang daartoe. Goed design is dus ook 

wanneer het kinderspel is om het waterreservoir in de stoomoven te 

verwijderen en terug te plaatsen. 

Tijdloze elegantie

De visuele vormgeving vervolmaakt het design. Sinds meer dan 
100  jaar beperken we onze apparaten tot de essentie. Duidelijke 
vormen en hoogwaardige materialen zorgen ervoor dat de producten 
er tijdloos en modern uitzien en flexibel gecombineerd kunnen worden. 
Het resultaat van dit designproces is huishoudelijke apparatuur die het 
leven van de gebruikers niet alleen mooier maakt, maar ook aanzienlijk 
gemakkelijker.

Inox (RVS) afwerking Spiegelglas afwerking
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Bij veel apparaten is er keuze uit verschillende greepvarianten. De bediening 

onderscheidt zich naargelang het comfortniveau. Eén ding hebben alle opties 

gemeen: het rechtlijnige design en de hoge kwaliteit.

■

HOOGWAARDIG DESIGN 
EN MODERNE BEDIENING

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 com-
fortniveau (SL) 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. 

 ■ Grafisch display (monochroom): de toestellen met een gemiddeld 
comfortniveau (SE) 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.

Grafisch kleurendisplay

Grafisch display (monochroom)
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V-ZUG SA

Inox Designgreep (bij de Inox afwerking)

Zwarte Designgreep (bij de Spiegelglas afwerking)

Verzinkbare deurgreep (enkel bij comfortniveau SL, niet bij toestellen met de pyrolyse 
of de magnetron functie)

Greepvarianten

Al onze combi-stoomovens en bakovens kunt u met een zwarte design-

greep of met een inox designgreep bestellen. Voor iedereen die het 

nog strakker en eleganter wil, zijn in het hoogste comfortniveau (SL) 

ook modellen met verzinkbare deurgreep verkrijgbaar. 



Gezond eten en regenereren

■

Stomen met powerfuncties

■

Vacuisine – pure kookkunst

■

Knapperig brood met Profi-bakken



COMBI-STEAMERS
■ 

Proeven van het leven – voor een gezonde, verfijnde en lekkere levensstijl
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Stoom in zijn meest effectieve vorm: met hun simpele, maar gevarieerde functies 

en toepassingen maken de combi-stoomovens van V-ZUG uw maaltijden  

en de bereiding ervan veel plezieriger. En hetzelfde geldt wellicht  

ook nog voor het afwassen! 

■

EEN COMBI-STOOMOVEN 
VAN V-ZUG KAN UW LEVEN 

VERANDEREN

Gezondheid begint op het bord

Uw voeding heeft grote invloed op uw vitaliteit, uw energiehuishouding 
én uw gezondheid – en dat ligt ons nauw aan het hart. Een com-
bi-stoomoven van V-ZUG ondersteunt u optimaal bij een gezonde en 

moderne levensstijl. Drukloos koken met stoom is de beste manier om 
uw levensmiddelen behoedzaam te bereiden. De vitamines, mineralen, 
sporenelementen, kleur en de smaak van de ingrediënten blijven maxi-
maal behouden. Met een stoomoven hebt u alles in huis om evenwichtig 
en gezond te koken.

Eén apparaat – veel mogelijkheden

Een combi-stoomoven van V-ZUG vergemakkelijkt het werk in de keuken, 
schenkt tijd en inspireert. De apparaten bezitten de handige eigenschap 
dat niets kan aanbranden of overkoken. Daarom kunnen verschillende 
ingrediënten tegelijk in dezelfde kookruimte gestoomd worden. Het 
garen van groenten is de bekendste toepassing. Maar wist u dat u 

met dit apparaat ook kunt Profi-bakken, yoghurt maken of babygerei 

en confituurglazen kunt steriliseren? Een betrouwbare partner van ‘s 

morgens tot ‘s avonds.

Schoon in een handomdraai

Uitermate onderhoudsvriendelijk: De apparaten produceren de stoom 

in een externe stoomgenerator. Zo belandt alleen zuivere stoom in de 

kookruimte en krijgen kalkvlekken geen kans. Het apparaat meldt ook 

wanneer de stoomgenerator idealerwijs wordt ontkalkt. Het speciale 
ontkalkingsprogramma begeleidt u stap voor stap door het ontkalkings-
proces. Bovendien bewaakt een klimaatsensor de vochtigheid tijdens het 
stomen en zorgt ervoor dat er aan het einde nagenoeg geen restwater 

achterblijft. Een veeg met een doek over de gladde oppervlakken en 

uw stoomoven is weer klaar voor gebruik.

Inspirerende recepten
De unieke recepten op onze 
website staven de exclusieve 
toepassingen van de 
modernste combi-stoomoven. 
Trek eropuit in de smakelijke 
wereld van het stomen.
vzug.com
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COMBI-STEAMERS
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Uw combi-stoomoven is heel eenvoudig te bedienen: top- en ambitieuze hobby-

koks kunnen de gaarprocessen compleet manueel naar hun hand zetten. Voor 

alle anderen zijn er intelligente programma’s en handige voorinstellingen.

■

LAAT U INSPIREREN DOOR 
UW COMBI-STOOMOVEN
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COMBI-STEAMERS

Wij bieden voor iedere behoefte de juiste bedrijfsmodus, van hete lucht 
over stomen tot grill met luchtcirculatie. Wie de optimale gaarprocessen 
voor afzonderlijke levensmiddelen en ingrediënten kent en de uitrusting 
deskundig gebruikt, kookt met een combi-stoomoven op het hoogste 
niveau. EasyCook levert bijv. voorinstellingen zodat u met een druk 
op de knop de optimale instelling vindt. Met de GourmetGuide kunt u 
complexe gaarprocessen met een druk op de knop zelf doen – gewoon 
geniaal.

� Stomen

Bij het behoedzame stomen wordt slecht zo veel stoom aangevoerd als 
het voedsel kan opnemen. Deze bedrijfsmodus is met name geschikt om 
groenten vers te bereiden en vervangt een bain-marie. Daarbij blijven 

de waardevolle vitaminen, mineralen en smaakstoffen behouden. Met 

onze stoomovens kunt u zelfs tot 90 minuten stomen zonder water bij 

te vullen.

Geschikt voor: groenten, vis, eiergerechten, crème brûlée 

� Regenereren 

De kookruimte wordt verhit met stoom en hete lucht. Het voedsel wordt 

behoedzaam opgewarmd en droogt niet uit: het perfecte alternatief 

voor de microgolfoven.

Geschikt voor: Opwarmen van gerechten

� Hete lucht & Stoom

Door de verbinding van hete lucht met stoom wordt het voedsel ge-

lijkmatig en sneller gegaard, maar droogt niet uit en blijft sappig. De 

watertank moet hiervoor niet bijgevuld worden en de stoomtoevoer 

moet niet ingesteld worden – de sensor doet dat volautomatisch.

Geschikt voor: Chicken Nuggets & Fries (Wedges), aardappelgratin, 

geroosterde groenten, gistkoekjes

� Hete lucht vochtig 

Door het sluiten van de actieve ventilatieklep wordt slechts minimaal 

stoom uit de kookruimte afgevoerd. Zo blijft het vochtgehalte van het 

gerecht optimaal behouden, wat vooral voor stoofgerechten ideaal is.

Geschikt voor: ragout, stoofpot, curry, ratatouille

� AutoBraad

AutoBraad bereidt de levensmiddelen volautomatisch. Tot 15 cate-
gorieën van gebak, brood tot taart zijn in het apparaat opgeslagen 

en behoeven geen verdere invoer. De unieke sensortechniek herkent 

gewicht en grootte van het voedsel en selecteert automatisch de opti-

male instelwaarden.

Geschikt voor: aperogebak, gratin, quiche, taart 

� Profi-bakken 

Door de stoomfase en een automatisch daaropvolgende heteluchtfase 
wordt gebak van gist en bladerdeeg luchtiger en krijgt het een mooi 

glanzende korst. Het bladerdeeg hoeft ook niet meer met een ei inge-

smeerd te worden. Door de stoom droogt het voedsel niet uit. Zo bakt 

u als een professional! 

Geschikt voor: tarte tatin met bladerdeeg, filet in deeg, brood, gebak

� SlowCooking

Met SlowCooking worden hoogwaardige stukken vlees behoedzaam 
bereid – voor een perfect resultaat. Uw gewenste instellingen (kerntem-
peratuur, gaartijd, gewenste einduur) worden automatisch uitgevoerd 

zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Dit is onafhankelijk 

van het gewicht of de vorm van uw stuk vlees (binnen bepaalde gren-

zen), de oven past namelijk zelf zijn oventemperatuur aan tijdens het 

garen ! Uniek en bijzonder handig.

Geschikt voor: rund, kalf, lam, varken
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Sous-vide is het langzaam garen van voedsel bij lage stoomtemperaturen in 

vacuüm verzegelde zakjes. Deze kookmethode wordt in de beste restaurants ter 

wereld toegepast, omdat zij een unieke ervaring van smaak, textuur, versheid en 

aanblik creëert.

■

 

VACUISINE© – VOOR 
CULINAIRE HOOGSTANDJES 

THUIS

Sous-vide garen met de combi-stoomoven

Met Vacuisine perfectioneert u uw gerechten – niet alleen qua smaak 
en kwaliteit, maar ook qua versheid en textuur. Deze kooktechniek, 
die tot dusverre alleen voorbehouden was aan topkoks, kunt u met 
de combi-stoomoven nu ook in uw eigen keuken toepassen. Garen 
onder vacuüm – beter bekend als sous-vide en bij V-ZUG Vacuisine 

genoemd – vereist een permanente en zeer exacte controle van de 

temperatuur. Hiervoor is onze combi-stoomoven met innovatieve tech-

nologie het apparaat bij uitstek. De combi-stoomoven zorgt met de op 

de graad nauwkeurige instelling tijdens het garen met stoom onder 

100 °C steeds voor perfecte resultaten. En ook voor het vacuümeren 

van uw voedsel bieden wij het juiste apparaat. Alle details over de 

vacuümlade vindt u op pagina 46.

Met Vacuisine vlees perfect garen

Met Vacuisine wordt de bereiding nu nog betrouwbaarder en nauw-
keuriger: u kunt nu dankzij speciale dichtingspads de kernthermometer 
van uw combi-stoomoven ook bij Vacuisine gebruiken. Met de pads 

is het mogelijk om de sensor zonder vacuümverlies in het stuk vlees te 

steken en zo de kerntemperatuur altijd nauwkeurig te controleren. De 

kernthermometer visualiseert de werkelijke temperatuur en geeft u nu 

extra zekerheid over wanneer uw vlees perfect gegaard is.

Vacuisine© – overtuigt ook topkoks

In nauwe samenwerking met Zwitserse topkoks introduceren wij het 
sous-vide garen voor particuliere huishoudens. Het simpele concept van 
Vacuisine en de excellente resultaten overtuigen zelfs ervaren topkoks.

U wilt meer weten over Vacuisine en creatieve recepten uitproberen? In 
ons nieuw Vacuisine-magazine laten we u binnenkijken in de wereld van 
het sous-vide garen en inspireren u met recepten van onze topkoks. U kan 
dit boek als toebehoren bestellen via uw dealer.

vzug.com
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COMBI-STEAMERS

Franck Giovannini 
Restaurant L’Hôtel de Ville, Crissier  

19 GaultMillau-punten, 3 Michelin-sterren

Tanja Grandits  
Restaurant Stucki, Basel  
18 GaultMillau-punten, 2 Michelin-sterren

Andreas Caminada  
Schloss Schauenstein,Fürstenau  

19 GaultMillau-punten, 3 Michelin-sterren

Walter Klose  
Restaurant Gupf, Rehetobel  
17 GaultMillau-punten, 1 Michelin-ster

ZWITSERSE  

KOK VAN HET  

JAAR 2018
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Met de wereldwijd unieke combi-Steam MSLQ bereidt u gerechten niet alleen 

sneller, maar ook zuiniger.

■

NOG SNELLER EN 
GEZONDER STOMEN

Er is een specifieke combi-stoomoven van V-ZUG die met kop en schou-
ders boven de rest uitsteekt: de Combi-Steam MSLQ. Hiermee kunnen 
alle drie de verhittingsmethodes (namelijk conventionele warmte, stoom 
en microgolven), apart en op alle mogelijke manieren gecombineerd, 
worden gebruikt. Het is wereldwijd het enige toestel dat u zoveel 
flexibiliteit geeft, en geldt dan ook terecht als de enige echte 3-in-1 oven.

� Powerstomen 

Verkort de gaartijd bij bepaalde groenten in vergelijking tot standaard 

stomen met ca. 25 tot 30 %. In vergelijking met koken wordt tot 30 % 

meer mineralen en vitaminen behouden. 

� Powerregenereren 

Verkort de opwarmingstijd van kant-en-klaargerechten in vergelijking 
met normaal regenereren met ca. 25 %. De voedselkwaliteit wordt zelfs 
nog beter bevonden.

� PowerPlus 
De turbo bij elke bakmodus. Met PowerPlus kan elke gebruikswijze 
met de microgolf gecombineerd worden. Door de instelling van het 
geschikte vermogensniveau van 1 tot 10 is het mogelijk om de gaartijd 
ten opzichte van gewoon garen te verkorten met 30 tot 75 %. 

De hogeschool Weihenstephan-Triesdorf bevestigt

"Met de combi-Steam MSLQ is het mogelijk om snel en zuinig te garen 

met powerstomen en snel op te warmen met powerregenereren." 

Laat u inspireren

Probeer het zelf uit en u zult enthousiast zijn. Deze 3-in-1 oven biedt 
alles voor een gezonde levensstijl en inspireert u dagelijks met 

zijn talrijke mogelijkheden. Test ook onze QueenSteam-recepten  
(zie vzug.com) en verwen uw geliefden met een buitengewoon goede 

keuken.
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COMBI-STEAMERS
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Onze combi-stoomoven met vaste wateraansluiting zorgt voor nog meer ge-

bruiksvriendelijkheid en perfecte resultaten. Dankzij de vaste watertoevoer en 

-afvoer hebt u altijd vers water om te stomen.

■

 

NOG MEER COMFORT 
DANKZIJ DE VASTE 

WATERAANSLUITING

De functie stoomafbouw

Door deze toets kort ingedrukt te houden, kunt u tijdens bedrijf hand-

matig snel stoom afbouwen om bijv. meer voedsel in de kookruimte te 
brengen. Aan het einde van de gaartijd wordt deze functie automatisch 
uitgevoerd en kunt u het voedsel onmiddellijk uit de combi-stoomoven 

nemen.

Voordelen van vaste wateraansluiting
 ■ Gebruiksvriendelijker zonder opvullen van de watertank
 ■ Maakt reinigen van de bodem van de kookruimte gemakkelijker
 ■ Dankzij de stoomafbouwfunctie heeft u in luttele seconden duidelijk 

zicht op de gaarruimte en ontsnapt er minder stoom bij het openen 

van de ovendeur.
 ■ De geïntegreerde watertank wordt alleen nog gebruikt voor de 
automatische reiniging (ontkalken)
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COMBI-STEAMERS

VERGELIJKING  
COMBI-STEAMERS
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Brochurepagina 28 29 29 30 30 31
UITVOERINGEN 
Spiegelglas ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Inox (RVS) ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Verlichting halogeen/automatisch met deur ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Volume gaarruimte (l) 55 55 55 51 51 34
Hoogte apparaat (cm) 60 60 60 45 45 38
Energie-efficiëntieklasse A A+ A+ A+ A+ A+
EXCLUSIEF BIJ V-ZUG
Vacuisine/instelling tot op de graad  ■ / ■  ■ / ■ — / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■

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

SlowCooking na aanbraden/met stoom  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■

Automatisch Regenereren  ■  ■  ■  ■  ■

Regenereren/powerregenereren  ■ / ■  ■ / —  ■/ —  ■ / —  ■ / —  ■ / —
Profi-bakken  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Kernthermometer  ■  ■  ■  ■  ■

Electronic Steam System (ESS)  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Hindernisvrije bodem gaarruimte  ■  ■  ■  ■  ■

Geïntegreerde recepten  ■  ■  ■ *  ■  ■  ■

TOEPASSINGEN
Stomen/powerstomen  ■ / ■  ■ / —  ■/ —  ■ / —  ■ / —  ■ / —
Boven-/onderwarmte  ■  ■  ■

Hete lucht/Hete lucht & Stoom  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■  ■ / ■

PizzaPlus  ■  ■  ■

Hete lucht vochtig  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Grill  ■  ■  ■

Magnetron  ■

Wellness (hot stones, kersenpitkussen, ...)  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Hygiëne  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Warmhouden  ■  ■  ■  ■  ■  ■

BEDIENING EN DISPLAY
Volelektronische bediening  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Sensortoetsen  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Grafisch kleurendisplay (meertalig)/Touchscreen  ■ / ■  ■/ —  ■ / —  ■ / —
Grafisch display (Monochroom)  ■  ■

Functie stoomafbouw  ■

Ontkalkingsprogramma  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Gaarruimte roestvrij staal  ■  ■  ■

Gaarruimte DualEmail  ■  ■  ■

* Recepten kunnen na de aankoop van een receptenboek beschikbaar worden
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Combi-Steam MSLQ

Dit uniek product combineert een oven,
stoomoven en magnetron in een enkel toestel.
Kookruimte: 55 liter, DualEmail 

Uitrusting

� 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
� Vacuisine
� Profi-bakken
� AutoBraad
� SlowCooking (met kernthermometer)
� Automatisch Regenereren
� Ontdooien

Bediening en display

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

Energie

Energie-
efficiëntie  

ECO Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Toestelafmetingen 

H × B × D: 598 × 596 × 569 mm

Prijs* CST MSLQ

Spiegelglas CSTMSLQZ60g/2301570002 5200,–
Inox (RVS) CSTMSLQZ60c/2301570003 5300,–

� Recepten (incl. receptenboek  

“Overheerlijk stomen”)
� Persoonlijke recepten
� EasyCook
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Hygiëne
� Wellness
� Bordenwarmer
� Snel opwarmen
� Invertertechnologie (tot 700W)

Combi-Steam MSLQ

Toebehoren
– receptenboek “Veelzijdig bakken” 

(J23021924) 35,–
– receptenboek “snel stomen”  

online beschikbaar 
– Set winkelhaken voor opbouw van  

2 ovens boven mekaar in 1 nis
 (K50572) 79,–
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COMBI-STEAMERS

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw en recyclagebijdrage 

Combair-Steam SL

Een hoogwaardig combi-apparaat voor 
bakken en stomen dat alle wensen vervult.  
Kookruimte: 55 liter, DualEmail

Uitrusting

� Stoom
� Hete lucht
� Hete lucht vochtig
� Hete lucht en stoom
� PizzaPlus
� Boven- / onderwarmte
� Boven- / onderwarmte vochtig
� Grill
� Grill + luchtcirculatie
� Regeneratie/Weer opwarmen
� GourmetGuide
� Vacuisine
� Profi-bakken
� AutoBraad
� SlowCooking (met kernthermometer)
� Automatisch Regenereren
� Recepten (incl. receptenboek 

“Overheerlijk stomen”)
� Persoonlijke recepten
� EasyCook
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Hygiëne
� Wellness
� Bordenwarmer
� Snel opwarmen

Bediening en display

– sensortoetsen en instelknop
– grafisch kleurendisplay
– luidspreker met signaaltonen

Energie

Energie-
efficiëntie  

ECO Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Toestelafmetingen 

H × B × D: 598 × 596 × 569 mm

Prijs* CS SL

Spiegelglas CSSLZ60g/2301270002 3800,–
Inox (RVS) CSSLZ60c/2301270003 3900,–

Combair-Steam SE

Dit combi-apparaat bezit de voordelen van 
het stomen – ideaal voor een eenvoudige 
vervanging.  
Kookruimte: 55 liter, DualEmail

Uitrusting

� 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

Bediening en display

– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display (monochroom)
– akoestisch signaal

Energie

Energie-
efficiëntie  

ECO Standby
 

Electronic 
Steam System

(ESS)

Toestelafmetingen 

H × B × D: 598 × 596 × 569 mm

Prijs*  CS SE

Spiegelglas CSSEZ60g/2301060002 3000,–
Inox (RVS) CSSEZ60c/2301060003 3100,–

Combair-Steam SL

Opties

– Verzinkbare handgreep Combair-Steam SL 
(CSSLZ60Yg/2301370042)  4400,–

Combair-Steam SL

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (3 niv.)
 (1045108) 299,–
– receptenboek “Veelzijdig bakken”
 (J23021924) 35,–
–  Set winkelhaken voor opbouw van  

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

Combair-Steam SE

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (3 niv.)
 (1045108) 299,–
– Receptenboek “Veelzijdig bakken” 
 (J23021924) 35,–
– Receptenboek “Overheerlijk stomen” 

(J23003924) 35,–
– Set winkelhaken voor opbouw van  

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

Toebehoren vanaf pag. 124
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Combi-Steam XSL

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

Uitrusting

� Stoom
� Hete lucht
� Hete lucht vochtig
� Hete lucht en stoom
� Regeneratie/Weer opwarmen
� GourmetGuide
� Vacuisine
� Profi-bakken
� AutoBraad
� SlowCooking (met kernthermometer)
� Automatisch Regenereren
� Recepten (incl. receptenboek  

“Overheerlijk stomen”)
� Persoonlijke recepten
� EasyCook 
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Hygiëne
� Wellness

Bediening en display

– sensortoetsen en instelknop
– grafisch kleurendisplay
– luidspreker met signaaltonen

Energie

Energie-
efficiëntie  

ECO Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Toestelafmetingen 

H × B × D: 454 × 596 × 568 mm

Prijs* CST XSL

Spiegelglas CSTXSLZ60g/2300570002 3300,–
Inox (RVS) CSTXSLZ60c/2300570003 3400,–

Combi-Steam XSL F

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

Uitrusting

� Stoom
� Hete lucht
� Hete lucht vochtig
� Hete lucht en stoom
� Regeneratie/Weer opwarmen
� GourmetGuide
� Vacuisine
� Profi-bakken
� AutoBraad
� SlowCooking (met kernthermometer)
� Automatisch Regenereren
� Recepten (incl. receptenboek  

“Overheerlijk stomen”)
� Persoonlijke recepten
� EasyCook 
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Hygiëne
� Wellness
� Stoomafbouw

Bediening en display

– sensortoetsen en instelknop
– grafisch kleurendisplay
– luidspreker met signaaltonen

Energie

Energie-
efficiëntie  

ECO Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Toestelafmetingen 

H × B × D: 454 × 596 × 568 mm

Prijs*  CST XSL F

Spiegelglas CSTXSLZ60Fg/2300770002 3800,–
Inox (RVS) CSTXSLZ60Fc/2300770003 3900,–

Vaste wateraansluiting

en afvoer

Combi-Steam XSL/Combi-Steam XSLF

Opties

– Verzinkbare handgreep Combi-Steam XSL
 (CSTXSLZ60Yg/2300670042) 3900,–
– Verzinkbare handgreep Combi-Steam XSLF
 (CSTXSLZ60FYg/2300870322) 4400,–

Combi-Steam XSL/Combi-Steam XSLF

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (2 niv.)
 (K40211) 239,–
– Set winkelhaken voor opbouw van  

2 ovens boven mekaar in 1 nis  
(K50572) 79,–
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COMBI-STEAMERS

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw en recyclagebijdrage 

Combi-Steam HSL 

Groot vermogen bij het stomen en bakken in 
een kleine ruimte. 
Kookruimte: 34 liter, inox 

Uitrusting

� Stoom
� Hete lucht
� Hete lucht vochtig
� Hete lucht en stoom
� Regeneratie/Weer opwarmen
� GourmetGuide
� Vacuisine
� Profi-bakken
� AutoBraad
� SlowCooking (met kernthermometer)
� Automatisch Regenereren
� Recepten (incl. receptenboek  

“Overheerlijk stomen”)
� Persoonlijke recepten
� EasyCook 
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Hygiëne
� Wellness

Bediening en display

– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display (monochroom)
– luidspreker met signaaltonen

Energie

Energie-
efficiëntie  

ECO Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

Toestelafmetingen 

H × B × D: 379 × 596 × 568 mm

Prijs* CST HSL

Spiegelglas CSTHSLZ60g/2300470002 2880,–
Inox (RVS) CSTHSLZ60c/2300470003 2980,– Toebehoren vanaf pag. 124

Combi-Steam HSL

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (2 niv.)
 (K40210) 239,–
– Set winkelhaken voor opbouw van  

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



Intuïtieve bediening

■

EasyCook insteltips

■

Recepten in het toestel

■

Eenvoudige reiniging



BAKOVENS
■ 

Betrouwbare toestellen met handige functies voor een dagelijks comfort
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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.

■

VERFIJN UW CULINAIRE 
CREATIES EN VERVOLMAAK 

UW KENNIS

Laat u inspireren door 

de recepten in het 

kookboek «Veelzijdig 

bakken».
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BAKOVENS

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

lucht tot grill met luchtcirculatie, zonder de boven- en onderhitte te ver-

geten. Wie uitstekend het kookproces van zijn ingredienten kent en de 

bedrijfsmodi perfect weet toe te passen, benut de bakoven van V-ZUG 
op het hoogste niveau. EasyCook begeleidt u via voorinstellingen 
zodat u met één druk op de knop de optimale instelling kunt vinden. 

Met GourmetGuide kunt u complexe gaarprocessen met een druk op 

de knop automatisch laten uitvoeren – gewoon geniaal.

� PizzaPlus 

Verhitting vindt plaats met hete lucht en intensieve onderhitte. De bo-

dem van het gerecht wordt knapperig en hoeft niet meer te worden 

voorgebakken.

Geschikt voor: pizza, quiche

� AutoBraad

AutoBraad bereidt de levensmiddelen volautomatisch. Tot 15 cate-
gorieen, van gebak, brood tot taart zijn in het apparaat opgeslagen 

en behoeven geen verdere invoer. De unieke sensortechniek herkent 

gewicht en grootte van het voedsel en selecteert automatisch de opti-

male instelwaarden.

Geschikt voor: aperogebak, gratin, quiche, taart

� Hete lucht vochtig

Door het sluiten van de actieve ventilatieklep wordt slechts minimaal 

stoom uit de kookruimte afgevoerd. Zo blijft het vochtgehalte van het 

gerecht optimaal behouden, wat vooral voor stoofgerechten ideaal is.

Geschikt voor: ragout, stoofpot, curry, ratatouille

� SlowCooking

Met SlowCooking worden hoogwaardige stukken vlees behoedzaam 
bereid – voor een perfect resultaat. Uw gewenste instellingen (kerntem-
peratuur, gaartijd, gewenste einduur) worden automatisch uitgevoerd 

zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Dit is onafhankelijk 

van het gewicht of de vorm van uw stuk vlees (binnen bepaalde gren-

zen), de oven past namelijk zelf zijn oventemperatuur aan tijdens het 

garen ! Uniek en bijzonder handig. SlowCooking gebeurt steeds met 

de kernthermometer, en is bij bepaalde modellen zelfs te combineren 

met de grill en het draaispit! 

Geschikt voor: rund, kalf, lam, varken
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Dankzij het ontwerp en de constructie van de bakovens van V-ZUG is elke han-

deling 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.

■

COMFORTABEL BIJ HET 
 BAKKEN, EENVOUDIG  

TE  REINIGEN

Moeiteloze reiniging dankzij pyrolyse en BrillantEmail

Dankzij pyrolyse wordt uw oven automatisch gereinigd: deze reini-
gingsmethode 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 high-

techcoating, TopClean genaamd, zorgt er voor dat restjes minder snel 

aan de kookruimte of aan de bakplaat hechten.

Ontworpen voor een comfortabele bediening

De nieuwe draagroosters bieden u extra veiligheid bij het inschuiven 

of uithalen van bakplaten en roosters. Dankzij hun geoptimaliseerde 
vorm loopt u niet meer het risico dat uw gerecht valt of wegglijdt. 
Nog comfortabeler zijn de stevige, volledige telescopische 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 uithalen. Deze comfortabele optie kunt 
u bestellen bij alle bakovens.

Heb ik nog een bakoven nodig?

In elk geval! Als u sterk uiteenlopende gerechten maakt, waarde hecht aan gezond eten en een snelle bereiding 
waardeert, profiteert u het meest van een torencombinatie. Zo kunt u bijv. in de Combi-Steam het vlees op lage 
temperatuur garen en in de Combair Oven de gratin toebereiden. Wist u dat u ook in de Combair oven het vlees 
op lage temperatuur met de kernthermometer kan garen? En in de modus hete lucht vochtig tovert u bijvoorbeeld 
stoofgerechten en gratins tevoorschijn als met geen enkel ander toestel.

ONZE 

 AANBEVELING
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BAKOVENS

PRODUCTVERGELIJKING BAKOVENS
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Brochurepagina 38 38 39 39 40 40 41 41

UITVOERINGEN

Spiegelglas ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Spiegelglas met verzinkbare deurgreep ■ ■ 

Inox (RVS) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Verlichting halogeen/automatisch met deur ■/■ ■/■ ■/■ ■/– ■/■ ■/– ■/■ ■/–

Volume gaarruimte (l) 68 68 68 68 50 50 50 50

Compacte bakoven ■ ■ ■ ■

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-/onderhitte ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hete lucht ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hete lucht vochtig ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PizzaPlus ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grill ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Warmhouden ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Draaispit ■ ■ 

GEBRUIK EN WEERGAVE

Volelektronische bediening ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sensortoetsen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Elektronische tijdschakelklok ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grafisch kleurendisplay (meertalig) ■ ■ ■ ■

Grafisch display (meertalig, monochroom) ■ ■ ■ ■

Pyrolytische zelfreiniging ■ ■ ■ ■

TopClean ■ ■ ■ ■

* Recepten kunnen na de aankoop van het receptenboek «Veelzijdig bakken» worden vrijgeschakeld.
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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 (met kernthermometer)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recepten (incl. receptenboek 

“Veelzijdig bakken”)
� Persoonlijke recepten
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Bordenwarmer
� Snel opwarmen
� Pyrolytische zelfreiniging

Gebruik en weergave

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

Energie

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Afmetingen 

H × B × D: 598 × 596 × 569 mm

Prijs*  BC SLP

Spiegelglas BCSLPZ60g/2102560002 2720,–
Inox (RVS) BCSLPZ60c/2102560003 2820,–

Combair SL 

Een inspirerend premium-toestel met een 
grafisch kleurendisplay. 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 (met kernthermometer)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recepten (incl. receptenboek 

“Veelzijdig bakken”)
� Persoonlijke recepten
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Bordenwarmer
� Snel opwarmen

Gebruik en weergave

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

Energie

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Afmetingen 

H × B × D: 598 × 596 × 569 mm

Prijs* BC SL

Spiegelglas BCSLZ60g/2102260002 2320,–
Inox (RVS) BCSLZ60c/2102260003 2420,–

Combair SL 

Opties

– Verzinkbare handgreep Combair SL 
(BCSLZ60Yg/2102960042) 2920,–

Combair SLP en Combair SL

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (3 niv.) 

(K40207) 329,–
– Set winkelhaken voor opbouw van  

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

Toebehoren: vanaf pagina 124
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BAKOVENS

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw en recyclagebijdrage 

Combair SEP 

Een populair model dat zelfreinigend 
is – ideaal gecombineerd met een 
combistoomoven.
Kookruimte: 68 liter, BrillantEmail

Programma’s 

� Hete lucht
� Hete lucht vochtig
� PizzaPlus
� Boven- / onderwarmte
� Boven- / onderwarmte vochtig
� Onderwarmte
� Grill 
� Grill + luchtcirculatie
� SlowCooking (met kernthermometer)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Persoonlijke recepten
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Bordenwarmer
� Snel opwarmen
� Pyrolytische zelfreiniging

Gebruik en weergave

– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display (monochroom)
– akoestisch signaal

Energie

Energie-
efficiëntie ECO Standby

Afmetingen

H × B × D: 598 × 596 × 569 mm

Prijs* BC SEP

Spiegelglas BCSEPZ60g/2101960002 2220,–
Inox (RVS) BCSEPZ60c/2101960003 2320,–

Combair SE

Een gegeerde bakoven uit ons aanbod 
– alleen of als aanvulling op een 
combistoomoven.
Kookruimte: 68 liter, TopClean 

Programma’s 

� Hete lucht
� Hete lucht vochtig
� PizzaPlus
� Boven- / onderwarmte
� Boven- / onderwarmte vochtig
� Onderwarmte
� Grill 
� Grill + luchtcirculatie
� SlowCooking (met kernthermometer)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Persoonlijke recepten
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Bordenwarmer
� Snel opwarmen

Gebruik en weergave

– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display (monochroom)
– akoestisch signaal

Energie

Energie-
efficiëntie ECO Standby

Afmetingen

H × B × D: 598 × 596 × 569 mm

Prijs* BC SE 

Spiegelglas BCSEZ60g/2101660002 1820,–
Inox (RVS) BCSEZ60c/2101660003 1920,–

Combair SEP en Combair SE

Toebehoren
– Volledig telescopische geleider (3 niv.)
 (K40207) 329,–
– Receptenboek “Veelzijdig bakken”
 (J21021924) 35,–
– Set winkelhaken voor opbouw van  

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

Toebehoren: vanaf pagina 124
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Combair XSLP

De ideale aanvulling op een 
combistoomoven – 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 (met kernthermometer)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recepten (incl. receptenboek 

“Veelzijdig bakken”)
� Persoonlijke recepten
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Bordenwarmer
� Snel opwarmen
� Pyrolytische zelfreiniging

Gebruik en weergave

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

Energie

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Afmetingen

H × B × D: 454 × 596 × 568 mm

Prijs* BC XSLP

Spiegelglas BCXSLPZ60g/2102860002 2550,–
Inox (RVS) BCXSLPZ60c/2102860003 2650,–

Combair XSL

Onze aanbeveling voor vleesliefhebbers: dit 
compacte toestel is de ideale metgezel van 
een Combi-Steamer.
Kookruimte: 50 liter, TopClean

Programma’s 

� Hete lucht
� Hete lucht vochtig
� PizzaPlus
� Boven- / onderwarmte
� Boven- / onderwarmte vochtig
� Onderwarmte
� Grill 
� Grill + luchtcirculatie
� AutoBraad
� SlowCooking (met kernthermometer)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Recepten (incl. receptenboek 

“Veelzijdig bakken”)
� Persoonlijke recepten
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Bordenwarmer
� Snel opwarmen

Gebruik en weergave

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

Energie

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Afmetingen

H × B × D: 454 × 596 × 568 mm

Prijs* BC XSL

Spiegelglas BCXSLZ60g/2102360002 2150,–
Inox (RVS) BCXSLZ60c/2102360003 2250,– Toebehoren: vanaf pagina 124

Combair XSL

Opties

–Verzinkbare handgreep Combair XSL
 (BCXSLZ60Yg / 2103060042) 2750,–

Combair XSLP en XSL

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

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 (met kernthermometer)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Persoonlijke recepten
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Bordenwarmer
� Snel opwarmen
� Pyrolytische zelfreiniging

Gebruik en weergave

– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display (monochroom)
– akoestisch signaal

Energie

 
Energie-

efficiëntie ECO Standby

Afmetingen

H × B × D: 454 × 596 × 568 mm

Prijs*  BC XSEP  

Spiegelglas BCXSEPZ60g/2102760002 2150,–
Inox (RVS) BCXSEPZ60c/2102760003 2250,–

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 (met kernthermometer)
� GourmetGuide
� EasyCook
� Persoonlijke recepten
� Favorieten
� Warmhoudfunctie
� Bordenwarmer
� Snel opwarmen

Gebruik en weergave

– sensortoetsen en instelknop
– grafisch display (monochroom)
– akoestisch signaal

Energie

Energie-
efficiëntie ECO Standby

Afmetingen

H × B × D: 454 × 596 × 568 mm

Prijs*  BC XSE  

Spiegelglas BCXSEZ60g/2101760002 1750,–
Inox (RVS) BCXSEZ60c/2101760003 1850,– Toebehoren: vanaf pagina 124

Combair XSEP en XSE

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

(J21021924) 35,–
– Set winkelhaken voor opbouw van  

2 ovens boven mekaar in 1 nis  
(K50572)  79,–
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De vacuümtechnologie verovert de keukenwereld

Met de vacuümlade haalt u een technische innovatie in huis waarmee 

u beslist culinaire highlights zult verwezenlijken. Gerechten laten zich 

daarin vacuüm-verzegelen in speciale zakken – hetzij om ze te be-

waren in de koelkast of als voorbereiding voor de sous-vide-keuken. 

Vacumeren biedt veel voordelen: De levensmiddelenkwaliteit blijft tot 
vijf keer langer behouden. Vitamines, aroma's, mineralen en kleurstoffen 
worden ontzien.

Vacumeren – voor de dagelijkse kost of het perfecte diner 

De vacuümlade heeft in het dagelijkse gebruik meerdere functie: Groen-
ten uit de eigen moestuin kunnen bijvoorbeeld geblancheerd of in een 
soep verwerkt worden, in praktische porties vacuümverpakt worden en 
zo in de koelkast of het vriesvak langere tijd bewaard worden zonder 

aan kwaliteit in te boeten. U gaat ook zo te werk, wanneer u grotere 
hoeveelheden vlees inkoopt. Zelfs inmaakpotten en confiturepotten 
kunnen in de lade worden gevacumeerd. Met de toebehorenset voor 
externe verpakkingen kunt u ook drukgevoelige levensmiddelen en 
flessen vacumeren.

Design met rechte lijnen en geraffineerde functies

In tegenstelling tot de meeste toestellen wordt bij onze vacuümlade niet 
alleen de buidel zelf vacuüm getrokken, maar wordt ook de hele kamer 
binnen de lade onder vacuüm gezet. Zo worden de levensmiddelen 

niet aan drukverschil blootgesteld bij het vacumeren. Dit biedt u de 
mogelijkheid om ook vloeibare levensmiddelen zoals soepen of sauzen 
en gerechten met een hoog vloeistofaandeel te vacumeren. 

Voor het vacumeren staan drie niveaus tot uw beschikking
 ■ Niveau 1 adviseren wij voor vloeistoffen en fruit
 ■ Niveau 2 is het meest geschikt voor vis en groenten
 ■ Niveau 3 is optimaal voor het vacumeren van vlees en diepvrieswaren

Vacuumlades, systeemlades en warmtelades van V-ZUG zijn de ideale 

 aanvulling op bakovens en stoomovens. De laatste nieuwkomer in het aanbod, 

de vacuumlade, biedt u volkomen nieuwe mogelijkheden om uw gerechten  

te bewaren en te bereiden.

■

PERFECT GEÏNTEGREERDE 
LADES 
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VACUUMLADES, WARMTELADES EN SYSTEEMLADES

Warmtelades - luxe in het dagelijks gebruik

Onze warmtelades laten zich perfect combineren met de bakovens, 
combi-stoomovens en het Coffee-Center. Voor nog meer comfort en luxe 
thuis hebben wij de warmtelades volledig herzien en opgewaardeerd.

Nieuwe functies voor nog meer comfort

Naast het geoptimaliseerde verwarmingsconcept overtuigt ook de 
praktische touchbediening waarmee de warmtelade nu nog eenvou-
diger bedienbaar is. Het bedieningspaneel biedt nieuwe functies zoals 
kopjes opwarmen, borden opwarmen, warmhouden, joghurt bereiden 
en een favorietentoets.

Favorieten met één druk op een knop

U kan nu ook voor uw favoriete toepassing de duurtijd en de tempera-
tuur instellen en opslaan. Misschien warmt u vaak tortilla's op of ontdooit 
u ingevroren levensmiddelen – sla de meestgebruikte toepassing snel 

en eenvoudig onder de favorieten op.

Perfect koffiegenot

Voor velen is dit het toppunt van welbehagen: de perfecte cappucino 
voor een geslaagd begin van de dag. Met de kopjesverwarming kunnen 
koffieliefhebbers nu optimaal genieten van hun kopje warme koffie.

De perfecte gastheer of –vrouw 

De warmtelade helpt u niet alleen om met voorgewarmde borden 
te schitteren als perfecte gastheer of -vrouw. U kunt in de lade ook 
hoogwaardige stukken vlees op lage temperatuur garen. Daarvoor 
moet het vlees eerst scherp worden aangebraden, in een vorm worden 
gelegd die met een deksel wordt afgesloten en vervolgens bij lage 
temperatuur in de lade worden gegaard – als alternatief voor de 
traditionele bakoven of combi-steamer.

Hoogwaardige afwerking 

De kwalitatief hoogwaardige schuiflades zijn voorzien van een zeer 

eenvoudig te reinigen binnenzijde van RVS en hebben een rolschui-

ver – perfect voor serviesgoed voor wel 6 personen. De nieuwe LED 

binnenverlichting zorgt voor goed zicht.

Syteemlades bieden opbergruimte

Ons assortiment omvat systeemlades die uw bakoven of combi-stoomo-
ven ideaal aanvullen. De systeemlades bieden voldoende ruimte voor 

het opbergen van platen en bakhulpmiddelen.

Praktisch of als perfecte aanvulling?

Of het nu gaat om een vacuüm-, systeem- of warmtelade – stuk voor stuk bieden onze toestellen u extra 
toepassingsmogelijkheden en gebruikscomfort in uw keuken. Met een vacuümlade gaat er een nieuwe culinaire 
dimensie voor u open en met de nieuwe warmtelade geniet u dagelijks van discrete luxe.

ONZE 

AANBEVELING

NIEUW
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MOGELIJKE 
APPARAATCOMBINATIES

2 ovens van 45cm hoogte. Eronder een warmtelade 144 naast een systeemlade 144 Coffee Center Supremo 45cm boven een 

warmtelade 144

2 Ovens van 45cm hoogte Oven van 45 cm hoogte boven 
warmtelade 312 boven vacuumlade 144

Oven van 60 cm hoogte boven 
warmtelade 312

Oven van 45 cm hoogte boven 
warmtelade 220 

Oven van 45 cm hoogte boven 
vacuümlade 144 boven systeemlade 76

Oven van 60 cm hoogte boven 
warmtelade 162, inox afwerking
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VACUUMLADES, WARMTELADES EN SYSTEEMLADES
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Vacuümlade 144

Past perfect bij een Combi-steamer en maakt 
het vacumeren op drie verschillende niveaus 
mogelijk.

Programma’s 

– 3 vacuümniveaus
– Vacumeren van externe verpakkingen
– Vacumeren van vloeistoffen
– Volledig uittrekbare, telescopische rails
– Push/Pull-systeem
– SoftTouch-bediening
–  Binnenruimte van verchroomd staal  

(95 × 350 × 258 mm)
– Clips voor zakje op juiste plaats te  
 houden + inox inlegstuk voor  
 kleine hoeveelheden
– Toebehorenset externe verpakkingen
– Vacuümzakjes inbegrepen: 
 50 stuks à 180 × 280 mm 
 50 stuks à 240 × 350 mm

Afmetingen 

H × B × D: 142 × 596 × 547 mm

Prijs*  VS 144

Spiegelglas VS60144g/3600160022 2350,–
Inox (RVS) VS60144c/3600160023 2400,– Toebehoren: vanaf pagina 131

Vacuümlade 144

Toebehoren
– Vacuümzakjes, 50 stuks 

van 180 × 280 mm 
(1012506) 39,–

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

– Set winkelhaken voor opbouw van  
2 toestellen boven mekaar in 1 nis 
(K50572) 79,–
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VACUUMLADES, WARMTELADES EN SYSTEEMLADES

Syteemlade 144 

Praktisch: Bakplaten en bakhulpmiddelen 
kunnen in de passende lade worden 
opgeborgen.  
Afbeelding van inox afwerking

Programma’s 

– Volledig uittrekbare, telescopische rails
– Push/Pull-systeem

Afmetingen

H × B × D: 142 × 596 × 547 mm

Prijs*  SYS 144

Spiegelglas SYS60144g/3500160022 540,–
Inox (RVS) SYS60144c/3500160023 590,–

Syteemlade 76 

Afbeelding van inox afwerking

Programma’s 

– Volledig uittrekbare, telescopische rails
– Push/Pull-systeem

Afmetingen

H × B × D: 74 × 596 × 560 mm

Prijs*  SYS 76

Spiegelglas SYS6076g/3500260022 490,–
Inox (RVS) SYS6076c/3500260023 540,–

Systeemlades

Toebehoren
– Set winkelhaken voor opbouw van  

2 toestellen boven mekaar in 1 nis 
(K50572) 79,–
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Warmtelade 312 

Optioneel toestel voor veelzijdige toepassing 
in warmhouden en ontdooien.

Programma’s 

� Borden opwarmen
� Kopjes opwarmen
� Warmhouden
� Yoghurt
� Favorieten

Programma’s 

–  Capaciteit: Servies voor 20 personen  
of 40 borden (Ø 27cm)

– Chroomstalen binnenzijde
– Bodem met warmteplaat
–  Extra verwarming met dwarsstroomventilator
–  Elektronische temperatuurregelaar met 

optische bedrijfsindicatie, 6 niveaus 
– Instelbare bedrijfsduur tot 6 uur
–  Temperatuurbereik aan de oppervlakte  

van het glas: ca. 30–80 °C
– Push/Pull-systeem
– LED binnenverlichting
– Uitgestelde start mogelijk
– Draagrooster om gerechten  
 hoger te plaatsen

Afmetingen

H × B × D: 310 × 596 × 547 mm

Prijs*  WS 312

Spiegelglas WS60312g/3402160022 1270,–

Warmtelade 283

Programma’s 

� Borden opwarmen
� Kopjes opwarmen
� Warmhouden
� Yoghurt
� Favorieten

Programma’s 

–  Capaciteit: Servies voor 20 personen  
of 40 borden (Ø 27cm)

– Chroomstalen binnenzijde
– Bodem met warmteplaat
–  Extra verwarming met dwarsstroomventilator
–  Elektronische temperatuurregelaar met 

optische bedrijfsindicatie, 6 niveaus 
– Instelbare bedrijfsduur tot 6 uur
–  Temperatuurbereik aan de oppervlakte  

van het glas: ca. 30–80 °C
– Push/Pull-systeem
– LED binnenverlichting
– Uitgestelde start mogelijk
– Draagrooster om gerechten  
 hoger te plaatsen

Afmetingen

H × B × D: 281 × 596 × 547 mm

Prijs*  WS 283

Spiegelglas WS60283g/3402060022 1220,–
Inox (RVS) WS60283c/3402060023 1270,–

Warmtelade 220

Programma’s 

� Borden opwarmen
� Kopjes opwarmen
� Warmhouden
� Yoghurt
� Favorieten

Programma’s 

–  Capaciteit: Servies voor 15 personen  
of 30 borden (Ø 27cm)

– Chroomstalen binnenzijde
– Bodem met warmteplaat
–  Extra verwarming met dwarsstroomventilator
–  Elektronische temperatuurregelaar met 

optische bedrijfsindicatie, 6 niveaus 
– Instelbare bedrijfsduur tot 6 uur
–  Temperatuurbereik aan de oppervlakte  

van het glas: ca. 30–80 °C
– Push/Pull-systeem
– LED binnenverlichtin
– Uitgestelde start mogelijk

Afmetingen

H × B × D: 218 × 596 × 547 mm

Prijs*  WS 220

Spiegelglas WS60220g/3401960022 1120,–
Inox (RVS) WS60220c/3401960023 1170,–



4949* Indicatieve prijzen in €, incl. btw en recyclagebijdrage 

Warmtelade 162 

Programma’s 

� Borden opwarmen
� Kopjes opwarmen
� Warmhouden
� Yoghurt
� Favorieten

Programma’s 

–  Capaciteit: Servies voor 10 personen  
of 20 borden (Ø 27cm)

– Chroomstalen binnenzijde
– Bodem met warmteplaat
–  Extra verwarming met dwarsstroomventilator
–  Elektronische temperatuurregelaar met 

optische bedrijfsindicatie, 6 niveaus 
– Instelbare bedrijfsduur tot 6 uur
–  Temperatuurbereik aan de oppervlakte  

van het glas: ca. 30–80 °C
– Push/Pull-systeem
– LED binnenverlichtin
– Uitgestelde start mogelijk

Afmetingen

H × B × D: 160 × 596 × 547 mm

Prijs* WS 162

Spiegelglas WS60162g/3401860022 1070,–
Inox (RVS) WS60162c/3401860023 1120,–

Warmtelade 144 

Een zeer populair model en de perfecte 
aanvulling voor de combi-stoomoven.

Programma’s 

� Borden opwarmen
� Kopjes opwarmen
� Warmhouden
� Yoghurt
� Favorieten

Programma’s 

–  Capaciteit: Servies voor 6 personen  
of 14 borden (Ø 27cm)

– Chroomstalen binnenzijde
– Bodem met warmteplaat
–  Extra verwarming met dwarsstroomventilator
–  Elektronische temperatuurregelaar met 

optische bedrijfsindicatie, 6 niveaus 
– Instelbare bedrijfsduur tot 6 uur
–  Temperatuurbereik aan de oppervlakte  

van het glas: ca. 30–80 °C
– Push/Pull-systeem
– LED binnenverlichting
– Uitgestelde start mogelijk

Afmetingen

H × B × D: 142 × 596 × 547 mm

Prijs*  WS 144

Spiegelglas WS60144g/3401760022 1020,–
Inox (RVS) WS60144c/3401760023 1070,–

VACUUMLADES, WARMTELADES EN SYSTEEMLADES

Warmtelades

Toebehoren
–  Set winkelhaken voor opbouw van  

2 toestellen boven mekaar in 1 nis 
(K50572) 79,–
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Brood bakken, kaaskoekjes bereiden, ontdooien: In onze microgolfovens kunnen 

gerechten vetvrij of zoutloos worden klaargemaakt zonder vitamines af te breken. 

Ontdek de veelzijdige en praktische functies.

■ 

EEN VEELZIJDIGE 
MICROGOLFOVEN VOOR 

ELKE DAG
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MICROGOLFOVENS

� Favorietentoets – uw favoriete programma met één 

druk op een knop

Met deze functie kunt u uw favoriete programma opslaan. Het laat zich 
daarna heel eenvoudig en snel oproepen.

� Hete lucht – gratin lukt in de helft van de tijd

Met de bedrijfsmodus hete lucht biedt de microgolfoven een eenvou-

dige en handige mogelijkheid om brood en bladerdeeg te bakken. 
Bovendien kunnen met microgolven in gecombineerd gebruik gerechten 
in de helft van de tijd worden bereid in vergelijking met een bakoven.

� CombiCrunch – voor goudbruine, krokante 

maaltijden

Deze bedrijfsmodus combineert microgolfoven en grill. Met de Combi-
Crunch-plaat worden pizza's of kaaskoekjes van boven mooi goudbruin 
en van onderen perfect krokant.

� AutomaticPlus – de automatische programma's

In één keer de beste resultaten. Daarvoor zorgen tot 31 automatische 

programma's. Hetzij bij het omzichtig ontdooien met PerfectDefrost, of 

bij het opwarmen, krokant bakken, bakken, garen, smelten of zacht 

maken.

� Automatisch opwarmen – moeiteloos en volautomatisch

Alleen in de 45-serie hebben onze microgolfovens een automatische 

opwarmfunctie: Het opwarmen van uw gerechten op borden lukt heel 

eenvoudig met één druk op een knop. U hoeft geen bedrijfsmodus, 

temperatuur of tijdsduur te selecteren.
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UITVOERINGEN

Inbouw in hoge kast ■ ■

Inox (RVS) ■ ■

Spiegelglas ■ ■

Verlichting ■ ■

Volume gaarruimte (l) 40 31

Microgolfovenvermogen max. (W) 900 1000

Grill (W) 1600 800

Glazen draaibord (cm) 40 32,5

EXCLUSIEF BIJ V-ZUG

Microgolfovenniveaus 18 20

3-D-toevoeren ■ ■ 

Inschakeltijdsduur ■ ■ 

Uitschakeltijd ■ ■ 

TOEPASSINGEN

Microgolf ■ ■ 

Grill ■ ■ 

CombiCrunch ■ ■ 

Hete lucht ■ 

Grill en luchtcirculatie ■ 

Snel opwarmen ■ 

Favorieten ■ ■ 

PerfectDefrost ■ ■ 

AutomaticPlus ■ ■ 

AutomaticPlus met sensorsysteem ■ 

Automatische opwarmfunctie ■ 

GEBRUIK EN WEERGAVE

Volelektronische bediening ■ ■ 

Sensortoetsen ■ ■ 

Elektronische tijdschakelklok ■ ■ 

Grafisch display (monochroom) ■ ■ 

Obstakelvrije en gemakkelijk te onderhouden gaarruimte ■ ■ 

PRODUCTVERGELIJKING  
MICROGOLFOVENS
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MICROGOLFOVENS

Miwell HSL 

Een zeer compacte microgolfoven met 
kwartsgrill.
Kookruimte: 31 liter, inox

Programma’s

� Microgolven
� Grill
� CombiCrunch
� Favorieten
� AutomaticPlus
� PerfectDefrost (Ontdooien)

Bediening en display

– Sensortoetsen en instelknop
– Grafisch display (monochroom)

Toestelafmetingen 

H × B × D: 378 × 596 × 470 mm

Prijs* MW HSL

Spiegelglas MWHSL60g/2400660000 1290,–
Inox (RVS) MWHSL60c/2400660003 1390,–

Miwell-Combi XSL 

Een microgolfoven met extra functies in de 
vorm van 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

Bediening en display

– Sensortoetsen en instelknop
– Grafisch display (monochroom)

Toestelafmetingen 

H × B × D: 454 × 596 × 567 mm

Prijs* MWC XSL

Spiegelglas MWCXSL60g/2400960000 1890,–
Inox (RVS) MWCXSL60c/2400960003 1990,–
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Inspirerende functies, stijlvol in de keuken geïntegreerd

De kunst van het koffiezetten begint met de juiste, perfect gebrande 
soort en een blend die helemaal naar uw smaak is. Als koffieliefhebber 
of hobby-barista komt u met de volautomaat van V-ZUG prima voor 

de dag: Een intelligent systeem laat u op elk gewenst moment kiezen 

tussen gemalen koffie en koffiebonen. Bovendien kunt u de gewenste 

maalgraad naar eigen voorkeur instellen en de zettemperatuur pro-

grammeren. Vijf voorinstelbare koffiesterktes, van extra mild tot zeer 

krachtig, maken een individuele toebereiding mogelijk. Met een druk 
op een knop lukt elke koffiespecialiteit. De geïntegreerde automatische 
melkopschuimer levert u het perfecte schuim voor uw cappucino, 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 eersteklas koffie, het overtuigt ook 
door zijn stijlvolle design dat optimaal is afgestemd op de stoomovens, 
bakovens of microgolfovens van V-ZUG.

Comfortabele bediening en onderhoud

De overzichtelijke sensortoetsen zorgen voor een intuïtieve bediening 
van alle bedrijfsmodi. De toebereiding gaat helemaal vanzelf. Het 
tekstdisplay informeert u over het actuele proces en geeft u nuttige 
aanwijzingen zoals «Water bijvullen» of «Ontkalken». De geïntegreerde 
melkopschuimer wordt na een druk op de knop gespoeld, de melkcon-

tainer laat zich uitnemen en kan in de koelkast worden bewaard. De 
geïntegreerde fluisterkegelmolen zorgt nauwelijks hoorbaar voor altijd 
vers gemaken koffie.

Het Coffee-Center van V-ZUG is het perfecte toestel voor koffieliefhebbers en 

gepassioneerde hobby-barista's. Daarmee lukt elke koffiespecialiteit op meester-

lijke wijze en precies naar uw smaak.

■ 

HET VOLMAAKTE 
KOFFIEGENOT



55* Indicatieve prijzen in €, incl. btw en recyclagebijdrage 

COFFEE-CENTER

Supremo HSL 

Met zijn design en geringe hoogte past dit 
Coffee-Center perfect bij de kleine V-ZUG 
toestellen.

Programma’s

� Koffiesterkte (5 niveaus)
� Selectie van de kopjesgrootte

(3 niveaus)
� 1 kopje
� 2 kopjes
� Heet water
� Cappuccino
� Latte macchiato
� Caffe latte

Uitrusting

–  In hoogte verstelbare koffie-uitloop, 
80–110 mm

– Individueel instelbare maling (13 niveaus)
– Geïntegreerd reinigingsprogramma
– Automatisch ontkalkingsprogramma

Capaciteit

Waterreservoir 1,8 liter
Bonencontainer 200 g
Koffiedrab container voor 14 kopjes 

Bijgeleverde toebehoren

– Melkreservoir, 7,5 dl
– Ontkalkingsmiddel 100 ml DLS

Energie

Energie-
effizienz

Toestelafmetingen 

H × B × D: 378 × 596 × 412 mm

Prijs* CCS HSL

Spiegelglas CCSHSL60g/2500267002 2320,–
Inox (RVS) CCSHSL60c/2500260003 2420,–

Supremo XSL

Deze discreet ingebouwde volautomaat past 
op een elegante manier bij de serie V-ZUG 
keukenapparaten.

Programma’s

� Koffiesterkte (5 niveaus)
� Selectie van de kopjesgrootte

(3 niveaus)
� 1 kopje
� 2 kopjes
� Heet water
� Cappuccino
� Latte macchiato
� Caffe latte

Uitrusting

–  In hoogte verstelbare koffie-uitloop, 
80–110 mm

– Individueel instelbare maling (13 niveaus)
– Geïntegreerd reinigingsprogramma
– Automatisch ontkalkingsprogramma

Capaciteit

Waterreservoir 1,8 liter
Bonencontainer 200 g
Koffiedrab container voor 14 kopjes 

Bijgeleverde toebehoren

– Melkreservoir, 7,5 dl
– Ontkalkingsmiddel 100 ml DLS

Energie

Energie-
effizienz

Toestelafmetingen 

H × B × D: 454 × 596 × 412 mm

Prijs*  CCS XSL

Spiegelglas CCSXSL60g/2500367002 2520,–
Inox (RVS) CCSXSL60c/2500360003 2620,–

Supremo XSL en Supremo HSL

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



Maximale flexibiliteit

■

Koken met maximaal 6 pannen

■

Hoogwaardige TFT-bediening

■

Praktische automatische kookfuncties



De meest moderne technologie voor maximaal genot – al bij het koken

KOOKVELDEN
■
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Inductie: modern, veilig en energiebesparend

Wie met inductie kookt, gebruikt de modernste technologie met alle 
voordelen daarvan. Op het vlak van snelheid, energieverbruik en veilig-
heid heeft inductie een ruime voorsprong op de traditionele kookplaten: 
Doordat de energie rechtstreeks wordt overgedragen naar de bodem 
van de pan kunnen voedingsmiddelen niet alleen in een recordtijd, 
maar ook met een minimum aan energieverbruik worden verwarmd. 

Een liter water wordt in ca. twee minuten aan de kook gebracht – zo 

bespaart u, in vergelijking met gewone kookvelden, tot wel 30 % aan 
energie. Deze technologie heeft als voordeel dat er alleen warmte 
wordt gegenereerd, waar deze wordt verbruikt – op de bodem van 

de pan. Het glas rond de kookzone blijft grotendeels koud. Zo kan 

er amper iets aanbranden en kan het kookveld in een handomdraai 

worden schoongemaakt met een vochtige doek. 

Flexibel met MaxiFlex

MaxiFlex-kookvelden overtuigen door uitgekiende techniek. Dankzij de 
nieuwste inductoren kunnen op elke kookzone potten en pannen van 

verschillende formaten worden geplaatst (panbodems vanaf 10cm). 
Het systeem herkent het formaat en past de kookzone automatisch 
aan. En met de koppelingsfunctie brug je 2 zones tot 1 grote zone van 

22 × 38cm. Zo kookt u met de grootste flexibiliteit. Bovendien zijn de 

kookplaten heel precies. 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 Sudderfunctie 
(~94 °C) niets laat overkoken.

FullFlex – een uniek zoneloos inductiekookveld

Wilt u volledige flexibiliteit? Het FullFlex-inductiekookveld biedt u die 

door volledig af te zien van vooraf vastgelegde kookzones. Met 48 

van de modernste inductoren herkent het automatisch de positie en 

grootte van het kookgerei. U kunt max. zes pannen willekeurig op de 

glaskeramiekplaat neerzetten. Het kookveld heeft bovendien een gra-

Bij V-ZUG kiest u het kookveld dat het beste aan uw persoonlijke wensen 

 voldoet: het gemak en de precisie van inductie of de emotie en het comfort  

van gas.

■

KOOKVELDEN VOOR  
ELKE SMAAK

NIEUW
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KOOKVELDEN

fisch full-colour display dat u optimaal ondersteunt met een eenvoudig 

en intuïtief bedieningsconcept. Praktische functies vereenvoudigen het 
koken en maken het tot een belevenis. Zo helpt de AutoPowerPlus 

functie om water snel aan de kook te brengen, zonder het water te 

laten overkoken. Of biedt de Professionele Modus u per recipiënt een 
«Plaque coup de feu» op inductie: uw vermogen past zich automatisch 
aan naarmate u met uw pan verschuift. De Teppan-Yaki Functie herkent 
automatisch de bijgeleverde Teppan-Yaki plaat, en laat u toe deze als 

1 of als 2 aparte temperatuurzones in te stellen.

Fusion: Een intelligente combinatie 

In ons nieuwste kookveld is al een dampafzuiging geïntegreerd die 

de dampen direct naast de pannen en braadpannen naar beneden 

wegzuigt. Dit toestel overtuigt met een elegant en eenvoudig design 
en scoort ook punten met zijn constructie. De onderbouw van het 
Fusion-kookveld is zeer compact, zodat er voldoende ruimte is voor uw 
pannen. De opvangbak kan worden uitgenomen en in de vaatwasma-

chine worden gereinigd. Een ander highlight is de functie OptiLink: U 
hoeft zich nu alleen nog op het koken te concentreren zonder aandacht 
te moeten besteden aan de dampafzuiging. Kookveld en dampafzuiger 
communiceren met elkaar, zodat de sterkte van de afzuiging automa-

tisch wordt geregeld. Geniaal, of niet? Dit kookveld zal u overtuigen, 

wanneer u binnen uw lifestyle van meer hoofdruimte wilt genieten en 
een intuïtieve touchbediening op het grafisch display weet te waarderen. 

Inductiekookvelden voor uiteenlopende wensen

Met de inductiewok van V-ZUG kookt u snel en behoedzaam tegelijk. 
De Teppan Yaki werkt eveneens met inductie – deze is perfect geschikt 
voor het vetarm braden van vlees en vis of voor het garen van groenten. 
Als u zo veelzijdig en gevarieerd wilt koken als een chef-kok, hebben 

wij de ideale toestelcombinatie voor u. De wok, de teppan yaki en een 
inductiekookveld met twee kookzones laten zich perfect gecombineerd 
inbouwen.

NIEUW
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De premium-variant: grafisch display in verschillende talen

Dankzij het bedieningsconcept met slider-bediening en grafisch display 
bereikt u snel en eenvoudig de gewenste functie. Het elegante, overzich-
telijke en aantrekkelijke display biedt u te allen tijde informatie over het 
actuele kookproces. Er zijn verschillende talen beschikbaar waaronder 
Nederlands, Engels en Frans. Geselecteerde inductiekookvelden zijn 

voorzien van dit moderne grafische display.

Comfortabel: bediening met één of meerdere sliders

Het bedieningsconcept van onze inductiekookvelden is afgestemd op 

de behoeften van de moderne tijd. Net als op een display van een 

smartphone kunt u de vermogensniveaus eenvoudig en comfortabel 
verstellen. Maak een keuze uit de aantrekkelijke kookvelden die met een 
single slider of een multi-slider uitgerust zijn. Een ding blijft hetzelfde: 

de bediening is eenvoudig en zelfverklarend. Bij het bedieningscon-

cept met multi-slider met directe keuze heeft elke kookzone een eigen 

bedieningsgedeelte. Het bedieningsconcept met single slider bestaat 

uit een indirecte bediening waarbij u eerst de kookzone selecteert en 
vervolgens het vermogensniveau via de slider instelt. Het bedieningsveld 
kan tijdens het koken worden gereinigd zonder dat daarbij de kookni-

veaus worden versteld – dankzij de veegbescherming.

Voor onze inductiekookvelden hebben wij eenvoudige en comfortabele bedie-

ningsconcepten ontwikkeld. Zo kunt u zich helemaal richten op uw kookkunsten.

■

EEN INTUÏTIEVE  
BEDIENING
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1018806-AA Ansicht
Induktionskochfeld GK56 TIMSZ

Druckvorlage: 10188051-AA

Erstellt: 08.09.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

KOOKVELDEN

Single slider-bediening met grafisch displayMulti slider-bediening
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DualDesign (opbouw)

Roestvrijstalen omranding

DualDesign (vlakbouw)
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KOOKVELDEN

DualDesign: zowel vlakbouw als opbouw is mogelijk

Al onze inductiekookvelden hebben een innovatief toestelconcept. De 

vroegere uitvoeringen «Facet geslepen» en «vlakbouw» zijn door het 

nieuwe DualDesign afgelost. Door deze designvariant kan hetzelfde 
kookveld in het werkblad in vlakbouw of in opbouw worden ingebouwd. 
De opbouwvariant heeft een glazen rand die er fraai en verfijnd uitziet 
en zeer robuust is. De vlakbouw variant onderscheidt zich daarentegen 
door het feit dat hij zich in elk werkblad laat integreren en dit niet 
onderbreekt.

OptiGlass en OptiClean

Een indrukwekkend design en een hogere krasbestendigheid – dat 
onderscheidt de nieuwe kookvelden met OptiGlass. Een zeer harde 
coating zorgt ervoor dat uw kookveld er zo goed als nieuw blijft uitzien. 
Dankzij het spiegelglasdesign passen de toestellen van deze lijn perfect 
bij de V-ZUG toestellen in uw keuken. OptiGlass is verkrijgbaar bij 
geselecteerde kookvelden uit onze productenlijn. De OptiClean functie 
helpt u om uw Teppan Yaki plaat proper te houden. Water wordt 
gedurende 10 minuten aan 70 °C opgewarmd op uw plaat zodat het 

aangebakken vuil makkelijk losgeweekt wordt. Handig toch?

Bij de kookvelden kunt u niet alleen kiezen uit verschillende types, maar ook 

uit diverse designs en inbouwvarianten. Het DualDesign zorgt ervoor dat onze 

kookvelden overal een goede indruk maken.

■

DUALDESIGN EN 
OPTIGLASS
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UITVOERINGEN

Roestvrijstalen omranding ■ ■ ■ ■ 

DualDesign (opbouw of vlakbouw) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

OptiGlass ■ ■ ■ ■ 

TOEPASSINGEN

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

Aantal PowerPlus 1 2 2 4 5 5 4 4 4 4

Koppeling van zones ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

BEDIENING/VERZORGING

Touch ■ 

Multi-Slider bediening (direct) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Single slider bediening met grafisch display ■ ■ ■ 

TFT-kleurendisplay touchscreen ■ 

Touch grafisch display ■ 

OptiLink ■ 

Timer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Automatische uitschakeling ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Pauzetoets ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Automatische snelle start ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Functie sudderen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Veegbescherming ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Herstelfunctie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Smeltfunctie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Warmhoudfunctie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Snelle reactietijd ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Kinderbeveiliging ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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KOOKVELDENINDUCTIEKOOKVELDEN
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UITVOERINGEN

Roestvrijstalen omranding ■ ■ ■ ■ 

DualDesign (opbouw of vlakbouw) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

OptiGlass ■ ■ ■ ■ 

TOEPASSINGEN

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

Aantal PowerPlus 1 2 2 4 5 5 4 4 4 4

Koppeling van zones ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

BEDIENING/VERZORGING

Touch ■ 

Multi-Slider bediening (direct) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Single slider bediening met grafisch display ■ ■ ■ 

TFT-kleurendisplay touchscreen ■ 

Touch grafisch display ■ 

OptiLink ■ 

Timer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Automatische uitschakeling ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Pauzetoets ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Automatische snelle start ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Functie sudderen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Veegbescherming ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Herstelfunctie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Smeltfunctie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Warmhoudfunctie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Snelle reactietijd ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Kinderbeveiliging ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

PRODUCTVERGELIJKING  
INDUCTIE
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Druckvorlage: 0000000-00-AA

Erstellt: 31.03.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

60er Ansicht
Teppan Yaki GK27 TIYSZ

Druckvorlage: 0000000-00-AA

Erstellt: 31.03.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

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

GK27TIYSZ

Uitrusting

� Slider-bediening
� 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)
� OptiClean

Kenmerken

Max. vermogen: 2 × 2800 watt
– 7 temperatuurniveaus (70–240 °C)
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket

Inbegrepen
2 keerspatels, 1 gaarklok

Toestelafmetingen 

B × D: 571 × 501 mm/R1,5

Prijs* 

Teppan Yaki
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GK27TIYSZ/3107760205 3300,–

GK16TIWSZ

Een inductiewok voor snel en mild koken.

Uitrusting

� Slider-bediening
� PowerPlus voor alle kookzones
� Pauzeknop
� Warmhoudfunctie
� Programmaregelaar voor de duur en

het einde van de kooktijd
� Timer met geluid
� Veegbescherming
� Smeltfunctie
� Sudderfunctie
�  Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)

Kenmerken

Max. vermogen met PowerPlus 3000 watt
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket 

Inbegrepen
1 wokpan-set

Toestelafmetingen 

B × D: 384 × 501 mm/R1,5

Prijs* 

Wok
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GK16TIWSZ/3108860105 2200,–

GK17TIYSZ 

Het Teppan Yaki-kookveld werkt met inductie 
en is bijzonder geschikt voor het vetarm 
braden van vlees en vis.

Uitrusting

� Slider-bediening
� 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)
� OptiClean

Kenmerken

Max. vermogen: 2 × 1400 watt
– 7 temperatuurniveaus (70–240 °C)
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket

Inbegrepen
2 keerspatels, 1 gaarklok

Toestelafmetingen

B × D: 384 × 501 mm/R1,5

Prijs* 

Teppan Yaki
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GK17TIYSZ/3107660205  2500,–
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INDUCTIEKOOKVELDEN

GK27TIMSZ

Uitrusting

� Slider-bediening
� 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
�  Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)

Kenmerken

Max. vermogen met PowerPlus: 3700 watt
– 2 maxiflex zones
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10 cm)

Toestelafmetingen 

B × D: 384 × 501 mm/R1,5

Prijs*

GK27TIMSZ
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GK27TIMSZ/3108560205 1300,–

GK26TIMSZ

Uitrusting

� Slider-bediening
� 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
�  Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)

Kenmerken

Max. vermogen met PowerPlus: 3700 watt
– 2 maxiflex zones
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10 cm)

Toestelafmetingen 

B × D: 281 × 501 mm/R1,5

Prijs*

GK26TIMSZ
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GK26TIMSZ/3108460205 1150,–

Voor alle DualDesign kookvelden

Toebehoren
–  Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van 

meerdere vlakbouw kookplaten in  
1 uitsnijding

 (H63789 – bevat 2 stuks) 99,–
–  Koppelstuk voor kookveldcombinaties in 1 

uitsnijding, opliggend (opbouw), Zwart 
(1019199 – bevat 1 stuk) 115,–
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FULLFLEX

Op dit zoneloze kookveld kan met 6 pannen 
tegelijk worden gekookt. 

Uitrusting

� AutoPowerPlus
� Pauzeknop
� Warmhoudfunctie
� Timer met geluid
� Programmaregelaar voor de duur en

het einde van de kooktijd
� Veegbescherming
� Smeltfunctie
� Sudderfunctie
� Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)
� Professionele Modus
� Memory-functie
� Teppan Yaki-functie

Kenmerken

Max. vermogen: 11.1kW
Een enkel kookvlak van 3185 cm2
Glas: grijs antraciet met veiligheidsopdruk
– 17 vermogensniveaus
– Geïntegreerde klok
– Opwarmfunctie
– Beveiligingspakket 
– Talen 
– Kookpotdetectie (vanaf 10 cm) 
– TFT-kleurendisplay touchscreen

Inbegrepen
Premium Teppan-Yaki-plaat

Toestelafmetingen 

GK11TIFKZ 
B × D: 897 x 501 mm/R1,5

Prijs* 

GK11TIFKZ
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GK11TIFKZ/3106260002 4900,–

Druckvorlage: 1043690-00
  

Ansicht
Induktionskochfeld GK11 TIFKZ

Erstellt: 31.08.17 Albatros Design CH-8048 Zürich

Beschikbaar vanaf

november 2018

FUSION  

Deze geniale afzuiging is in het kookveld 
geïntegreerd en zuigt de damp direct naar 
beneden af. Dit kookveld is voorzien van 
OptiGlass. Een robuuste coating die veel 
krasbestendiger is.

Uitrusting kookveld

� PowerPlus voor alle kookzones
� Pauzeknop
� Warmhoudfunctie
� Automatische snelle start
� Timer met geluid
� Programmaregelaar voor de duur 

en het einde van de kooktijd
� Veegbescherming
� Smeltfunctie
� Sudderfunctie
� Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)

Kenmerken Kookveld

Max. vermogen kookveld 7.4kW
Max. vermogen per kookzone:
3kW vooraan, 3.7kW achteraan
– 2 zones vooraan ∅ 18cm
– 2 zones achteraan ∅ 21 cm
– 9 vermogensniveaus
– grafisch touchscreen in 9 talen
– OptiGlass
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10cm)

Toestelafmetingen 

GKD46TIMASZO 
B × D: 761 × 501 mm/R1,5

Prijs* 

GKD46TIMASZO 
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GKD46TIMASZO/3109460415 2900,–

Uitrusting afzuiger

� Luchtafvoer
� Recirculatie mogelijk
� Veegbescherming
� Indicatie reiniging vetfilter
� Intensief niveau
� Automatische naloop
� Verzadigingsindicator actieve koolfilter
� Randafzuiging
� OptiLink

 Kenmerken Afzuiger

– 9 vermogensniveaus en 1 intensief niveau
– Intensief niveau met automatische reset
–  Uitneembare opvangbak met geïntegreerd 

vetfilter en ca. 500 ml opnamecapaciteit, 

vaatwasmachinebestendig

Toebehoren voor recirculatie

–  Doos voor luchtcirculatie met 4 kg 
actievekoolstof, ca. 3,5 jaar zonder 
onderhoud 
(1012161) 259,–
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INDUCTIEKOOKVELDEN

GK57TIMSZO 

Dit kookveld is voorzien van OptiGlass. Een 
robuuste coating die veel krasbestendiger is. 

Uitrusting

� Slider-bediening met grafisch display
� 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
� Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)

Kenmerken

Max. vermogen kookveld 11.1kW
Max. vermogen per kookzone: 3.7kW
– 1 ronde kookzone (28 cm)
– 4 maxiflex zones
– Grafisch display
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10cm)
– OptiGlass

Toestelafmetingen 

GK57TIMSZO
B × D: 897 × 501 mm/R1,5

Prijs*

GK57TIMSZO
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GK57TIMSZO/3108260515 2450,–

1018807-AB Ansicht
Induktionskochfeld GK57 TIMSZ

Druckvorlage: 10188071-AB

Erstellt: 08.09.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

1018806-AA Ansicht
Induktionskochfeld GK56 TIMSZ

Druckvorlage: 10188051-AA

Erstellt: 08.09.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

GK56TIMSZO / CO 

Deze kookvelden zijn voorzien van 
OptiGlass. Een robuuste coating die veel 
krasbestendiger is. 

Uitrusting

� Multi-slider-bediening
� 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
� Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)

Kenmerken

Max. vermogen kookveld 11.1kW
Max. vermogen per kookzone: 3.7kW
– 1 ronde kookzone (28 cm)
– 4 maxiflex zones
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10cm)
– OptiGlass

Toestelafmetingen 

GK56TIMSZO
B × D: 897 × 501 mm/R1,5

GK56TIMSCO
B × D: 910 × 514 mm

Prijs*

GK56TIMSZO
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GK56TIMSZO/3108160515 2375,–

GK56TIMSCO
Roestvrijstalen omranding 
GK56TIMSCO/3108160510 2375,–
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H63906-AC Ansicht
Induktionskochfeld GK46 TIMPSZ

Druckvorlage: H639061-AC

Erstellt: 28.04.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

GK46TIMPSZ

Uitrusting

� Slider-bediening met grafisch display
� 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
� Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)

Kenmerken

Max. vermogen kookveld 7.4kW
Max. vermogen per kookzone: 3.7kW
– 4 maxiflex zones
– Grafisch display
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10cm)

Toestelafmetingen 

GK46TIMPSZ 
B × D: 880 × 380 mm/R1,5

Prijs*

GK46TIMPSZ
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GK46TIMPSZ/3108060405 2000,–

H6.3907D-B 21.05.13
Ansicht 
Induktionskochfeld   GK46TIMASF Albatros Design CH-8048 Zürich

Auch gültig für: H6.3908D, H6.3920D

GK46TIMASZO / CO

Deze kookvelden zijn voorzien van 
OptiGlass. Een robuuste coating die veel 
krasbestendiger is. 

Uitrusting

� Slider-bediening met grafisch display
� 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
� Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)

Kenmerken

Max. vermogen kookveld 7.4kW
Max. vermogen per kookzone: 3.7kW
– 4 maxiflex zones
– Grafisch display
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10cm)
– OptiGlass

Toestelafmetingen 

GK46TIMASZO
B × D: 761 × 501 mm/R1,5

GK46TIMASCO
B × D: 774 × 514 mm

Prijs*

GK46TIMASZO 
DualDesign (vlak- of opbouw) 
GK46TIMASZO/3109160415 1800,–

GK46TIMASCO
Roestvrijstalen omranding 
GK46TIMASCO/3109160410 1800,–

Voor alle DualDesign kookvelden

Toebehoren
–  Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van 

meerdere vlakbouw kookplaten in  
1 uitsnijding

 (H63789 – bevat 2 stuks) 99,–
–  Koppelstuk voor kookveldcombinaties in 1 

uitsnijding, opliggend (opbouw), Zwart 
(1019199 – bevat 1 stuk) 115,–
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INDUCTIEKOOKVELDEN

GK46TIMSZO / CO

Deze kookvelden zijn voorzien van 
OptiGlass. Een robuuste coating die veel 
krasbestendiger is.

Uitrusting

� Multi-slider bediening
� 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
� Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)

Kenmerken

Max. vermogen kookveld 7.4kW
Max. vermogen per kookzone: 3.7kW
– 4 maxiflex zones
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10cm)
– OptiGlass

Toestelafmetingen 

GK46TIMSZO
B × D: 571 × 501 mm/R1,5

GK46TIMSCO
B × D: 584 × 514 mm

Prijs*

GK46TIMSZO
DualDesign (vlak- of opbouw)
GK46TIMSZO/3108660415 1450,–

GK46TIMSCO
Roestvrijstalen omranding
GK46TIMSCO/3108660410 1450,–

1020332-AB Ansicht
Induktionskochfeld GK46 TIMGZ

Druckvorlage: 10203311-AB

Erstellt: 11.05.16 Albatros Design CH-8048 Zürich

GK46TIMGZ / C

Uitrusting

� PowerPlus voor alle kookzones
� Pauzeknop
� Automatische snelle start
� Timer met geluid
� Programmaregelaar voor de duur en

het einde van de kooktijd
� Instelling geluidssignaal van de toetsen

(aan/uit)

Kenmerken

Max. vermogen kookveld 7.4kW 
Max. vermogen per kookzone:
3kW vooraan, 3.7kW achteraan
– 2 zones vooraan ∅ 18cm
– 2 zones achteraan ∅ 21 cm
– Directe keuze Touch-toetsen
– 9 vermogensniveaus
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10cm)

Toestelafmetingen 

GK46TIMGZ
B × D: 571 × 501 mm/R1,5

GK46TIMGC
B × D: 584 × 514 mm

Prijs*

GK46TIMGZ
DualDesign (vlak- of opbouw)
GK46TIMGZ/3109060405 1200,–

GK46TIMGC 
Roestvrijstalen omranding 
GK46TIMGC/3109060400 1200,–

Voor alle DualDesign kookvelden

Toebehoren
–  Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van 

meerdere vlakbouw kookplaten in  
1 uitsnijding

 (H63789 – bevat 2 stuks) 99,–
–  Koppelstuk voor kookveldcombinaties in 

1 uitsnijding, opliggend (opbouw), Zwart 
(1019199 – bevat 1 stuk) 115,–
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Als eerste op de markt biedt V-ZUG nu kookvelden op gas met een moderne 

multi-sliderbediening – voor een directe, eenvoudige en ergonomische bedie-

ning 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.

 ■ En met de koppelingsfunctie brug je, ook op gas, twee zones tot 1 grote zone, 
ideaal voor een grote vispan, en uniek voor gaskookplaten !

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. 

■
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GASKOOKVELDEN

PRODUCTVERGELIJKING  
GAS
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Pagina in de brochure 74 74 75 75

UITVOERINGEN

Vlakbouw of opliggend (DualDesign) ■ ■ ■ ■

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 ■ ■ ■ ■
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GAS951GSAZ

Programma’s

� Slider-bediening
� Pauzeknop
� Veegbescherming
� Warmhoudfunctie
� Smeltfunctie
� Instelling toetsentoon (aan/uit)
� Koppeling 2 zones
� Inschakelduur met uitschakelfunctie
� Automatische snelle start
� Akoestische timer
� Sudderfunctie

Kenmerken

– 9 vermogensniveaus
– Automatische vlamcontrole
– Automatische herstart
– Ontsteking met één hand
– Kinderbeveiliging
– Beveiligingspakket
– Veiligheidsuitschakeling
– Indicatie restwarmte
– Black design

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

Speciaal design
– Vlakbouw of opliggend
– Rooster zwart geëmailleerd

Toestelafmetingen 

(B × D): 897 × 501 mm

Prijs*

DualDesign (vlak- of opbouw)
GAS951GSAZ/3107260515 2750,–

GAS641GSAZ

Programma’s

� Slider-bediening
� Pauzeknop
� Veegbescherming
� Warmhoudfunctie
� Smeltfunctie
� Instelling toetsentoon (aan/uit)
� Koppeling 2 zones
� Inschakelduur met uitschakelfunctie
� Automatische snelle start
� Akoestische timer
� Sudderfunctie

Kenmerken

– 9 vermogensniveaus
– Automatische vlamcontrole
– Automatische herstart
– Ontsteking met één hand
– Kinderbeveiliging
– Beveiligingspakket
– Veiligheidsuitschakeling
– Indicatie restwarmte
– Black design

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

Speciaal design
– Vlakbouw of opliggend
– Rooster zwart geëmailleerd

Toestelafmetingen 

(B × D): 571 × 501 mm

Prijs*

DualDesign (vlak- of opbouw)
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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Gaskookvelden

Toebehoren
–  Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van 

meerdere vlakbouw kookplaten  
(bv gas naast inductie) in 1 uitsnijding

 (H63789 – bevat 2 stuks) 99,–
–  koppelstuk voor kookveldcombinaties, 

opliggend, Blackdesign
 (1019199 – bevat 1 stuk) 115,–
–  hulprooster voor kleine potten, opzetstuk 

espressopotje
 (1015122) 47,–

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

(1015472) 24,–

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** : 26 cm

* 1 vlamkring
** dubbele vlamkring

Opmerking
Bij combinatie met een kookveldafzuiging 
(DSMS) van V-ZUG moet in alle gevallen de 
gasdeflector besteld en geïnstalleerd worden.
(1031218) 99,–

De Gas-Wok mag niet in combinatie met een 
kookveldafzuiging (DSMS) gebruikt worden.

GAS421GSAZ

Programma’s

� Slider-bediening
� Pauzeknop
� Veegbescherming
� Warmhoudfunctie
� Smeltfunctie
� Instelling toetsentoon (aan/uit)
� Inschakelduur met uitschakelfunctie
� Automatische snelle start
� Akoestische timer
� Sudderfunctie

Kenmerken

– 9 vermogensniveaus
– Automatische vlamcontrole
– Automatische herstart
– Ontsteking met één hand
– Kinderbeveiliging
– Beveiligingspakket
– Veiligheidsuitschakeling
– Indicatie restwarmte
– Black design

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

Speciaal design
– Vlakbouw of opliggend
– Rooster zwart geëmailleerd

Toestelafmetingen 

(B × D): 384 × 501 mm

Prijs*

DualDesign (vlak- of opbouw)
GAS421GSAZ/3106460215 2200,–

H6.4226D-AD Ansicht
Gaskochfeld GAS 421 GSAZ

Druckvorlage: H6.42261D-AD

Erstellt: 14.10.15 Albatros Design CH-8048 Zürich

GAS411GSAZ

Programma’s

� Slider-bediening
� Pauzeknop
� Veegbescherming
� Warmhoudfunctie
� Smeltfunctie
� Instelling toetsentoon (aan/uit)
� Inschakelduur met uitschakelfunctie
� Automatische snelle start
� Akoestische timer
� Sudderfunctie

Kenmerken

– 9 vermogensniveaus
– Automatische vlamcontrole
– Automatische herstart
– Ontsteking met één hand
– Kinderbeveiliging
– Beveiligingspakket
– Veiligheidsuitschakeling
– Indicatie restwarmte
– Black design

Vermogen van de kookzones
PowerWokbrander: 6 kW

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

Speciaal design
– Vlakbouw of opliggend
– Rooster zwart geëmailleerd

Toestelafmetingen 

(B × D): 384 × 501 mm

Prijs*

DualDesign (vlak- of opbouw)
GAS411GSAZ/3106360115 2150,–

H6.4227D-AE Ansicht
Gaskochfeld GAS 411 GSAZ

Druckvorlage: H6.42271D-AE

Erstellt: 14.10.15 Albatros Design CH-8048 Zürich

GASKOOKVELDEN



Elegant en hoogwaardig verwerkt

■

Variabele kleurteperatuur met FlexLED

■

Zeer stil dankzij SilentPlus

■

Premira in nieuwe glans



AFZUIGKAPPEN
■

Onze hoge kwaliteit is zichtbaar, tastbaar maar onhoorbaar
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Eiland- en plafondafzuigkappen

Eiland- en plafondafzuigkappen zijn geschikt voor keukens met een 
kookeiland. Voor nog meer fraaie elegantie hebben wij ook een eiland-
afzuigkap aan kabels in het assortiment.

Kookveldafzuiging

Voor een royale hoofdruimte en een puristisch keukendesign: De kook-

veldafzuiging wordt naast het kookveld ingebouwd en zuigt de damp 

rechtstreeks naar beneden af. Dankzij de opvangbak is een snelle en 
praktische reiniging mogelijk. Deze bak heeft een opvangcapaciteit van 
0,5 liter en kan eenvoudig uit de uitsparing worden genomen en met 

het metalen vetfilter in de vaatwasmachine worden gereinigd.

 
Fusion

Perfecte combinatie: In ons Fusion-kookveld is al een dampafzuiging 

geïntegreerd die de dampen direct naast de pannen en braadpannen 
naar beneden wegzuigt. De opvangbak kan worden uitgenomen zoals 
bij de kookveldafzuiging en in de vaatwasmachine worden gereinigd. 
 

Werkbladafzuigkappen

De geniale werkbladafzuigkap heeft een uitschuifbaar kaplichaam en 

laat zich na gebruik weer heel eenvoudig in het werkblad verzinken. 
Wij adviseren u de werkbladafzuigkap te combineren met een panora-
ma-kookveld – zo kunnen de kookdampen optimaal worden afgezogen.

Wandafzuigkappen

Dit kaptype gebruikt u, wanneer uw kookveld tegen een wand is 
geplaatst. 

Inbouwafzuigkappen

Met een inbouwafzuigkap maakt u optimaal gebruik van de ruimte in 
een keuken. Naar gelang de uitvoering is deze vrijwel volledig integreer-
baar in de bovenkast en biedt deze ruimte voor kruiden, kookboeken 

en ander kookgerei. Zij is vrijwel onzichtbaar weggewerkt en wordt 
alleen uitgetrokken voor het koken. Integreerbare afzuigingen zijn 
ontworpen voor inbouw in de bovenkast of een ander keukenelement. 
Deze oplossing biedt vrijwel onbegrensde plannings- en ontwerpvrijheid 
in uw keuken.

Een designafzuigkap die getuigt van uw goede smaak of gewoon een prak-

tische geïntegreerde afzuigkap: ons aanbod omvat estetische en functionele 

oplossingen voor iedere keuken.

■

AFZUIGKAPPEN VOOR 
MOOIE EN PRAKTISCHE 

OPLOSSINGEN
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AFZUIGKAPPEN

Plafondafzuigkappen

Eilandafzuigkappen

InbouwafzuigkappenEilandafzuigkap aan kabels

Wandafzuigkappen

Werkbladafzuigkappen

Kookveldafzuiging Fusion

NIEUW

vanaf 

november 

2018
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In ons nieuwe kookveld Fusion is al een dampafzuiger geïntegreerd die voor 

aangename vrije hoofdruimte zorgt. Dankzij de OptiLink-functie hoeft u geen 

aandacht te besteden aan de afzuiging - die regelt zich vanzelf in afstemming 

met het kookveld.

■

EEN INTELLIGENTE 
COMBINATIE

Een apparaat - twee functies

Dit kookveld combineert twee functies in een toestel en maakt het 
koken makkelijker - u kunt zich volledig concentreren op de bereiding 
van uw gerechten. In dit nieuwe kookveld is al een dampafzuiging 
geïntegreerd die de dampen direct naast de pannen en braadpannen 
naar beneden wegzuigt. De opvangbak kan worden uitgenomen zoals 
bij de kookveldafzuiging en in de vaatwasmachine worden gereinigd. 

Ook de intuïtieve bediening via het grafische touchscreen maakt het 

koken tot een belevenis.

Intelligente communicatie: OptiLink

Een andere highlight is de functie OptiLink: kookveld en dampafzuiger 

communiceren met elkaar, zodat de sterkte van de afzuiging automa-

tisch wordt afgestemd op de damphoeveelheid. U kunt de afzuiging 

natuurlijk ook manueel instellen - maar als u dat wilt, doet de kap het 

automatisch en kunt u zich volledig op het koken concentreren.
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AFZUIGKAPPEN

NIEUW
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AFZUIGKAPPEN

Een mooie update

Als u een afzuigkap van het hoogste niveau wilt, hebben wij precies wat 
u zoekt: de Premira-serie omvat inbouw-, eiland- en wandafzuigkappen 
en overtuigt door haar uitstekende eigenschappen. Ons spiegelglas-de-
sign laat de eilandafzuigkap rondom schitteren. De wandafzuigkap is 

aan de voorzijde en zijkanten van spiegelglas voorzien. De nieuwe 

en hoogwaardige FlexLED biedt u bovendien een breed verlichtings-
spectrum. De lichtwarmte is individueel instelbaar tussen 2700 en 
4000 Kelvin – voor een harmonieus lichtconcept binnen de keuken.

Van binnen sublieme techniek

Alle Premira-dampafzuigers zijn als luchtafvoermodel en als luchtcircula-
tiemodel verkrijgbaar. In tegenstelling tot de luchtafvoerkap, waarbij de 
damp naar buiten wordt geleid, wordt de lucht bij een luchtcirculatiekap 
gereinigd en weer aan de omgeving afgegeven. Hoogwaardige actieve 
koolfilters garanderen een zeer goede geurafscheiding. Ook voor een 
eenvoudige reiniging van de vetfilters is gezorgd: Met behulp van de 
magneetbevestiging laten de vetfilters zich zeer eenvoudig installeren en 
dankzij ComfortFix veilig verwijderen. De krachtige motor verbruikt – net 
als de geïntegreerde LED-verlichting – zeer weinig stroom en is met 

SilentPlus nu nog stiller tijdens het gebruik.

De Premira-kappen zijn uitgerust met de modernste technologie, leveren zeer 

goede prestaties, zijn zuinig in het gebruik en zien er ook nog eens goed uit. 

Ons highlight-product hebben wij voor u nu nog beter gemaakt.

■

FRISSE WIND IN DE 
PREMIRA LIJN

Naar boven of beneden?

De trend van de open keukens heeft ook bij de dampafzuigers veranderingen in de hand gewerkt. Nieuwe 

dampafzuigers zoals werkbladafzuigkappen en kookveldafzuiging zuigen damp direct naast de pannen naar 

beneden af en bieden volop hoofdruimte. Tevens is er een merkbare trend in de richting van geïntegreerde 

toestellen: Met het kookveld Fusion met ingebouwde dampafzuiger heeft u twee toestellen in één. Misschien 

wilt u de damp toch naar boven laten stijgen en kiest u voor een stijlvolle eilandafzuigkap of een praktische 

inbouwafzuigkap Er is een ruime keus die voor elke behoefte de juiste oplossing biedt.

ONZE 

AANBEVELING
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VERGELIJKING PLAFOND-,  
EILAND-, WAND- EN 

WERKBLADAFZUIGKAPPEN
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Brochurepagina 85 85 86 86 86 87 87
UITVOERINGEN
Inox ■ 

Inox/Glas ■ ■ 

Spiegelglas ■ ■ ■ 

Front van Glas ■ 

OptiGlass ■ 

120 cm breedte ■ ■ ■ 

100 cm breedte ■ ■ 

90 cm breedte ■ ■ 

80 cm breedte ■ 

Luchtafvoer ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Luchtcirculatie met standaard actief koolfilter ■ ■ ■ ■ ■ 

Luchtcirculatie met actief Longlife-koolfilter ■ 

Luchtcirculatie met actief Longlife-Plus-koolfilter ■ ■ 

TOEPASSINGEN
FlexLED verstelbaar 2700–4000 Kelvin ■ ■ 

LED-verlichting ■ ■ ■ ■ ■ 

Lichtkleur (Kelvin) 3000 4000 3000 2700–4000 2700–4000
Dimbaar licht ■ ■ ■ 

SilentPlus ■ ■ 

Aantal vetfilters 4 2 1 2 3 3/4 3/4
ComfortFix ■ ■ 

Automatische naloop (uitgestelde stop) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Niveau Intensief ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Clean-Air-functie ■ ■ ■ ■ 

Vetfilterreinigingsindicatie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Aansluiting luchttoe-/-afvoerklep ■ ■ 

Efficiënte BLDC-motor ■ ■ ■ ■ 

BEDIENING EN DISPLAY
Grafisch touchscreen ■ 

Sensortoetsen ■ ■ ■ ■ ■ 

Druktoetsen ■ 

Afstandsbediening* incl. ■ ■ ■ 

OptiLink ■ 

Aantal vermogensniveaus 4 4 4 10 4 4 4
Ventilatorniveau-indicatie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

*Tegen meerprijs  Toebehoren vanaf pagina 135
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PLAFONDAFZUIGKAPPEN, WERKBLADAFZUIGKAP

DSDSR12

Sterke prestaties en discrete uitstraling – deze 
afzuigkap wordt rechtstreeks in het plafond 
ingebouwd. Afwerking in inox of wit glas.

Bedrijfsmodi

� Luchtafvoer
� Licht met dimfunctie
� Indicatie reiniging vetfilter
� Niveau Intensief
� Automatische naloop
� Randafzuiging

Uitrusting

– Luchtvolumestroom vlg. EN 61591:
 Max. niveau 630 m3/h
 Intensief niveau 830 m3/h
– Geluidswaarden: Max. niveau 68 dB(A)
 Intensief niveau 74 dB(A)
–  Luchtafvoeraansl. met geïntegreerde 

terugslagklep ∅ 150 mm
– 2 LED-lampen
– Afstandsbediening inbegrepen
– Intensief niveau met automatische reset

Energie

Energie-
efficiëntie

Toestelmaten zonder kanaal 

Fronthoogte × B × D: 133 × 1200 × 700 mm
Hoogte apparaat: 318 mm (luchtafvoer)

Prijs*  

DSDSR12 (120 cm)
Inox (RVS) DSDSR12c/6400360003 2400,–
Glas (wit)  DSDSR12g/6400360005 2600,–

Toebehoren voor recirculatie
Doos voor luchtcirculatie met 5 kg actieve 
koolstof ca. 5 jaar zonder onderhoud
(1012160) 590,–

Toebehoren voor installatie met motor 
op afstand
Montageset (H43403) 259,–

DSTS9 

Een uitschuifbare werkbladafzuigkap van 
topklasse. Vlakbouw of opbouw mogelijk, 
ideaal in combinatie met een panoramisch 
kookveld.

Bedrijfsmodi

� Luchtafvoer
� Licht met dimfunctie
� Indicatie reiniging vetfilter
� Niveau Intensief
� Automatische naloop
� Verzadigingsindicator actievekoolfilter

Uitrusting

– Luchtvolumestroom vlg. EN 61591:
 Max. niveau 420 m3/h
 Intensief niveau 670 m3/h
– Geluidswaarden:  Max. niveau 57 dB(A)
 Intensief niveau 69 dB(A)
–  Luchtafvoeraansl. met geïntegreerde 

terugslagklep ∅ 150 mm
– Sensortoetsen
– LED-lampen
– Intensief niveau met automatische reset

Energie

Energie-
efficiëntie

Toestelafmetingen 

H × B × D: 646 × 880 × 352 mm
Uitschuifhoogte 400 mm

Prijs*

DSTS9 (90 cm)
Werkbladafzuigkap
Glas DSTS9g/6400460005 2450,–

Toebehoren voor recirculatie
Longlife-filter met actieve koolstof
(1012163) 195,–
Doos voor luchtcirculatie met 4kg actieve
koolstof, ca. 3,5 jaar zonder onderhoud 
(1012161) 259,–

Toebehoren voor installatie met motor 
op afstand
Montageset (1012164) 259,–

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw en recyclagebijdrage
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DSMS (Kookvelden niet inbegrepen)

De vrijwel onzichtbaar naast het kookveld
geinstalleerde kookveldafzuiging garandeert
een hoogst effectieve afzuiging
 

Programma’s

� Luchtafvoer
� Indicatie reiniging vetfilter
� Niveau Intensief
� Automatische naloop
� Verzadigingsindicator actievekoolfilter

Uitrusting

– Luchtvolumestroom vlg. EN 61591:
 Max. niveau 500 m3/h
 Intensief niveau 590 m3/h
– Geluidswaarden:  Max. niveau 67 dB(A)
 Intensief niveau 70 dB(A)
– Sensortoetsen
– Intensief niveau met automatische reset
–  Uitneembare opvangbak met geïntegreerde 

vetfilters en ca. 500 ml opnamecapaciteit, 
vaatwasmachinebestendig

Energie

Energie-
efficiëntie

Toestelafmetingen 

DSMS
B × D: 110 × 501 mm/R1,5

Prijs*

DSMS
Kookveldafzuigkap
Glas  DSMS/6400560005 2150,–

Toebehoren voor recirculatie
Doos voor luchtcirculatie met 4kg actieve
koolstof, ca. 3,5 jaar zonder onderhoud
(1012161)  259,–

FUSION  

Deze geniale kookveldafzuiging is in het 
kookveld geïntegreerd en zuigt de damp 
direct naar beneden af. 

Programma’s afzuiger

� Luchtafvoer
� Veegbescherming
� Indicatie reiniging vetfilter
� Niveau Intensief
� Automatische naloop
� Verzadigingsindicator actievekoolfilter
� Randafzuiging
� OptiLink

Uitrusting Afzuiger

– 9 vermogensniveaus en 1 intensief niveau
– Intensief niveau met automatische reset
–  Uitneembare opvangbak met geïntegreerd 

vetfilter en ca. 500 ml opnamecapaciteit, 
vaatwasmachinebestendig

Meer informatie over de kookvelden vindt u 
op pagina 68

Toestelafmetingen 

GKD46TIMASZO
B × D: 761 × 501 mm/R1,5

Prijs* 

GKD46TIMASZO 
DualDesign met kookveldafzuiging 
GKD46TIMASZO/3109460415 2900,–

Toebehoren voor recirculatie
Doos voor luchtcirculatie met 4kg actieve
koolstof, ca. 3,5 jaar zonder onderhoud
(1012161) 259,–

1041198-AA Ansicht
Induktionskochfeld GKD46 TIMASZO

Druckvorlage: 10411981-AA

Erstellt: 13.09.17 Albatros Design CH-8048 Zürich

BESCHIKBAAR 

VANAF NOVEMBER

2018

DIAS

Aan kabels bevestigd komt de eilandafzuigkap 
door haar flexibele hoogte bijzonder goed tot 
haar recht in een loft of zolderwoning.

Programma’s

� Recirculatie
� Veegbescherming
� Indicatie reiniging vetfilter
� Niveau Intensief
� Automatische naloop
� Verzadigingsindicator actievekoolfilter

Uitrusting

– Luchtvolumestroom vlg. EN 61591:
 Max. niveau 491 m3/h
 Intensief niveau 532 m3/h
– Geluidswaarden:  Max. niveau 69 dB(A)
 Intensief niveau 70 dB(A)
– Sensortoetsen
– 4 LED-lampen 
– Afstandsbediening als toebehoren
– Intensief niveau met automatische reset

Energie

Energie-
efficiëntie  

Toestelafmetingen 

DIAS10 (100 cm)
Fronthoogte × B × D: 132 × 1000 × 700 mm
Hoogte tot plafond: 500–2000 mm

Prijs* 

DIAS10 (100 cm)
Glas DIAS10g/6300960005 3100,–

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 4 kg actieve koolstof 
ca. 3,5 jaar zonder onderhoud
(1012644) incl.
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KOOKVELDAFZUIGING, EILANDAFZUIGKAPPEN, WANDAFZUIGKAPPEN

DI Premira 

De Premira Eilandafzuigkappen.

Programma’s

� Luchtafvoer
� Veegbescherming
� Indicatie reiniging vetfilter
� Niveau Intensief
� Automatische naloop
� Verzadigingsindicator actievekoolfilter
� Stille werking
� FlexLED 2700–4000 Kelvin
� ComfortFix

Uitrusting

– Luchtvolumestroom vlg. EN 61591:
 Max. niveau 452 m3/h
 Intensief niveau 675 m3/h
– Geluidswaarden:  Max. niveau 52 dB(A)
 Intensief niveau 63 dB(A)
–  Luchtafvoeraansl. met geïntegreerde 

terugslagklep ∅ 150 mm
– 4 LED-lampen instelbaar 2700–4000 Kelvin
–  Handige installatie van de vetfilters
– Afstandsbediening als toebehoren
– Intensief niveau met automatische reset

Energie

Energie-
efficiëntie

Toestelmaten zonder kanaal 

Fronthoogte × B × D:  
55 × 1000/1200 × 700 mm
*Apparaathoogte incl. afvoerkanaal:
510–635 mm (luchtafvoer)
610–790 mm (luchtcirculatie)

Prijs* 

DI PQ 10 (100 cm)
Glas DIPQ10g/6301560002 2000,–

DI PQ 12 (120 cm)
Glas DIPQ12g/6301660002 2200,–

Toebehoren voor recirculatie
Longlife-Plus actieve koolfilter 
Starter Kit DI/DW
(1046969) 329,–

DW Premira 

De Premira Wandafzuigkappen.

Programma’s

� Luchtafvoer
� Veegbescherming
� Indicatie reiniging vetfilter
� Niveau Intensief
� Automatische naloop
� Verzadigingsindicator actievekoolfilter
� Stille werking
� FlexLED 2700–4000 Kelvin
� ComfortFix

Uitrusting

– Luchtvolumestroom vlg. EN 61591:
 Max. niveau 452 m3/h
 Intensief niveau 675 m3/h
– Geluidswaarden:  Max. niveau 52 dB(A)
 Intensief niveau 63 dB(A)
–  Luchtafvoeraansl. met geïntegreerde 

terugslagklep ∅ 150 mm
– 2 LED-lampen instelbaar 2700–4000 Kelvin
–  Handige installatie van de vetfilters
– Afstandsbediening als toebehoren
– Intensief niveau met automatische reset

Energie

Energie-
efficiëntie

Toestelmaten zonder kanaal

Fronthoogte × B × D:  
55 × 900/1200 × 550 mm
*Apparaathoogte incl. afvoerkanaal:
460–660 mm (luchtafvoer)
570–770 mm (luchtcirculatie)

Prijs* 

DW PQ 9 (90 cm)
Glas DWPQ9g/6202260002 1650,–

DW PQ 12 (120 cm)
Glas DWPQ12g/6202360002 1800,–

Toebehoren voor recirculatie
Longlife-Plus actieve koolfilter 
Starter Kit DI/DW
(1046969) 329,–

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw en recyclagebijdrage

DSMS Kookveldafzuigkap

Toebehoren
–  Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen  

van vlakbouw kookplaten en DSMS  
in 1 uitsnijding 
(H63789 – bevat 2 stuks) 99,–

–  Koppelstuk voor kookveldcombinaties  
met DSMS in 1 uitsnijding,  
opliggend (opbouw), Zwart 
(1019199 – bevat 1 stuk) 115,–

DI Premira & DW Premira 

Ook beschikbaar met een hoger inox 
afvoerkanaal, 

DI PQ 
DIPQ10Lg/6301560202
DIPQ12Lg/6301660202
640–845 mm (luchtafvoer)
795–1000 mm (luchtcirculatie)

DW PQ
DWPQ9Lg/6202260202
DWPQ12Lg/6202360202
660–875 mm (luchtafvoer)
780–995 mm (luchtcirculatie)

Contacteer onze klantendienst voor de prijs.

Levertermijn 8 weken.
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VERGELIJKING INBOUWAFZUIGKAPPEN 
EN INTEGREERBARE AFZUIGING
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Brochurepagina 89 89
UITVOERINGEN
Inox ■ ■

Met uitschuifbaar glazen dampscherm ■

Inbouw deels zichtbaar ■

Inbouw geïntegreerd ■

120 cm breedte ■

90 cm breedte ■

86 cm breedte ■

70 cm breedte ■

60 cm breedte ■

52 cm breedte ■

Luchtafvoer ■ ■

Luchtcirculatie met actief Longlife-koolfilter ■

Luchtcirculatie met actief Longlife-Plus-koolfilter ■

TOEPASSINGEN
Randafzuiging ■

FlexLED verstelbaar 2700–4000 Kelvin ■

LED-verlichting ■ ■

Lichtkleur (Kelvin) 3000 2700–4000
SilentPlus ■

Aantal vetfilters 1/2 2/3/4
ComfortFix ■

Automatische naloop ■ ■

Vetfilterreinigingsindicatie ■ ■

Aansluiting luchttoe-/-afvoerklep ■

Efficiënte BLDC-motor ■

BEDIENING EN DISPLAY
Druktoetsen ■

Sensortoetsen ■

Afzuigingsniveaukeuze via glas-/dampscherm ■

Afstandsbediening* ■ ■

Aantal vermogensniveaus 4 4
Indicatie niveau van afzuiging ■ ■

Quickstart ■

*Tegen meerprijs  Toebehoren vanaf pagina 135
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INBOUWDAFZUIGKAPPEN EN INTEGREERBARE AFZUIGING

DEHMR

Een integreerbare afzuiging met een hoog 
luchtdebiet en dimbare LED-verlichting.

Bedrijfsmodi

� Luchtafvoer
� Licht met dimfunctie
� Indicatie reiniging vetfilter
� Niveau Intensief
� Automatische naloop
� Verzadigingsindicator actievekoolfilter
� Randafzuiging

Uitrusting

– Luchtvolumestroom vlg. EN 61591:
 Max. niveau 560 m3/h
 Intensief niveau 690 m3/h
– Geluidswaarden:  Max. niveau 64 dB(A)
 Intensief niveau 68 dB(A)
–  Luchtafvoeraansl. met geïntegreerde 

terugslagklep ∅ 150 mm
– 2 LED-lampen
– Intensief niveau met automatische reset

Energie

Energie-
efficiëntie

Toestelafmetingen 

Fronthoogte × B × D: 
330 × 520/700/860 × 300 mm

Prijs*  

DEHMR5** (52 cm) 
Inox (RVS) DEHMR5c/6102360003 1100,–
**Prestaties: 640 m3/h, energie-efficiëntie B

DEHMR7** (70 cm) 
Inox (RVS) DEHMR7c/6102460003 1300,–
** Prestaties: 640 m3/h, energie-efficiëntie B

DEHMR8 (86 cm)
Inox (RVS) DEHMR8c/6102560003 1500,–

Toebehoren voor recirculatie
Longlife actieve koolfilter voor DEHMR
(H43392) 199,–

DF Premira

De Premira-inbouwoplossing overtuigt o.a. 
door haar elegante glazen scherm.

Bedrijfsmodi

� Luchtafvoer
� Veegbescherming
� Indicatie reiniging vetfilter
� Niveau Intensief
� Automatische naloop
� Verzadigingsindicator actievekoolfilter
� Stille werking
� FlexLED 2700–4000 Kelvin
� ComfortFix

Uitrusting

– Luchtvolumestroom vlg. EN 61591:
 Max. niveau 455 m3/h
 Intensief niveau 657 m3/h
– Geluidswaarden:  Max. niveau 53 dB(A)
 Intensief niveau 63 dB(A)
–  Luchtafvoeraansl. met geïntegreerde 

terugslagklep ∅ 150 mm
– 2 LED-lampen instelbaar 2700–4000 Kelvin
–  Handige installatie van de vetfilters
– Afstandsbediening als toebehoren
– Sensortoetsen
– Keuze afzuigingsniveau via glazen scherm
– Intensief niveau met automatische reset

Energie

Energie-
efficiëntie

Toestelafmetingen

Fronthoogte × B × D: 
55 × 598/898/1198 × 495 mm

Prijs*  

DF PQ 6 (60 cm) 
Inox (RVS) DFPQ6c/6104060003 1300,–

DF PQ 9 (90 cm)
Inox (RVS) DFPQ9c/6104160003 1450,–

DF PQ 12 (120 cm)
Inox (RVS) DFPQ12c/6104260003 1650,–

Toebehoren voor recirculatie
Longlife-Plus actieve-koolfilter voor DFPQ
(1046970) 299,–

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw en recyclagebijdrage



Het snelle programma Party

■

Fonkelende glans met SteamFinish

■

Uitgestelde startfunctie OptiStart

■

Adora met warmtepomp



VAATWASMACHINES
■

Krachtige keukenhulpen die u en uw vaat laten stralen
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Zoek een vaatwasmachine uit die exact bij uw gezin past - of laat het toestel 

elegant achter het front van uw keukenmeubilair verdwijnen.

■

FORMAAT EN DESIGN 
NAAR KEUZE

Design dat in elke keuken past

De Adora combineert functionaliteit met hoogwaardige uitstraling. 
Onze vaatwasmachines zijn - passend bij uw keuken - verkrijgbaar in 

een spiegelglasfront. Vanzelfsprekend kan uw vaatwasmachine ook 

onzichtbaar en, bijvoorbeeld met een greeplijst, achter uw individueel 

vormgegeven keukenfront worden ingebouwd: omdat meubelfronten 

tegenwoordig vaak van hoogwaardige en zware materialen worden 

gemaakt, kunnen ook versterkte veren als toebehoren bij uw vaatwas-

machine worden voorzien.

Perfect voor de hoge inbouw
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VAATWASMACHINES

Snel en ongecompliceerd ingebouwd

Onze vaatwasmachines zijn verkrijgbaar als standaard- of groot-

volume-variant – deze laatsten zijn ware ruimtewonderen. Onze 
vaatwasmachines zijn niet alleen perfect voor onderbouw, maar ook 
voor hoge inbouw: een speciaal 4-punt-scharnier tilt de toesteldeur van 
de vaatwasmachine bij het openen licht omhoog. Zo blijft ruimte over 
voor het inzwenken en kan de Adora met minimale spleetmaten worden 
ingebouwd. Wij wijzen u erop dat de Adora SL WP met warmtepomp 

alleen in het standaardformaat verkrijgbaar is.

Praktische verlichting voor extra comfort

Waarom 's avonds speciaal de keukenverlichting inschakelen om slechts 
een glas in de vaatwasser te zetten? Met de nieuwe en aangename 

LED-binnenverlichting van het comfortniveau SL is dat niet meer nodig. 
Vier LED-lampen in de binnenruimte vereenvoudigen het vullen en 
leegmaken van de vaatwasmachine. Volledig geïntegreerde modellen 
hebben bovendien het praktische FunctionLight: een zijdelings aan 
de toesteldeur aangebrachte LED-indicatie informeert u zodra het 
programma afgerond is.

Grootvolume
met besteklade

Grootvolume

30 cm

27 cm
24 cm

33 cm

20 cm
18 cm

32 cm 30 cm

Standaardhoogte 
met warmtepomp

27,5 cm

23,5 cm
21 cm

Standaard hoogte

Sockel

30,5 cm

23,5 cm
21 cm

30,5 cm
27,5 cm
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Kwaliteit betekent ook energie besparen

Afwassen met de vaatwasmachine bespaart tijd en is veel economischer 
en milieuvriendelijker dan handmatig afwassen. Terwijl bij het afwassen 
met de hand ca. 40 liter water wordt verbruikt, kan de Adora SL bij 

het automatische programma slechts 5 liter verbruiken. Is de Adora SL 

op warm water aangesloten, dan wordt het energieverbruik tot wel 

90 % verlaagd.

Vaatwasmachine met warmtepomptechnologie

De vaatwasmachine Adora SL WP heeft bovendien een warmtepomp. 
Als eerste fabrikant bouwen wij een uiterst efficiënte warmtepomp in de 
vaatwasmachine in, waardoor het stroomverbruik in vergelijking met 
conventionele vaatwasmachines bijna wordt gehalveerd. In het 
Eco-programma wordt het spoelwater uitsluitend door de warmte-
pomp verwarmd en is de energiebehoefte het laagst. Afhankelijk van 
de programmakeuze wordt een tweede warmtebron ingeschakeld 
om een constante temperatuur te bereiken. Door de vaatwasmachine 
geproduceerde warmte neemt de warmte-accumulator weer op – voor 
een evenwichtige warmtebalans in uw keuken.

Eén ding staat vast: een vaatwasmachine verbruikt veel minder energie en water 

dan afwassen met de hand. Voor de vaatwasmachines van V-ZUG geldt dat des 

te meer - in ecologisch opzicht behoren deze vaatwassers tot de absolute top.

■

AFWASSEN  
IN STIJL

Getest en bevestigd door
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Spaarzame functies voor uw budget en een goed gevoel

Onze vaatwasmachines hebben uitgekiende sensoren en functies die u 
helpen nog meer te besparen - stroom, water, zout, spoelglansmiddel 

en dus ook geld.

� Troebelheidssensor: Deze sensor meet de vervuilingsgraad van 

het water en zorgt ervoor dat niet onnodig vers water wordt verbruikt.

� Waterhardheidsregeling: De waterhardheidsregeling zorgt 
continu voor een ideale hardheid van het water. Het afwasmiddel 
werkt beter en vaatgoed en glazen worden ontzien.

� Spoelglansmiddeldosering: De spoelglansmiddeldosis wordt 
automatisch aangepast aan de waterhardheid en de belading – u 
bespaart hierdoor op spoelglansmiddel.

� Energiebesparingstoets: Verlaagt de temperatuur met 5 °C en 

bespaart zo 10 % energie.

� Programma partiële lading: Past het programma automatisch 

aan een geringere belading aan en bespaart tot wel 6 liter water en 

30 minuten spoeltijd.

� Automatische deuropener: de automatische deuropener stoot 

de toesteldeur na het spoelprogramma automatisch open. Dit verkort 

de droogfase en bespaart waardevolle energie.

� OptiStart: de intelligente uitgestelde startfunctie gebruikt de 
wachttijd voor de start van het programma om het vaatgoed in te weken. 
Wanneer de wascyclus begint, is het vuil al ingeweekt zodat het toestel 
met een lagere temperatuur kan draaien. Het energieverbruik neemt

daardoor met ca. 10 % af.

� EcoManagement: Het EcoManagement helpt u om het verbruik 

van uw toestel te controleren en met programma’s te spoelen die de 

natuurlijke hulpbronnen ontzien.
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� Dagelijks kort

Als eerste vaatwasmachine reinigt de Adora SL normaal vervuild 
vaatgoed in slechts 47 minuten.

� Sprint

Een aangenaam kort programma van amper 20 minuten voor licht 
vervuilde vaat.

� Automatisch

Het automatische programma weet wat vaatgoed nodig heeft: dit 
programma wast uw vaatgoed precies goed af en bespaart daarbij 

tot wel 30 % op water, stroom en regeneratiezout. De programmaduur 
bedraagt tussen 55 en 100 minuten. (De daadwerkelijke tijdsduur 
kan van de bovenstaande informatie afwijken - afhankelijk van de 
vervuilingsgraad.)

� Fondue/Raclette

Het exclusieve Fondue-/Raclette-programma is ideaal voor de typische 
Zwitserse specialiteiten. Caquelons en raclettepannetjes evenals oven-
schotel- en gratinvormen worden perfect schoon dankzij de actieve 
inweekfase.

� Stil

dit programma is met 37 dB(A) zo stil dat het nauwelijks te horen is. U 

kunt het vaatgoed ongestoord 's nachts laten afwassen - de volgende 

ochtend is alles schoon en klaar voor gebruik. 

� Hygiëne

Voor de hygiënisch schone reiniging van voorwerpen zoals snijplanken 
of babyflesjes.

� Machine-onderhoud

Dit speciale programma ontvet en reinigt de binnenruimte en de com-

ponenten. Met een regelmatige machine-onderhoud zorgt u voor een 
hygiënische vaatwasmachine en draagt u bij aan een lange levensduur 
van het toestel.

� SteamFinish – een wereldprimeur

Met zijn SteamFinish-programma is de Adora SL de eerste vaatwasma-
chine die zuivere stoom gebruikt om glazen, bestek en serviesgoed te 

reinigen met als gevolg een smetteloos en glanzend resultaat dat zelfs 

meetbaar is. De effectiviteit van het SteamFinish-programma is getest 

en bevestigd door het onafhankelijke testlaboratorium Labor Veritas. 
De unieke, gepatenteerde SteamFinish-technologie genereert stoom 
aan het begin van het droogproces. Die stoom 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 perfecte afwerking van 

elke vaatwasbeurt.

De uitgekiende programma's van onze vaatwasmachines zijn een goede reden 

om voor een hoger comfortniveau te kiezen. Alle apparaten hebben vanzelfspre-

kend de programma's die men van een vaatwasmachine gewend is.

■

AFWASSEN ZONDER 
ZORGEN
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� Party-programma – Zodat ook de gastheer of -vrouw 

van de party kan genieten

Muziek, gesprekken, gelach – het feest is volop aan de gang. De hapjes 
worden vlot naar binnen gewerkt. En ook het servies raakt stilaan op. 

Geen probleem met het geniale Party-programma van Adora SL: dat 

wast sneller af dan ooit tevoren. Al na 11 minuten staat het schone 

vaatgoed alweer ter beschikking van u en uw gasten. Zo kan de gast-

heer/-vrouw zonder stress en met volle teugen van de party genieten.

Snel afgewassen is al bijna opgeruimd

Het programma Party biedt u de mogelijkheid om opeenvolgend 
5  ladingen vaatgoed te wassen in telkens 11 minuten. Dat maakt 
het perfect geschikt om in korte tijd grote hoeveelheden licht vervuild 
vaatgoed te reinigen. Dat is niet alleen zeer praktisch tijdens een 
party, maar ook in veel andere situaties. Bijvoorbeeld wanneer u voor 

een groot aantal gasten meerdere gangen op het menu heeft staan. 
Tussen de gangen kunt u gebruikt serviesgoed snel afwassen en meteen 
opnieuw gebruiken of opruimen. Zo blijft de keuken ordelijk en bespaart 
u waardevolle tijd die u met uw gasten kunt doorbrengen.

Innovatie met een wereldrecord

Terwijl het automatische programma van een V-ZUG-vaatwasmachine 
afhankelijk van model, belading, waterhardheid enz. gewoonlijk tussen 
55  en 100 minuten nodig heeft, duurt het programma Sprint 20 minuten 
(bij de Adora SL WP 18 minuten). Met een vaatwascyclus van slechts 

11 minuten heeft het programma Party qua snelheid nu de koppositie 

overgenomen en is meteen ook wereldrecordhouder: Het programma 

is een van onze innovaties en is een goede reden om voor een Adora 

SL of een Adora SL WP te kiezen.

Met het programma Party introduceren wij een keukenhulp die zelfs het tot nu 

toe snelste programma Sprint achter zich laat. De Adora SL spoelt licht vervuild 

vaatgoed in slechts 11 minuten - dat is een wereldrecord.

■

HET PROGRAMMA PARTY - 
HET SNELSTE PROGRAMMA 

OOIT
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Onderste korf met MultiFlex-zone

Een klapmechanisme zorg ervoor dat de vier naaldrijen met een een-

voudige handgreep omlaag geklapt kunnen worden. Zij vormen een 

groot oplegvlak dat bijzonder geschikt is voor grote kommen, pannen, 

borden, stoomoventoebehoren en ook kopjes en glazen.

Als toebehoren verkrijgbaar: Speciale onderste korf voor 

glazen

Deze onderste korf werd speciaal ontwikkeld voor glazen en kopjes. 
Tot 26 drinkglazen en 10 koppen passen erin. De korf is ideaal voor de 
dagelijkse afwas op kantoor of wanneer u vaak veel gasten ontvangt. 
Hij past bij alle comfortniveaus van de Adora-lijn en kan als toebehoren 
worden besteld. Speciaal voor wijnglazen is tevens een glazeninzet 

leverbaar die in de onderste korf past.

In hoogte verstelbare ruime bovenste korf

De multifunctionele rekken en een speciale glazenrij zijn uitstekend 
geschikt voor koffiekoppen en dienen als oplegvlak voor drink- en 
wijnglazen. Koffieschoteltjes of kleine borden vinden ook probleemloos 
een plek. De bovenste korf is in diverse stappen in hoogte verstelbaar: 

Ook beladen laat hij zich met één handgreep in zeven verschillende 

posities zetten.

Handige ergoPlus-besteklade

De door ons ontwikkelde besteklade maakt een ergonomisch vullen van 
het bestek mogelijk. Het bestek kan gestructureerd, zonder onderlinge 

aanraking, worden geplaatst. Zo wordt het bestek geheel schoon en 

zijn krassen uitgesloten.

Dankzij de aanpasbare inrichting kunt u uw vaatwasmachine van V-ZUG laden 

zoals het u zelf uitkomt – en bijna alles past erin. Voor nog meer flexibiliteit kunt u 

uw toestel zelfs uitrusten met bijkomende toebehoren.

■

FLEXIBILITEIT EN 
ERGONOMIE

Hoe was ik het beste af?

Een vaatwasmachine is niet alleen een handige helper, hij verbruikt ook minder water dan een manuele afwas 

- geen wonder dat hij in bijna alle huishoudens thuis is. Afhankelijk van uw behoeften kunt u uit meerdere com-
fortniveaus kiezen. Welk apparaat voor u het juiste is, hangt van uw woon- en leefsituatie af. In een open keuken 
adviseren wij om bijvoorbeeld op een bijzonder stil apparaat te letten (geluidsinformatie op het energielabel).

ONZE 

AANBEVELING
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PRODUCTVERGELIJKING 
 VAATWASMACHINE

Adora SL WP Adora SL Adora S

Brochurepagina 104 103/104 105

UITVOERINGEN

Grootvolume ■ ■ 

Volledig integreerbaar ■ ■ ■ 

Spiegelglas paneel van 124 mm ■ 

UITRUSTING

Energie-efficiëntie A+++/–30 % A+++/–10 % A+++/–10 %

Warmtepomp ■ 

ergoPlus-besteklade (enkel bij 
Grootvolume mogelijk)

■ 

LED-binnenruimteverlichting ■ ■ 

Automatische deuropener ■ ■ ■ 

EXCLUSIEF BIJ V-ZUG

Sprint-/Party-programma (min.) 18/11 20/11

Speciale functie voor 
warmwateraansluiting

■ ■ ■ 

SteamFinish ■ ■ 

Dagelijks Kort programma ■ ■ 

In hoogte verstelbare bovenste 
korf

■ ■ ■ 

TOEPASSINGEN

Aantal standaard-couverts 13 13/14 13

Eenvoudige hooginbouw ■ ■ ■ 

Aantal programma's 12 12 8

All-in-1-optie ■ ■ ■ 

Hygiëne-programma ■ ■ ■ 

Kinderbeveiliging ■ ■ ■ 

EcoManagement ■ ■ 

BEDIENING EN DISPLAY

Uitgestelde start ■ ■ ■ 

Tekstweergave ■ ■ 

7-segmentdisplay ■ 

TOESTELHOOGTE

Standaard (mm) 867–907 780–896 780–896

Grootvolume (mm) 845–961 845–961

Toebehoren vanaf pag. 136

Adora SL Gdi B met Besteklade

Half integreerbaar toestel met een spiegelglas 
paneel van 124mm hoog.

Programma's

� Automatisch
� SteamFinish
� Stil (37 dB(A))
� Dagelijks kort
� Party (11 min)
� Sprint
� Glazen
� Intensief
� Fondue/raclette
� Hygiëne
� Voorwas
� Zuinig
� MachineOnderhoud
� Gedeeltelijke belading
� Energie besparen
� Uitgestelde start (tot 24 uur)
 Optimaal voor tabletten
� OptiStart
� Troebelheidssensor
� Dosering glansproduct
� Regeling van de waterhardheid
� Automatische deuropener
� EcoManagement

Uitrusting

– binnenverlichting, 4 led-lampen
– plaats voor 14 standaardcouverts
– ErgoPlus-besteklade, lepelkorfje

Energie

10 Droog
resultaat ECO Standby

Vanaf 5 liter/0,76 kWh/42 dB(A)

Prijs* 

Adora SL Gdi B 
Grootvolume, zwarte greep
GS60SLZGdiBg/4108560202 2550,–

Grootvolume, inox greep
GS60SLZGdiBc/4108560212 2600,–

* Indicatieve prijzen in €, incl. btw en recyclagebijdrage
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Adora SL WP Vi nishoogte min. 87cm

De eerste vaatwasmachine met 
warmtepomptechniek is wereldkampioen 
energie-efficiëntie.

Programma's

� Automatisch
� SteamFinish
� Stil (37 dB(A))
� Dagelijks kort
� Party (11 min)
� Sprint
� Glazen
� Intensief
� Fondue/raclette
� Hygiëne
� Voorwas
� Zuinig
� MachineOnderhoud
� Gedeeltelijke belading
! Functie lampje aan zijkant
� Energie besparen
� Uitgestelde start (tot 24 uur)
 Optimaal voor tabletten
� OptiStart
� Troebelheidssensor
� Dosering glansproduct
� Regeling van de waterhardheid
� Automatische deuropener
� EcoManagement

Uitrusting

– binnenverlichting, 4 led-lampen
– plaats voor 13 standaardcouverts
– Bestekkorf, lepelkorfje, Vario-Bestekhouder

Energie

30 Droog
resultaat ECO Standby

Vanaf 6 liter/0,55 kWh/44 dB(A)

Prijs*

Adora SL WP Vi 
Standaard GS60SLWPZVi/4108260055 3800,–

Adora SL GVi B  met Besteklade

Het premium-toestel met de wereldprimeur 
SteamFinish en ergoPlus-besteklade.

Programma's

� Automatisch
� SteamFinish
� Stil (37 dB(A))
� Dagelijks kort
� Party (11 min)
� Sprint
� Glazen
� Intensief
� Fondue/raclette
� Hygiëne
� Voorwas
� Zuinig
� MachineOnderhoud
� Gedeeltelijke belading
! Functie lampje aan zijkant
� Energie besparen
� Uitgestelde start (tot 24 uur)
 Optimaal voor tabletten
� OptiStart
� Troebelheidssensor
� Dosering glansproduct
� Regeling van de waterhardheid
� Automatische deuropener
� EcoManagement

Uitrusting

– binnenverlichting, 4 led-lampen
– plaats voor 14 standaardcouverts
– ErgoPlus-besteklade, lepelkorfje

Energie

10 Droog
resultaat ECO Standby

Vanaf 5 liter/0,76 kWh/40 dB(A)

Prijs* 

Adora SL GVi B 
Grootvolume GS60SLZGViB/4108660255 2450,–

Adora SL Vi/GVi

Een eersteklas vaatwasmachine met de 
wereldprimeur SteamFinish.

Programma's

� Automatisch
� SteamFinish
� Stil (37 dB(A))
� Dagelijks kort
� Party (11 min)
� Sprint
� Glazen
� Intensief
� Fondue/raclette
� Hygiëne
� Voorwas
� Zuinig
� MachineOnderhoud
� Gedeeltelijke belading
! Functie lampje aan zijkant
� Energie besparen
� Uitgestelde start (tot 24 uur)
 Optimaal voor tabletten
� OptiStart
� Troebelheidssensor
� Dosering glansproduct
� Regeling van de waterhardheid
� Automatische deuropener
� EcoManagement

Uitrusting

– binnenverlichting, 4 led-lampen
– plaats voor 13 standaardcouverts
– Bestekkorf, lepelkorfje, Vario-Bestekhouder

Energie

10 Droog
resultaat ECO Standby

Vanaf 5 liter/0,75 kWh/40 dB(A)

Prijs* 

Adora SL Vi 
Standaard GS60SLZVi/4105960055 2300,–

Adora SL GVi 
Grootvolume GS60SLZGVi/4106160255 2350,–

De eerste met 

warmtepomptechnologie
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* Indicatieve prijzen in €, incl. btw en recyclagebijdrage 

Adora S Vi/GVi

De automatische deuropener van 
deze vaatwasmachine zorgt voor een 
geoptimaliseerd droogproces.

Programma's

� Automatisch
� Kort (30 min)
� Glazen
� Intensief
� Fondue/raclette
� Hygiëne
� Voorwas
� Gedeeltelijke belading
� Kinderbeveiliging
� Uitgestelde start (tot 24 uur)
! Functie lampje aan zijkant
 Optimaal voor tabletten
� Zuinig
� Energie besparen
� Troebelheidssensor
� Dosering glansproduct
� Automatische deuropener

Uitrusting

– plaats voor 13 standaardcouverts
– Bestekkorf, lepelkorfje

Energie

10 Droog
resultaat ECO Standby

Vanaf 8 liter/0,75 kWh/43 dB(A)

Prijs* 

Adora S Vi 
Standaard GS60SZVi/4107960055 1500,–

Adora S GVi 
Grootvolume GS60SZGVi/4108060255 1550,– Toebehoren vanaf pag. 136

Toebehoren voor Adora vaatwassers

Adora SL Gdi B
– 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,–

Adora SL en Adora S (zonder besteklade)
– Vario-bestekhouder  

(W83586) 59,–

Alle modellen van Adora

– Onderste korf voor glazen  
(1013007) 188,–

– Glazenrek voor in onderste korf te plaatsen 
(1015132) 188,–

– Kopjesrek voor in de onderste korf  
(ruimte voor 18 kopjes)  
(W83934) 79,–

Accessoires voor alle Adora-modellen

– Verstevigde veren voor zware  
decorpanelen tot 10,5 kg  
W84603 (standaardmodel) 39,–

 W84604 (Grootvolume model) 49,–
– onderkader voor hooginbouw (3mm), 

vervangt de stelpoten, vermelden bij 
bestelling vaatwasser  
(W83583) 0,–



Beste energie-efficiëntie

■

Veelzijdige temperatuurzones 

■

Hoogwaardig design

■

Topkwaliteit



Zuinig in verbruik, geweldig in prestaties

KOELKASTEN EN 
DIEPVRIEZERS

■
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Hoogwaardig design

Onze koelkasten zijn volledig integreerbare toestellen: het front wordt 
voorzien van het decor van uw keukeninrichting. De koelkast blijft 
daardoor elegant op de achtergrond. Ook bij het interieur letten wij 

op hoogwaardige materialen en een smaakvol design. Inhangbakjes 
van geborsteld roestvrij staal bij de Prestige P eco en verchroomde 
rekfronten bij vrijwel alle A+++-apparaten geven ook het interieur van 

de koelkasten een fraai aanzien. Bij onze nieuwe koelkasten Jumbo en 

Magnum 2 eco overtuigt het interieur met rookglas in combinatie met 

fraai verchroomde stalen versierselen.

Beslist comfortabel – LED-verlichting 

Het moderne verlichtingsconcept met hoogwaardige LED-lampen 
verdeelt het licht ook in een volle koelkast optimaal in alle tempera-

tuurzones. 

Design slaat bij V-ZUG niet alleen op een hoogwaardige look, maar omvat ook 

comfortabele bediening, praktische functies en een flexibele uitrusting.

■ 

MODERNSTE TECHNIEK EN 
KWALITATIEF DESIGN UIT 

ZWITSERLAND



109

KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

Een uiterst praktische en flexibele uitrusting

Een V-ZUG koelkast biedt u veel flexibiliteit voor een indeling op maat: 
met het intelligente legbordensysteem kunnen de legborden eenvoudig 
in hoogte versteld en voor de reiniging verwijderd en weer terugge-
plaatst worden. De legborden worden eenvoudig met vergrendelingen 
in de zijwanden geklikt. Dankzij de korte of deelbare legborden vinden 
ook grote voorwerpen heel eenvoudig een plekje. 

� SoftTelescope

Geselecteerde modellen hebben SoftTelescope-laden. Laden met 
dit innovatieve concept laten zich volledig uittrekken en hebben een 

comfortabele zelfintrekfunctie met zachte sluitdemping.

� SoftClosePlus

De nieuwe gedempte deursluiting SoftClose voor volledig integreerbare 
modellen zorgt voor nog meercomfort. Hoe energiek u de toesteldeur 

ook sluit, de beweging wordt afgeremd en de deur wordt zacht en 
stil dichtgetrokken. De nieuwe modellen hebben SoftClosePlus: Het 
geïntegreerde soft-systeem garandeert zelfs bij volle belading van de 

binnendeur een bijzonder zachte sluiting.

SoftTelescope SoftClosePlus
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Binnen onze keuze aan koel- en vrieskasten willen wij u vooral ook attent maken 

op de meerzone-toestellen: Dankzij de verschillende temperatuurzones kunt u uw 

levensmiddelen perfect opslaan – voor extra versheid en betere  kwaliteit.

■ 

MEERDERE KOELZONES EN 
INNOVATIEVE MATERIALEN
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Het koude bewaarvak

Bij temperaturen rond 0 °C en de ideale luchtvochtigheid behouden 

de gekoelde etenswaren hun gezonde voedingsstoffen en vitamines, 

hun delicate aroma's en hun appetijtelijke uiterlijk tot wel drie keer zo 

lang als in de klassieke koelzone. Dit levert u niet alleen een langere 
houdbaarheid, maar ook meer genot en kwaliteit op. Als koud 
bewaarvak wordt een FreshControl Zone of een FreshBox gebruikt.

� FreshControl Zone 
De FreshControl Zone is gebaseerd op professionele koeltechniek 
met exacte temperatuurcontrole op iets meer dan 0 °C en voldoet 
aan de hoogste eisen. De luchtvochtigheid laat zich in de laden naar 
behoefte regelen. Zo blijven vlees, vis, gevogelte en worst bij een 
lage en groenten, sla, kruiden en fruit bij een hoge luchtvochtigheid 

beduidend langer vers.

� FreshBox

De FreshBox schept met temperaturen rond het vriespunt en een lage 

luchtvochtigheid optimale voorwaarden voor de bewaring van vlees, 

vis, gevogelte en vleeswaren. Bij de FreshBox laat zich de luchtvoch-

tigheid niet zelf regelen.

� HygienePlus

In samenwerking met het toonaangevende Zwitserse bedrijf SANITIZED 
maakt V-ZUG in de koelkasten gebruik van een innovatieve kunststof, 

die de groei en de verspreiding van schadelijke micro-organismen op 

de oppervlakken tot wel 99,9 % reduceert*. Dit moderne materiaal 

gaat bovendien de vorming van onaangename geuren tegen. 

* Testmethode: JIS Z 2801: JIS Z 2801
Testorganisme: Staphylococcus aureus 
ATCC 6538
Geteste additief: Sanitized® BC A 21–41; 
0,4 % in polystyreen
Biocide als werkzame stof: zilverfosfaat-
glas
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Design en comfort met maximaal formaat

Zijn ruimte en comfort voor u van belang bij een koelkast? Dan zal een 

side-by-side-oplossing u bijzonder goed bevallen. Met de combinatie 

van een enkeldeurs koelkast en een enkeldeurs vrieskast bieden wij u 

een stijlvolle oplossing die het dagelijks gebruik significant vereenvou-
digt. De nieuwe koelkast Jumbo en de nieuwe vrieskast Iglu zijn perfect 
geschikt voor deze side-by-side-oplossing.

De premium-koelkast

Onze Jumbo biedt met 301 liter nuttige inhoud niet alleen volop 
ruimte – voorzien van een moderne uitrusting met nieuwe innovaties. 

Zijn binnenleven schittert door een aantrekkelijk design dat rookglas 
combineert met fraaie chroomstaalversierselen. Een absoluut highlight: 
Zijn FreshControl Zone heeft drie ruime schuifladen voor optimale 
houdbaarheid bij temperaturen van iets boven 0 °C en optimale lucht-

vochtigheid. Dit zijn de perfecte voorwaarden om vlees, vis, fruit en 
groenten te bewaren. Alle laden laten zich bovendien volledig uittrekken 
en zijn voorzien van een comfortabel zelfintreksysteem. 

� FlexBox

De praktische FlexBox laat zich naar eigen keuze positioneren en biedt 
ruimte voor kleine levensmiddelen, verpakkingen, tubes en potten.

Deze koel- en vrieskasten roepen warme gevoelens op: de modernste technolo-

gie, nog meer comfort en een aantrekkelijk design overtuigen over de hele lijn.

■g

KOELEN OP    
PREMIUM-NIVEAU

NIEUW
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KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

De premium vrieskast

Voor een moderne side-by-side-oplossing past de nieuwe vrieskast 
Iglu perfect bij onze premium koelkast Jumbo. Een energiebesparende 
LED-verlichting met lange levensduur zorgt voor een optimale verlichting 
en een beter zicht in de transparante vakken. Wilt u bijzonder grote ver-
pakkingen in de vrieskast opbergen? Geen probleem, met het flexibele 
ladensysteem arrangeert u snel en eenvoudig de benodigde ruimte.

� NoFrost 
Met de geraffineerde NoFrost-technologie is bij deze vrieskast geen 

ontdooien meer noodzakelijk. U kunt dus gerust zijn: de schuifladen 
die van het telescoopsysteem voorzien zijn, laten zich zonder een 
hinderlijke ijslaag altijd licht openen en sluiten. 

Deze side-by-side-oplossing 
overtuigt over de hele lijn.
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Besparingspotentieel door lage energiekosten

De ecobalans op basis van de milieubelastingspunten laat zien dat 

het bedrijf van een koel- of vrieskast een groot aandeel heeft in de 

milieubelasting. Daarom zetten wij ons in voor de productie van ener-

giebesparende modellen, om zo een actieve bijdrage aan het milieu 
te kunnen leveren. De nieuwste koelkasten met energie-efficiëntieklasse 
A+++ hebben, in vergelijking met koelkasten met energielabel A, tot 

wel 60 % minder energie nodig. Bovendien kan bij een gebruiksduur 

van 15 jaar een duidelijke besparing worden gerealiseerd door de 

aanzienlijk lagere bedrijfskosten.

Voor een smetteloze ecobalans en lage energiekosten binnen de huishouding: 

onze koelkasten baseren zich op Zwitserse toptechnologie. Daarbij hechten wij 

hoge waarde aan de energie-efficiëntie.

■ 

IN ENERGIE-EFFICIËNTIE 
INVESTEREN EN GELD 

BESPAREN
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KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

PRODUCTVERGELIJKING  
KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS
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Brochurepagina 118 118 119 119 119 122 122 123

UITVOERINGEN

Nishoogte (cm) 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 90,6 87,4–88 82–87

1-deurs ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

2-deurs ■ ■ 

Volledig integreerbaar ■ ■ ■ ■ ■ 

Spiegelglas ■ ■ ■ 

Nuttige inhoud, totaal (l) 251 266 301 284 213 144 144 94

Vriesvak (l) 46 67 27 213

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

EXCLUSIEF BIJ V-ZUG

FreshControl-zone ■ ■ ■   

FreshBox ■ ■ 

Wijnklimaatzone ■ ■ ■ 

TOEPASSINGEN

LED-lampen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Deelbare of korte legborden ■ ■ ■ ■ 

BEDIENING EN DISPLAY

Gescheiden temperatuurregeling ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Digitale display ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

TouchControl ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Snelkoelen en/of snel invriezen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Vakantiefunctie ■ ■ 

Sabbat-modus ■ ■ 

SoftClose ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

HygienePlus ■ ■ ■ ■ 

Toebehoren vanaf pagina 138
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Cooltronic

In de Premium-koelkast met FreshControl-zone 
blijven levensmiddelen tot 3 keer langer vers.

Toestelgegevens

� FreshControl (2 lades)
� Gescheiden temperatuurregeling
� Digitale display
� Zachte bediening (TouchControl)
� SoftClose-deursluiting
� HygienePlus

– Nuttige inhoud, totaal: 251 liter
–  Koelgedeelte: 205 liter, daarvan  

FreshControl-zone: 37 liter
– Vriesvak: 46 liter

Uitrusting koelgedeelte

–  4 glazen Smart-legborden,  
waarvan 3 in hoogte verstelbaar

– 1 groente- en fruitvak + 2 FreshControl lades
– 4 grootvolume inhangbakjes
– 2 eiervakken voor 12 eieren

Uitrusting vriesgedeelte

– 2 schuifladen
– 1 vorm voor ijsblokjes

Energie

Energie-
efficiëntie

Energieverbruik in 365 dagen: 222 kWh

Toestelafmetingen

H × B × D: 1776 × 548 × 545 mm

Prijs* Cooltronic

Volledig integreerbaar
KCir/5104760015 2600,– Toebehoren vanaf pag. 138

Prestige P eco 

Inwendige elementen in geborsteld 
RVS verlenen deze koelkast 
haar hoogwaardige uiterlijk.

Toestelgegevens

� Gescheiden temperatuurregeling
� Digitale display
� Zachte bediening (TouchControl)
� SoftClose-deursluiting
� HygienePlus

– Nuttige inhoud, totaal: 266 liter
– Koelgedeelte: 199 liter
– Vriesvak: 67 literl

Uitrusting koelgedeelte

–  5 glazen Smart-legborden, waarvan  
3 in hoogte verstelbaar en 1 kort legbord

– 1 groot groentevak
– 5 grootvolume inhangbakjes
– 2 eiervakken voor 12 eieren

Uitrusting vriesgedeelte

– 3 schuifladen
– 1 vorm voor ijsblokjes

Energie

Energie-
efficiëntie

Energieverbruik in 365 dagen: 151 kWh

Toestelafmetingen 

H × B × D: 1776 × 548 × 545 mm

Prijs* Prestige P eco

Volledig integreerbaar
KPRPireco/5105260015  2600,–
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KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

Magnum 2 eco

Een koelkast met veel ruimte, een geïntegreerd 
vriesvak en drie laden in de FreshControl-zone.

Toestelgegevens

� FreshControl (2 lades)
� FreshBox (1 lade)
� Digitale display
� Zachte bediening (TouchControl)
� SoftClosePlus-deursluiting
� FlexBox
� SoftTelescope

– Nuttige inhoud, totaal: 284 liter
– Koelgedeelte: 257 liter, daarvan
 FreshControl: 90 liter
– Vriesvak: 27 liter

Uitrusting koel- en vriesgedeelte

–  5 Glazen legborden, 4 in hoogte 
verstelbaar, 1 deelbaar

– 3 grote groenteschalen
– 5 inhangbakjes
– 2 eiervakken
– 1 oplegrooster
– 1 vorm voor ijsblokjes

Energie

Energie-
efficiëntie

Energieverbruik in 365 dagen: 160 kWh

Toestelafmetingen 

H × B × D: 1770 × 559 × 544 mm

Prijs* Magnum 2 eco

Volledig integreerbaar
KM2ireco/5107660015  2600,–

Jumbo

In combinatie met de vrieskast Iglu 60i de 
perfecte side-by-side-oplossing.

Toestelgegevens

� FreshControl (2 lades)
� FreshBox (1 lade)
� Digitale display
� Zachte bediening (TouchControl)
� SoftClosePlus-deursluiting
� FlexBox
� SoftTelescope

– Nuttige inhoud, totaal: 301 liter
– Koelgedeelte: 301 liter, daarvan
 FreshControl: 90 liter

Uitrusting koelgedeelte

–  7 Glazen legborden, 6 in hoogte 
verstelbaar, 1 deelbaar

– 3 grote groenteschalen
– 5 inhangbakjes
– 2 eiervakken

Energie

Energie-
efficiëntie

Energieverbruik in 365 dagen: 133 kWh

Toestelafmetingen 

H × B × D: 1770 × 559 × 544 mm

Prijs* Jumbo

Volledig integreerbaar
KJ60ir/5107860015  2550,–

Iglu  vrieskast

In combinatie met de koelkast Jumbo 60i de 
perfecte side-by-side-oplossing.

Toestelgegevens

� Digitale display
� Zachte bediening (TouchControl)
� SoftClosePlus-deursluiting
� NoFrost

– Nuttige inhoud, totaal: 213 liter
– Vriesvak: 213 liter

Uitrusting vriesgedeelte

– 8 vriesladen
– 2 koude-accu's
– 2 vormen voor ijsblokjes

Energie

Energie-
efficiëntie

Energieverbruik in 365 dagen: 244 kWh

Toestelafmetingen 

H × B × D : 1770 x 559 x 544 mm

Prijs* Iglu

Volledig integreerbaar
KIG60ir/5107760015  2400,–
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Het ideale klimaat voor uw beste jaargangen

De smaakbelevenis van een goede wijn hangt niet alleen van zijn 
kwaliteit af, maar is ook een vraag van de uitschenktemperatuur en 

de keuze van het glas. Wij geloven stellig dat u als gastheer of -vrouw 

aandacht schenkt aan die aspecten en ook thuis van wijnen op een 

perfecte temperatuur wilt genieten. Onze inbouwwijnkoelers zorgen 

daarom voor de ideale temperatuur van uw wijnen. De beide klimaat-
zones voor witte en rode wijnen laten zich onafhankelijk tot op de 
graad nauwkeurig instellen. Het spectrum omvat temperaturen van 5 tot 
18 °C. Speciaal ontwikkelde compressoren die zwevend ingebouwd 

zijn, zorgen voor een trillingsvrije en rustige opslag van de wijn. 

Edele wijnen in een edele omgeving 

De Winecooler SL schittert door de harmonieuze, exclusieve design-

structuur van V-ZUG. Dankzij het fraaie spiegelglasfront kan hij perfect 
worden geïntegreerd in de keuken. De hoogwaardige glazen deur 
beschermt de wijn tegen de UV-stralen uit zonlicht die de kwaliteit 
aantasten. De binnenruimte wordt met vier moderne en zijdelings 
volledig geïntegreerde LED-lampen gelijkmatig verlicht. De verlichting 

heeft geen invloed op het koelklimaat en kan indien gewenst ook bij 

gesloten deur ingeschakeld blijven – dat biedt u en uw gasten continu 
zicht op uw mooie wijnen. De nieuwe gedempte deursluiting SoftClose 
zorgt voor nog meer comfort. Hoe energiek u de toesteldeur ook sluit, de 
beweging wordt afgeremd en de deur wordt zacht en stil dichtgetrokken. 

De Winecoolers van V-ZUG zijn tot in het kleinste detail doordacht zodat u uw 

grand cru’s in de beste omstandigheden kunt bewaren. Deze wijnkoelkasten zijn 

dan ook onmisbaar om met plezier te degusteren.

■ 

UW BESTE WIJNEN PERFECT 
OP TEMPERATUUR

Winecooler 90 SL 60
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WINECOOLER

De Winecooler voor onderbouw

Met model UCSL 60 hebben wij een nieuwe, fraaie Winecooler 
in ons assortiment die zich onder het werkblad laat inbouwen. Een 
 absolute troef is het greeploze glazen front. Volledig uittrekbare hou-
ten legborden, twee temperatuurzones, een actief koolfilter, ruimte 
voor 34 wijnflessen, SoftClose en de TouchOpen-functie maken deze 

Winecooler uniek. 

� TouchOpen

De greeploze glazen deur laat zich heel eenvoudig openen door 

zacht aantippen.

Winecooler UCSL 60
NIEUW
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Winecooler SL

Dit fraaie, hoogwaardige toestel zorgt voor 
de perfecte schenktemperatuur van de meest 
edele wijnen.

Toestelgegevens

� Wijnen
� Afzonderlijke temperatuurregeling
� Digitale display
� SoftClose-deursluiting
� HygienePlus

– Nuttige inhoud: 144 liter

Uitrusting 

– Instelbereik per zone: 5 tot 18 °C
– 2 digitale displays voor de gescheiden 
 temperatuurzones
– scheidingslegbord voor witte/rode wijn, 
 in hoogte verstelbaar
– Supercool-functie voor snelle 
 koeling in de zone voor witte wijnen
– 6 legborden van hoogwaardig beukenhout
–  Schakelaar voor permanente 

binnenverlichting
– Capaciteit: 36 flessen à 0,75 liter

Energie

Energie-
efficiëntie

Energieverbruik in 365 dagen: 159 kWh

Toestelafmetingen 

H × B × D: 886 × 594 × 566 mm

Prijs* KW SL

Spiegelglas, deurscharnier links 

KWSL60gl/5107560002  3040,–

Spiegelglas, deurscharnier rechts
KWSL60gr/5107560012 3040,–

Winecooler 90 SL

Optimale integratie: deze Winecooler 
laat zich door zijn hoogte perfect met andere 
V-ZUG-toestellen combineren.

Toestelgegevens

� Wijnen
� Afzonderlijke temperatuurregeling
� Digitale display
� SoftClose-deursluiting
� HygienePlus

– Nuttige inhoud: 144 liter

Uitrusting 

– Instelbereik per zone: 5 tot 18 °C
–  2 digitale displays voor de gescheiden  

temperatuurzones
–  scheidingslegbord voor witte/rode wijn,  

in hoogte verstelbaar
–  Supercool-functie voor de snelle  

koeling in de zone voor witte wijnen
– 6 legborden van hoogwaardig beukenhout
–  Schakelaar voor permanente 

binnenverlichting
–  Capaciteit: 36 flessen à 0,75 liter

Energie

Energie-
efficiëntie

Energieverbruik in 365 dagen: 159 kWh

Toestelafmetingen 

H × B × D: 901 × 594 × 566 mm

Prijs* KW 90 SL

Spiegelglas, deurscharnier links 

KW90SL60gl/5108260002  3040,–

Spiegelglas , deurscharnier rechts
KW90SL60gr/5108260012 3040,–

De juiste temperatuur maakt het verschil
■ Champagne, sekt  
 en mousserende wijnen 5–7 °C
■ Droge witte wijnen 8–10 °C
■ Zoetere rosé- en  
 witte wijnen 10–13 °C
■ Lichte rode wijnen 14–16 °C
■ Zware rode wijnen 17–18 °C

Winecooler 90 SL / SL

Toebehoren
– RVS designgreep (zelf op te bouwen) 

(H74391) 89,–
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WINECOOLER

Winecooler UCSL

De hoogwaardige Winecooler voor 
onderbouw met TouchOpen-functie. 

Toestelgegevens

� Wijnen
� Afzonderlijke temperatuurregeling
� Digitale display
� SoftClose-deursluiting
� Touch to Open

– Nuttige inhoud: 94 liter

Uitrusting 

– Instelbereik per zone: 5 tot 20 °C
–  2 digitale displays voor de gescheiden 

temperatuurzones
–  2 zones voor witte/rode wijn
–  Supercool-functie voor de snelle koeling in 

de zone voor witte wijnen
–  5 legborden, waarvan 3 van hoogwaardig 

beukenhout
–  Schakelaar voor permanente 

binnenverlichting
– Capaciteit: 34 flessen à 0,75 liter

Energie

Energie-
efficiëntie

Energieverbruik in 365 dagen: 144 kWh

Toestelafmetingen 

H × B × D: 816 x 597 x 571 mm

Prijs* KW UCSL

Spiegelglas
KWUCSL60gr/5107360012 3190,–

Toebehoren vanaf pag. 138
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TOEBEHOREN  
COMBI-STEAMER

C
om

bi
-S

te
am

 M
SL

Q
**

C
om

ba
ir-

St
ea

m
 S

L

C
om

ba
ir-

St
ea

m
 S

E

C
om

bi
-S

te
am

 X
SL

 

C
om

bi
-S

te
am

 H
SL

BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Receptenboek «Cuisson rapide à la vapeur», Frans J23014.015  35,– ■

2 Receptenboek «Magie de la cuisson à la vapeur», Frans J23003.921 35,– ■ ■ ■ ■ ■

Receptenboek «Magical steaming», Engels J23003.923 35,– ■ ■ ■ ■ ■

Receptenboek «Overheerlijk stomen», Nederlands J23003.924 35,– ▲ (1) ▲ (1) ■ ▲ (1) ▲ (1)

3 Receptenboek «Cuissons variées», Frans J21021.921 35,– ■ ■ ■

Receptenboek «Baking treats», Engels J21021.923 35,– ■ ■ ■

Receptenboek «Veelzijdig bakken», Nederlands J21021.924 35,– ■ ■ ■

4
Vacuisine-brochure – Inspirerende recepten van topchefs en 
alles wat u moet weten over Vacuisine (sous-vide garen), Frans

1029753 35,–
■ ■ ■ ■

Vacuisine-brochure – Inspirerende recepten van topchefs en 
alles wat u moet weten over Vacuisine (sous-vide garen), Engels

1029754 35,–
■ ■ ■ ■

▲ (Aantal) in de levering inbegrepen ■ met toestel compatibel

1 2 3 4
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TOEBEHOREN  
COMBI-STEAMER
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BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Gaarplaat ongeperf., ⅔ GN, hoogte 40 mm K42365 59,– (■) (■) (■) (■) ■

2 Gaarplaat ongeperf., ⅔ GN, hoogte 40 mm, met uitgiet K42366 69,– (■) (■) (■) (■) ■

3 Gaarplaat ongeperf., ½ GN, hoogte 40 mm K50319 49,– (■) (■) (■) (■) ■

4 Gaarplaat ongeperf., ½ GN, hoogte 65 mm K50320 59,– (■) (■) (■) (■) ■

5 Gaarplaat ongeperf., ⅓ GN, hoogte 40 mm K23223 49,– (■) (■) (■) (■) ■

6 Gaarplaat ongeperf., ⅓ GN, hoogte 65 mm K27358 59,– (■) (■) (■) (■) ■

7 Gaarplaat ongeperf., ⅓ GN, hoogte 100 mm K27359 69,– (■) (■) (■) (■) ■

8 Gaarplaat geperforeerd, ⅔ GN, hoogte 40 mm K42363 69,– (■) (■) (■) (■) ▲ (1)

9 Gaarplaat geperforeerd, ⅔ GN, hoogte 65 mm K42367 79,– (■) (■) (■) (■) ■

10 Gaarplaat geperforeerd, ½ GN, hoogte 40 mm K50327 59,– (■) (■) (■) (■) ■

11 Gaarplaat geperforeerd, ⅓ GN, hoogte 40 mm K23208 59,– (■) (■) (■) (■) ■

▲ (Aantal) in de levering inbegrepen ■ met toestel compatibel (■) Positie op rooster

6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5→

** metalen toebehoren alleen zonder magnetronfunctie

COMBI-STEAMER

* Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht
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TOEBEHOREN  
COMBI-STEAMER
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BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Gaarplaat geperforeerd, ⅓ GN, hoogte 65 mm K27357 69,– (■) (■) (■) (■) ■

2 Gaarplaat geperforeerd, B x D x H: 452 × 380 × 28 mm K40008 79,– ▲ (1)

3 Gaarplaat geperforeerd, B x D x H: 430 × 370 × 25 mm K40011 79,– ■ ▲ (1) ▲ (1)

4 Gaarplaat kunststof geperforeerd, ⅓ GN, hoogte 52 mm K40199 45,– ▲ (1) (■) (■) (■) ■

5 Rvs-plaat ongeperf., ⅔ GN, hoogte 20 mm K42362 49,– (■) ■ ■ ■ ▲ (1)

6 Rvs-plaat ongeperf., ⅓ GN, hoogte 20 mm K23224 39,– (■) (■) (■) (■) ■

7 Rvs-plaat ongeperf., B x D x H: 452 × 380 × 28 mm K40007 59,– ▲ (1)

8 Rvs-plaat ongeperf., B x D x H: 430 × 370 × 25 mm K40010 59,– ▲ (1) ▲ (1) ■

9 Bakplaat geëmailleerd ⅔ GN, hoogte 20 mm K43211 69,– ■

10 Bakplaat TopClean, B × D × H: 452 × 380 × 28 mm K44005 45,– ▲ (1)

11 Bakplaat DualEmail, B × D × H: 430 × 370 × 25 mm K44077 79,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)  

▲ (Aantal) in de levering inbegrepen ■ met toestel compatibel (■) Positie op rooster

1 2/3 4 5

6 7/8 9 10/11
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TOEBEHOREN  
COMBI-STEAMER
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BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Glazen schaal gehard, B × D × H: 430 × 345 × 25 mm K22503 45,– ▲ (1) ■ ■

2 Rooster chroomnikkelstaal, ⅔ GN K43206 49,– ▲ (2)

3 Rooster chroomnikkelstaal, B x D: 453 × 380 mm K44122 59,– ▲ (1)

4 Rooster chroomnikkelstaal, B x D: 430 × 370 mm K44120 59,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

5 Porseleinen vorm wit, ⅔ GN, hoogte 65 mm K27621 99,– (■) (■) (■) (■) ■

6 Porseleinen vorm wit, ½ GN, hoogte 65 mm K27622 79,– (■) (■) (■) (■) ■

7 Porseleinen vorm wit, ⅓ GN, hoogte 65 mm K27626 59,– (■) (■) (■) (■) ■

▲ (Aantal) in de levering inbegrepen ■ met toestel compatibel (■) Positie op rooster

5 6 7 

1 2 3/4 

COMBI-STEAMER

* Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht

** metalen toebehoren alleen zonder magnetronfunctie
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TOEBEHOREN  
COMBI-STEAMER
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BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Stoominzet rvs voor porseleinen vorm ⅔ GN K21254 39,–

2 Stoominzet rvs voor porseleinen vorm ½ GN K21243 35,–

3 Stoominzet rvs voor porseleinen vorm ⅓ GN K21252 29,–

4 Bakplaat rond, met TopClean Ø 24 cm K34527 49,– (■) (■) (■) (■) (■)

5 Bakplaat rond, met TopClean Ø 29 cm K34528 59,– (■) (■) (■) (■) (■)

6 Bakplaat rond, met TopClean Ø 31 cm K34529 65,– (■) (■) (■) (■) (■)

7 Terrinevorm roestvrijstaal, halfrond, 60 × 60 × 300 mm K27623 69,– ■ ■ ■ ■ ■

8 Terrinevorm roestvrijstaal, driehoekig, 55 × 55 × 300 mm K27624 69,– ■ ■ ■ ■ ■

9 Volledig telescopische geleider (2 niveaus) K40210 239,– ■

10 Volledig telescopische geleider (2 niveaus) K40211 239,– ■

11 Volledig telescopische geleider (3 niveaus) 1045108 299,– ■ ■

12 ThermoBox voor ⅓ GN tot max. hoogte 65 mm K37234 75,– ■ ■ ■ ■ ■

13 Sushi-schep incl. instructie K50895 45,– ■ ■ ■ ■ ■

▲ (Aantal) in de levering inbegrepen ■ met apparaat compatibel (■) positie op rooster

1/2/3 4/5/6 7  8

9/10 11 12 13
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TOEBEHOREN  
COMBI-STEAMER
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BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Oshibori-verfrissingsdoekjes, set van 6 stuks 1029704 17,– ■ ■ ■ ■ ■

2 Afdichtpads voor Vacuisine met kernthermometer, een rol à 100 cm 1029496 22,– ■ ■ ■ ■

3 Ontkalkingsmiddel Durgol B28005 20,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

▲ (Aantal) in de levering inbegrepen ■ met apparaat compatibel (■) positie op rooster

1 2 3  

Legenda Gastronorm-maten GN

Breedte (B) × Diepte (D)

⅔ GN 325 mm × 354 mm

½ GN 325 mm × 265 mm

⅓ GN 325 mm × 177 mm

COMBI-STEAMER

** metalen toebehoren alleen zonder magnetronfunctie

* Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht
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TOEBEHOREN 
BAKOVENS
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BESCHRIJVING ART.NR.

PPRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Receptenboek «Cuissons variées», Frans J21021.921 35,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Receptenboek «Baking treats», Engels J21021.923 35,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Receptenboek «Veelzijdig bakken», Nedelands J21021.924 35,– ▲ (1) ▲ (1) ■ ■ ▲ (1) ▲ (1) ■ ■

2 Bakplaat met TopClean K44005 45,– ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2)

3 Bakplaat rond, met TopClean Ø 24 cm K34527 49,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 Bakplaat rond, met TopClean Ø 29 cm K34528 59,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 Bakplaat rond, met TopClean Ø 31 cm K34529 65,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 Rooster K44102 49,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

7 Volledig telescopische geleider (3 niveaus) K40207 329,– ■ ■ ■ ■

8 Volledig telescopische geleider (3 niveaus) K40208 329,– ■ ■ ■ ■

▲ (Aantal) in levering inbegrepen ■ met toestel compatibel

6 7/8

1 2 3/4/5



131

TOEBEHOREN 
BAKOVENS
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BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Sensor-braadkorf K34563 219,– ■ ■

2 Porseleinen vorm wit, ⅔ GN, hoogte 65 mm K27621 99,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 Porseleinen vorm wit, ½ GN, hoogte 65 mm K27622 79,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 Porseleinen vorm wit, ⅓ GN, hoogte 65 mm K27626 59,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Profiel om paneel van 16 mm tussen 2 ovens te 
bedekken, zwart (hoogte 10.5 mm) K37158 59,–

Profiel om paneel van 19 mm tussen 2 ovens te 
bedekken, zwart (hoogte 13.5 mm) K37159 59,–

Afdekpaneel, Spiegelglas, 12.5/60 cm, alle 
ovens K34549 89,–

Afdekpaneel, Inox (RVS), 12.5/60 cm, inox 
ovens K42400 119,–

Paslijst, Spiegelglas, 3.5/60 cm, alle ovens K38134 99,–

Paslijst, Inox (RVS), 3.5/60 cm, inox ovens K48135 109,–

▲ (Aantal) in levering inbegrepen        ■ met toestel compatibel

2 3 4

BAKOVENS

1 

Bijkomende afmetingen staan in de installatievoorschriften en planningsgids 

* Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht
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VACUÜMLADE

TOEBEHOREN 
VACUÜM- EN WARMTELADE
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BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Vacuümzakjes, 50 stuks à 180 × 280 mm 1012506 39,– ▲ (1)

2 Vacuümzakjes, 50 stuks à 240 × 350 mm 1012507 45,– ▲ (1)

3 Afdichtpads voor Vacuisine met kernthermometer, een rol à 100 cm 1029496 22,–

4 Draagrooster voor warmtelade 283 en 312 1045990 39,– ▲ (1) ▲ (1) 

▲ (Aantal) in levering inbegrepen

1/2 3 4
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COFFEE-CENTER

TOEBEHOREN  
COFFEE-CENTER
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BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 DLS-ontkalker 100 ml B28020 15,– ▲ (1) ▲ (1)

▲ (Aantal) in levering inbegrepen

1

* Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht
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TOEBEHOREN 
KOOKVELDEN

BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1
Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van meerdere vlakbouw

kookplaten in 1 uitsnijding (bevat 2 stuks)
H63789 99,–

2 Afdek-/snijplank voor Teppan Yaki smal 1021462 329,–

3 Premium Teppan-Yaki-plaat voor FullFlex-inductie  
(1 inbegrepen bij GK11) 1037885 650,–

4 Bakstolp voor Teppan Yaki (inbegrepen bij GK17/27TIYSZ) H62626 99,–

5 WOK-Set voor WOK GK16TIWSZ (inbegrepen bij GK16TIWSZ) H62596 449,–

Beschermingsplaat voor onder de kookplaat

Inductie, voor nis van 600 mm breed
H61083 99,–

Beschermingsplaat voor onder de kookplaat

Inductie, voor nis van 825 mm breed
H61084 99,–

Beschermingsplaat voor onder de kookplaat

Inductie, voor nis van 900 mm breed
H61085 99,–

1 2 3  4 5

1 2

KOOKVELDEN/GASKOOKVELDEN

BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL. 
TRANSPORT*

1 Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van meerdere  vlakbouw kookplaten in 1 uitsnijding 
(bevat 2 stuks) H63789 99,–

Koppelstuk voor kookveldcombinaties in 1 uitsnijding,  opliggend (opbouw), Zwart (bevat 1 stuk) 1019199 115,–

2 Gasdeflector voor kookveldafzuiging DSMS 1031218 99,–

Additionele pansteun voor kleine pannen, mocca-hulpstuk 1015122 47,–

TOEBEHOREN  
GASKOOKVELDEN
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TOEBEHOREN 
DAMPAFZUIGERS

BESCHRIJVING ART.NR.
PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.TRANSPORT*

1 Afstandsbediening Premira-modellen DIPQ/DWPQ/DFPQ 1046973 195,–

2 Afstandsbediening DIAS/DEHMR  
Afstandsbediening DSDSR in levering inbegrepen

H43404 195,–

3 Luchtcirculatiebox voor plint met standaard actief koolfilter ca. 3,5 jaar onderhoudsvrij  
Ombouw van DSTS9, DSMS en Fusion naar luchtcirculatiemodus

1012161 259,–

4 Luchtcirculatiebox met pakket met actief koolfilter 5 kg ca. 5 jaar onderhoudsvrij  
Ombouw van plafondafzuigkap (DSDSR) naar luchtcirculatiemodus

1012160 590,–

5 Set tussenversteviging voor kookveldafzuiging DSMS met kookveldcombinaties vlak aansluitend H63789 99,–

6 De bijpassende installatiebehoren zijn afgebeeld in de planningshulp voor keukentoestellen of op vzug.com.

Aansluitstuk plat naar rond 1012782 49,–

Aansluitstuk plat (met flexibel), naar rond, L160-550mm 1012787 69,–

Flexibel verbindingsstuk plat, L240-600mm 1012786 59,–

1 2 3 4

5 6

Actief Longlife-Plus-koolfilter

Het innovatieve koolfilter vertoont een hoge effici-

entie bij de geurabsorptie en een hoge mechani-
sche bestendigheid. Dit kan met warmteregeneratie 
eens per 3 tot 6 maanden gedurende 60 minuten 

bij 200 °C in de bakoven worden gereinigd. Het 

geurfilter moet eens per 3 jaar worden vervangen. De efficiëntie van 

dit filter is hoger dan bij het actief Longlife-koolfilter.

Actief Longlife-koolfilter

Dit filter is regenereerbaar en heeft een levensduur 

tot 3 jaar. Het moet eens per 2 tot 3 maanden in de 

vaatwasmachine of met warm water en een mild rei-
nigingsmiddel gereinigd en in de bakoven gedroogd 
worden bij 100 °C. 

Standaard actief koolfilter

Het geurfilter dat uit een individuele mix van actieve 
kool bestaat, heeft afhankelijk van grootte, gewicht 
en hoeveelheid een levensduur van 6 maanden tot 5 

jaar. Het filter is niet regenereerbaar en moet na een 

aangegeven tijd worden vervangen.

DAMPAFZUIGERS

Bijkomende afmetingen staan in de installatievoorschriften en planningsgids 

* Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht
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TOEBEHOREN 
VAATWASMACHINES
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BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Vario-bestekhouder W83586 59,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ■ ■

2 Extra Glazenrek voor in onderste korf te plaatsen 1015132 188,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 Extra legbord voor de onderste korf W83934 79,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 Onderste korf voor glazen 1013007 188,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 Set Easy-pennen (4 stuks) W83899 10,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

6 Decorfront inox W83523 259,– ■

7 Decorfront spiegelglas W83526 249,– ■

8 Decorfront inox (grootvolume) W83524 345,– ■

9 Decorfront Spiegelglas (grootvolume) W83527 289,– ■

▲ (Aantal) in levering inbegrepen  ■ met apparaat compatibel

1 2 3
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VAATWASMACHINE

4 5

6/8 – Inox 7/9 – Spiegelglas

Kleuren decorfronten

Bijkomende afmetingen staan in de installatievoorschriften en planningsgids 

* Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht
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TOEBEHOREN 
KOELKASTEN
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BESCHRIJVING ART.NR.

PRIJS IN €
INCL. BTW
EXCL.
TRANSPORT*

1 Glazen legbord met oplegging, randbescherming wit 
voor Gastronorm-bakken

H74307 75,–
■

2 Glazen legbord met oplegging, rvs-randbescherming 
voor Gastronorm-bakken

H74308 79,–
■

3 Gaarplaat ongeperf., ½ GN, hoogte 40 mm K50319 49,– ■

4 Gaarplaat ongeperf., ½ GN, hoogte 65 mm K50320 59,– ■

5 Kunststof bak ongeperf., ½ GN, hoogte 65 mm K50321 29,– ■

6 Porseleinen vorm wit, ½ GN, hoogte 65 mm K27622 79,– ■

7 Flessenrek 1046601 79,– ■ ■

8 Organizer-set 1038479 49,– ■

9 Actieve koolfilters 1034054 39,– ■

■ met toestel compatibel

2 3 4 5

6 7 8 9

Art.-Nr. 1038479 Doku-Nr. 1043521-R01

5 Liter / 220 × 310 × 90 mm / Grösse L

 Organizer Set

Im 
Oberkorb
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KOELKASTEN

Voorbereiden - koelen - bereiden

Hoe belangrijk een goede organisatie bij het koken is, is vooral te mer-

ken bij complexere recepten met een lange voorbereidingstijd. Met het 
nieuwe, exclusieve legbord en het stoomoventoebehoren kan de koelkast 
worden gebruikt om al voorbereide levensmiddelen koud te zetten totdat 
ze verder worden bereid (bijv. bakken, stomen). Geniet van alle voordelen 
van de koelkast en vermijd onnodige stress. 

De nieuwe inzetstukken en stoomovenaccessoires passen in de volgende
koelkasten

 ■ Prestige P eco (Model 51052)

* Bij aparte bestellingen onder de 80€ incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht
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STOOMOVENS EN BAKOVENS 

Toelichtingen
—/○/▯ Niet voorhanden/optioneel/voorhanden 
1) Waarden bepaald volgens toepasselijke norm EN 50304/60350
2) Raadpleeg voor inbouwapparatuur steeds de afmetingen in de installatievoorschriften en planningsgids.
3) Let bij toestellen voor inbouw in kasten op een toereikend draagvermogen van de kast.
4) Bij verhitting van een standaard belading per gaarruimte.
5) Bij verhitting van een standaard belading per gaarruimte.
6) Meetmethodes zie Eu-verordening nr. 66/2014, bijlage II, hoofdst. 1

Aanwijzing: Stand van de tabelinformatie 01/2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden. 

Merknaam V-ZUG SA

Modelnaam Combi-Steam MSLQ  
CST MSLQ 60

Combi-Steam HSL  
CST HSL 60

Combi-Steam XSL  
CST XSL 60

Combi-Steam XSL  
CST XSL 60 F

Combair-Steam SL  
CS SL 60

Combair-Steam SE  
CS SE 60

Combair SLP  
BC SLP 60

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

Categorie/toesteltype Stoomoven Bakovens Compacte bakovens

Afbeelding pagina 28 31 30 30 29 29 38 38 39 39 40 40 41 41

Efficiëntie en verbruik 1)

Energie-efficiëntieklasse van A+++ (beter) tot D (slechter) A A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A A A

Energieverbruik, conventioneel 5) 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, hete lucht/luchtcirc. 6) 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

Stand-byverbruik in- en uitgeschakelde toestand  W 0,95/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,80/0,10

Energieverbruik pyrolytische zelfreiniging kWh/cyclus — — — — — — 3,1 — 3,1 — 3,1 — 3,1 —

Aantal ovenruimtes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume per ovenruimte L 55 34 51 51 55 55 68 68 68 68 50 50 50 50

Gebruikseigenschappen 1)

Max. insteltemperatuur bij boven-/onderhitte, luchtcirc. °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 stoommodus °C 30–100 30–100 30–100 30–100 30–100 30–100 — — — — — — — —

Magnetron-uitgangsvermogen W 700 — — — — — — — — — — — — —

Bruikbaar grilloppervlak cm2 1100 — — — 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Bruikbaar ovenruimtevolume L 55 34 51 51 55 55 68 68 68 68 50 50 50 50

Afmetingen toestel 2) 

Hoogte cm 59,8 37,8 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 59,7 59,7 59,7 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

Diepte (vanaf front) cm 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9

Diepte bij open deur (voor front) cm 44,0 29,5 34,1 34,1 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 34,1 34,1 34,1 34,1

Leeggewicht 3) 

Gewicht v.h. toestel SMS 55/ EURO 60 kg 52 28 36 36 44 44 54 49 52 48 37 36 37 36

Uitrusting

Garantie in België 5 Jaar

Bakoven klein/middel/groot middel klein middel middel middel middel groot groot groot groot middel middel middel middel

Binnenafmetingen hoogte/breedte/diepte cm 31,9/43,75/39,2 25/35,1/38,5 27,2/46,6/40 27,2/46,6/40 31,9/43,75/39,2 31,9/43,75/39,2 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25

Verlichting/kijkvenster ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Verhittingstype boven-/onderhitte ▯ — — — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Luchtcirculatie — — — — — — — — — — — — — —

hete lucht ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Stoom ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — — — — — — —

Magnetron ▯ — — — — — — — — — — — — —

Katalytische reinigingshulp — — — — — — — — — — — — — —

Pyrolytische reinigingshulp — — — — — — ▯ — ▯ — ▯ — ▯ —

Grill-element voorhanden/inbouwbaar ▯/— —/— —/— —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

Grillmotor/luchtcirculatiegrillen —/▯ —/— —/— —/— —/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Tijdschakelklok/schakelklok ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Elektrische aansluiting

Max. nom. 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. totale aansluitwaarde 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/ 2×16 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

Service

Land van herkomst CH

Service door V-ZUG Europe

Naam en adres van de leverancier V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug
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PRODUCTDECLARATIE

Merknaam V-ZUG SA

Modelnaam Combi-Steam MSLQ  
CST MSLQ 60

Combi-Steam HSL  
CST HSL 60

Combi-Steam XSL  
CST XSL 60

Combi-Steam XSL  
CST XSL 60 F

Combair-Steam SL  
CS SL 60

Combair-Steam SE  
CS SE 60

Combair SLP  
BC SLP 60

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

Categorie/toesteltype Stoomoven Bakovens Compacte bakovens

Afbeelding pagina 28 31 30 30 29 29 38 38 39 39 40 40 41 41

Efficiëntie en verbruik 1)

Energie-efficiëntieklasse van A+++ (beter) tot D (slechter) A A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A A A

Energieverbruik, conventioneel 5) 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, hete lucht/luchtcirc. 6) 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

Stand-byverbruik in- en uitgeschakelde toestand  W 0,95/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,80/0,10 0,95/0,10 0,95/0,10 0,80/0,10 0,80/0,10

Energieverbruik pyrolytische zelfreiniging kWh/cyclus — — — — — — 3,1 — 3,1 — 3,1 — 3,1 —

Aantal ovenruimtes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume per ovenruimte L 55 34 51 51 55 55 68 68 68 68 50 50 50 50

Gebruikseigenschappen 1)

Max. insteltemperatuur bij boven-/onderhitte, luchtcirc. °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 stoommodus °C 30–100 30–100 30–100 30–100 30–100 30–100 — — — — — — — —

Magnetron-uitgangsvermogen W 700 — — — — — — — — — — — — —

Bruikbaar grilloppervlak cm2 1100 — — — 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Bruikbaar ovenruimtevolume L 55 34 51 51 55 55 68 68 68 68 50 50 50 50

Afmetingen toestel 2) 

Hoogte cm 59,8 37,8 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 59,7 59,7 59,7 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

Diepte (vanaf front) cm 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9

Diepte bij open deur (voor front) cm 44,0 29,5 34,1 34,1 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 34,1 34,1 34,1 34,1

Leeggewicht 3) 

Gewicht v.h. toestel SMS 55/ EURO 60 kg 52 28 36 36 44 44 54 49 52 48 37 36 37 36

Uitrusting

Garantie in België 5 Jaar

Bakoven klein/middel/groot middel klein middel middel middel middel groot groot groot groot middel middel middel middel

Binnenafmetingen hoogte/breedte/diepte cm 31,9/43,75/39,2 25/35,1/38,5 27,2/46,6/40 27,2/46,6/40 31,9/43,75/39,2 31,9/43,75/39,2 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,6/46,4/35,1 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25 41,1/46/26,25

Verlichting/kijkvenster ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Verhittingstype boven-/onderhitte ▯ — — — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Luchtcirculatie — — — — — — — — — — — — — —

hete lucht ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Stoom ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — — — — — — —

Magnetron ▯ — — — — — — — — — — — — —

Katalytische reinigingshulp — — — — — — — — — — — — — —

Pyrolytische reinigingshulp — — — — — — ▯ — ▯ — ▯ — ▯ —

Grill-element voorhanden/inbouwbaar ▯/— —/— —/— —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

Grillmotor/luchtcirculatiegrillen —/▯ —/— —/— —/— —/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Tijdschakelklok/schakelklok ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Elektrische aansluiting

Max. nom. 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. totale aansluitwaarde 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/ 2×16 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

Service

Land van herkomst CH

Service door V-ZUG Europe

Naam en adres van de leverancier V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug
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COFFEE-CENTER

Bedrijfs- of merknaam V-ZUG SA

Soort toestel Volautomaat

Modelnaam Supremo HSL Supremo XSL

Modelaanduiding CCS HSL 60 CCS XSL 60

Afbeelding pagina 55 55

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse 1) A (beter) tot D (slechter) A A

Jaarenergieverbruik 1) kWh 45 45

Energiebesparingsfunctie ▯ ▯

Automatische uitschakeling programmeerbaar min 15–180 15–180 

Gebruikseigenschappen voor 

Volautomaten ▯ ▯

Heetwateruitloop ▯ ▯

Stoomuitloop — —

Cappucino-opschuimer ▯ ▯

Functie voor warme melk ▯ ▯

Uitvoering

Staand toestel — —

Inbouwtoestel ▯ ▯

Afmetingen 2)

Hoogte cm 378 454

Breedte cm 596 596

Diepte cm 412 412

Leeggewicht kg 20,5 23

Technische gegevens

Stroomvoorziening (elektrische aansluiting vlg. typeplaat)

Spanning V 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz

Vermogen W 1350 1350

Capaciteit

waterreservoir l 1,8 1,8

Bonencontainer g 200 200

Melkreservoir l 0,75 0,75

Koffie-/melkuitloop

In hoogte verstelbaar van/tot cm 8–11 8–11

Service en garantie (zie pag. 150)

Land van herkomst I

Garantie in België 5 Jaar

Service door V-ZUG Europe

Naam en adres van de leverancier V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug

Toelichtingen
▯ Voorhanden resp. ja
— Niet voorhanden resp. neen
1) Waarden bepaald volgens de geldende FEA-meetprocedure.
2) Raadpleeg voor inbouwapparatuur steeds de afmetingen in de installatievoorschriften  

en planningsgids.

Aanwijzing: Stand van de tabelinformatie 01/2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden. 
Bij tentoongestelde toestellen biedt het energie-etiket informatie over de actuele data.



143

PRODUCTDECLARATIE

AFZUIGKAPPEN

Merknaam V-ZUG SA

Modelnaam DSDSR12 DSTS9 DSMS GKD46TIMASZO DIAS10 DI PQ 12 DI PQ 10

Categorie/toesteltype Plafondafzuigkap Werkbladafzuigkap Kookveldafzuiging Fusion Eilandafzuigkappen

Afbeelding pagina 85 85 86 86 86 87 87

Efficiëntie en verbruik 1)

Jaar-energieverbruik (AEC-kap) kWh/jaar 56,4 62,1 40,4 67,2 38,9 38,9

Energie-efficiëntieklasse van A++ tot E A B A D A+ A+

Fluiddynamische efficiëntie (FDE-kap) 32 27,1 31,6 13,1 36,3 36,3

Fluiddynamische efficiëntieklasse A t/m G A B A D A A

Performance 2) 

Verlichtingsefficiëntie (LE-kap) A (beter) t/m G (slechter) 13 29,9 — 22 28 28

Verlichtingsefficiëntieklasse  van A t/m G D B — B A A

Vetfilteringsefficiëntie % 60 70 75,1 85,1 89,5 89,5

Vetfilteringsefficiëntiekl.  van A t/m G E D C B B B

Vermogensdata luchtafv. 2)  3)

Luchtvolume min. luchtafvoer  m3/h 230 280 370 — 247 247

Luchtvolume max. luchtafvoer  m3/h 630 420 500 — 452 452

Luchtvolume intensief luchtafvoer  m3/h 830 670 590 — 675 675

Luchtgeluidsemissie min. luchtafvoer  dB(A) 43 49 62 — 38 39

Luchtgeluidsemissie max. luchtafvoer  dB(A) 68 57 67 — 52 52

Luchtgeluidsemissie intensieve luchtafvoer  dB(A) 74 69 70 — 63 63

Stand-Off-verbruik (UIT-toestand) 5) W 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Stand-byverbruik (zonder informatiedisplay) 5)

Drukvermogen min. luchtafvoer  Pa 420 450 320 — 146 146

Drukvermogen max. luchtafvoer  Pa 530 530 520 — 346 346

Drukvermogen intensieve luchtafvoer  Pa 630 540 700 — 355 355

Performance-info luchtcirculatie 

Luchtvolume min. luchtcirc. m3/h 200 155 265 270 210 210

Luchtvolume max. luchtcirc. m3/h 260 330 355 491 389 389

Luchtvolume intensieve luchtcirc. m3/h 295 670 420 532 570 570

Luchtgeluidsemissie min. luchtcirculatie  dB(A) 50 43 54 41 41

Luchtgeluidsemissie max. luchtcirculatie  dB(A) 72 60 69 56 56

Luchtgeluidsemissie intensieve luchtcirc.  dB(A) 78 76 70 68 68

Verlichtingsinformatie

Vermogen totaal (kookveldverlichting) W 2 × 7 1 × 6 — 4 × 5 4 × 2 4 × 2

Lichtsterkte 2) lux 175 171 — 430 225 225

Type LED LED — LED LED LED

Afmetingen toestel 4)

Breedte cm 120 88 11 100 120 100

Hoogte cm 31 105,1 90 13,2 5,5 5,5

Diepte cm 70 12 50,1 70 70 70

Min. afstand boven kookplaat elektr./gas cm 65/65 — — 65/65 65/50 65/50

Leeg gewicht (incl. alle filters) kg 33 35 14 30 35 31,5

Elektrische aansluiting

Totale aansluitwaarde (bij 230 V/50 Hz)  W 284 270 140 120 138 138

Modus luchtafvoer/-circulatie ▯/— ▯/▯ ▯/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯

Bediening Intern/extern ▯/▯ ▯/— ▯/— ▯/○ ▯/○ ▯/○

Regeling Toetsen Touch Touch Touch Touch Touch

Vermogenstreden Aantal/traploos 3 + i/— 3 + i/— 3 + i/— 3 + i/— 3 + i/— 3 + i/—

Service

Land van herkomst I I I I I I

Naam en adres van de leverancier V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug

Service door V-ZUG Europe   

Uitrusting

Garantie in België 5 Jaar

Luchtafvoeraansluiting, diameter mm 150 150 150 — 150 150

Luchtafvoeraansluiting, positie zijkant zijkant zijkant — boven boven

Stuwklep geïntegreerde/bijgesloten —/▯ —/▯ —/▯ —/— —/▯ —/▯

Aantal filters Metaal/combi 4/— 2/— 1/— 3/— 3/— 3/—

Vermogensregeling elektromechanisch/elektronisch —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Motorvermogen W 1 × 270 1 × 270 1 × 145 1 × 100 1 × 130 1 × 130

Toelichtingen
–/○/▯ Niet voorhanden/optioneel/voorhanden

1)  Waarden bepaald volgens de geldende markeringsvoorschriften  
EU 65/2014 

2)  Waarden bepaald volgens EN 61591
3)  Geluidsvermogenniveau in dB(A)  

re 1 pW vlg. EN 60704-3
4)  Gedetailleerde maattekeningen van fabrikant in acht nemen
5)  Volgens actuele voorschriften voor milieuvriendelijk productont-

werp EU 66/2014 
 Aanwijzing: Stand van de tabelinformatie 01 / 2018.  

Verdere ontwikkelingen voorbehouden.
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AFZUIGKAPPEN

Merknaam V-ZUG SA

Modelnaam 

DW
 PQ

 12

DW
 PQ

 9

DE
HM

 R8

DE
HM

 R7

DE
HM

 R5

DF
 PQ

 12

DF
 PQ

 9

DF
 PQ

 6

Categorie/toesteltype Wandafzuigkappen Vlak uitschuifbaar deel/integreerbare afzuiging

Afbeelding pagina 87 87 89 89 89 89 89 89

Efficiëntie en verbruik 1)

Jaar-energieverbruik (AEC-kap)  kWh/jaar 38,9 38,9 54,2 66,2 66,2 32,6 31,2 31,2

Energie-efficiëntieklasse  van A++ t/m E A+ A+ A B B A+ A+ A+

Fluiddynamische efficiëntie (FDE-kap) 36,3 36,3 29,3 24,9 24,9 34,7 34,7 34,7

Fluiddynamische efficiëntieklasse A t/m G A A A B B A A A

Performance 2)

Verlichtingsefficiëntie (LE-kap) 28 33 91 91 91 32 30 30

Verlichtingsefficiëntieklasse  van A t/m G A A A A A A A A

Vetfilteringsefficiëntie % 89,5 89,5 75,1 75,1 75,1 85,7 85,7 85,7

Vetfilteringsefficiëntiekl.  van A t/m G B B C C C B B B

Vermogensdata luchtafvoer 2)  3)

Luchtvolume min. luchtafvoer  m3/h 247 247 290 270 270 250 250 250

Luchtvolume max. luchtafvoer  m3/h 452 452 560 540 540 455 455 455

Luchtvolume intensief luchtafvoer  m3/h 675 675 690 640 640 657 657 657

Luchtgeluidsemissie min. luchtafvoer  dB(A) 38 38 51 55 55 38 38 38

Luchtgeluidsemissie max. luchtafvoer  dB(A) 52 52 64 69 69 53 53 53

Luchtgeluidsemissie intensieve luchtafvoer  dB(A) 63 63 68 71 71 69 69 69

Stand-Off-verbruik (UIT-toestand) 5) watt 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Stand-byverbruik (zonder informatiedisplay) 5)

Drukvermogen min. luchtafvoer  Pa 146 146 460 450 450 150 150 150

Drukvermogen max. luchtafvoer  Pa 346 346 540 540 540 348 348 348

Drukvermogen intensieve luchtafvoer  Pa 355 355 550 550 550 353 353 353

Performance-info luchtcirculatie

Luchtvolume min. luchtcirc. m3/h 210 210 250 230 230 215 215 215

Luchtvolume max. luchtcirc. m3/h 389 389 300 270 270 392 392 392

Luchtvolume intensieve luchtcirc. m3/h 570 570 310 280 280 566 566 566

Luchtgeluidsemissie min. luchtcirc.  dB(A) 41 41 66 66 42 42 42

Luchtgeluidsemissie max. luchtcirc.  dB(A) 56 56 68 68 57 57 57

Luchtgeluidsemissie intensieve luchtcirc.  dB(A) 68 68 69 69 68 68 68

Verlichtingsinformatie  

Vermogen totaal (kookveldverlichting) W 3 × 2 2 × 2 2 × 1,1 2 × 1,1 2 × 1,1 3 × 2 2 × 2 2 × 2

Lichtsterkte 2) lux 196 124 200 200 200 191 119 119

Type  mogelijkheden zijn (LED, halogeen, FL) LED LED LED LED LED LED LED LED

Afmetingen toestel 4)

Breedte cm 120 90 86 70 52 120 90 60

Hoogte cm 5,5 5,5 33 33 33 5,5 5,5 5,5

Diepte cm 55 55 30 30 30 30–32,5 30–32,5 30–32,5

Min. afstand boven kookplaat gas/elektr. cm 65/50 65/50 65/65 65/65 65/65 65/50 65/50 65/50

Leeg gewicht (incl. alle filters) kg 29 25,5 9 8 7

Elektrische aansluiting

Totale aansluitwaarde (bij 230 V/50 Hz)  W 136 134 267,2 267,2 267,2 136 134 134

Modus luchtafvoer/-circ. 7) ▯/▯ 7) ▯/▯ 7) ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ 7) ▯/▯ 7) ▯/▯ 7)

Bediening Intern/extern ▯/○ ▯/○ ▯/○ ▯/○ ▯/○ ▯/○ ▯/○ ▯/○

Regeling Touch Touch Toetsen Toetsen Toetsen Touch/lade Touch/lade Touch/lade

Vermogenstreden Aantal/traploos 3+i/— 3+i/— 3+i/— 3+i/— 3+i/— 3+i/— 3+i/— 3+i/—

Service

Land van herkomst I I I I I I I I

Naam en adres van de leverancier V-ZUG Europe, Industriestrasse 66, 6301 Zug

Service door V-ZUG SA   

Uitrusting

Garantie in België 5 Jaar

Luchtafvoeraansluiting, diameter mm 150 150 150 150 150 150 150 150

Luchtafvoeraansluiting, positie boven boven boven boven boven boven boven boven

Stuwklep geïntegreerde/bijgesloten —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Aantal filters Metaal/combi 4/— 3/— 2/— 2/— 1/— 4/— 3/— 2/—

Vermogensregeling elektromechanisch/elektronisch —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Motorvermogen W 1 × 130 1 × 130 1 × 265 1 × 265 1 × 265 1 × 130 1 × 130 1 × 130

–/○/▯ Niet voorhanden/optioneel/voorhanden
1)  Waarden bepaald volgens de geldende markeringsvoorschriften  

EU 65/2014 
2)  Waarden bepaald vlg. EN 61591   
3)  Geluidsvermogenniveau in dB(A) re 1 pW vlg. EN 60704-3 
4)  Raadpleeg voor inbouwapparatuur steeds de afmetingen in de 

installatievoorschriften en planningsgids 
5)  Volgens actuele voorschriften voor milieuvriendelijk productontwerp 

EU 66/2014
 Aanwijzing: Stand van de tabelinformatie 01 / 2018. Verdere 

ontwikkelingen voorbehouden. 
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PRODUCTDECLARATIE

INDUCTIE-KOOKVELDEN

KOOKVELDEN OP GAS

Firma- of merknaam V-ZUG SA

Model GAS951GSAZ GAS641GSAZ GAS421GSAZ GAS411GSAZ

Type

Afbeelding  pagina 74 74 75 75

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

Service en garantie (zie pag. 150)

Land van oorsprong AT

Garantie in België 5 jaar

Naam en adres van de leverancier V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Zwitserland

Model Inox design DualDesign Gewicht 
in kg

Toestel 
buitenmaten B/D 

in mm

Aansluitspanning Aansluitwaarde Kan ook gecombineerd worden met

Ind
uc

tie
/p

ag
ina

 66
–7

1

GK27TIMSZ ▯ 6,5 384 × 501 230 V~ 3700 W 16 A

GK46TIMSCO ▯ 10,5 584 × 514 400 V2N~ 7400 W 16 A 230V~ / 3 × 230V

GK56TIMSC ▯ 18,5 910 × 514 400 V3N~ 11 100 W 16 A

3 × 230VGK56/57TIMSZO ▯ 18,5 897 × 501 400 V3N~ 11 100 W 16 A

GK11TIFKZ ▯ 26 897 × 501 400 V3N~ 11 100 W 16 A

GK17TIYSZ Teppan Yaki ▯ 8 384 × 501 230 V~ 2800 W 16 A

GK27TIYSZ Teppan Yaki ▯ 12,5 571 × 501 400 V2N~ 5600 W 16 A

GK46TIMASCO ▯ 12 774 × 514 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMGC ▯ 11,5 584 × 514 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMPSZ ▯ 12 880 × 380 400 V2N~ 7400 W 16 A 230V~ / 3 × 230V

GKD46TIMASZO Fusion ▯ 23,5 761 × 501 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMSZO ▯ 10,5 571 × 501 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK26TIMSZ ▯ 5,5 281 × 501 230 V~ 3700 W 16 A

GK16TIWSZ Wok ▯ 9 384 × 501 230 V~ 3000 W 16 A
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VAATWASMACHINE

Toelichtingen
▯ Voorhanden resp. ja
— Niet voorhanden resp. neen
1)  Waarden bepaald volgens de geldende norm EN 50242 in standaardpro-

gramma «ECO» 
2)  Gemeten volgens de geldende norm IEC 60704-2-3 in standaardpro-

gramma «ECO» 
3)  Raadpleeg voor inbouwapparatuur steeds de afmetingen in de 

 installatievoorschriften en planningsgids. 
4)  Informatie over omschakelmogelijkheden is eventueel in de brochures te 

vinden. 
 
Aanwijzing: Stand van de tabelinformatie 01/2018. Verdere ontwikkelingen 
voorbehouden. 

Merknaam V-ZUG SA

Modelnaam GS SLWP Vi GS SL-Gdi B/GVi B GS SL Vi GS S Vi

Capaciteit (stand. servies/bestek) 1)  Aant. 13 14 13 13

Afbeelding pagina 104 103/104 104 105

Efficiëntie en verbruik Ecoprogramma Ecoprogramma Ecoprogramma Ecoprogramma

Energie-efficiëntieklasse 1) van A+++ t/m D A+++ A+++ A+++ A+++

Energieverbruik per jaar 1)  kWh 155 214 211 211

Energieverbruik per cyclus 1)  kWh 0,55 0,76 0,75 0,75

Energieverbruik stand-by (ingeschakeld/uitgeschakeld)  W 0,1 0,1 0,1 0,1

Waterverbruik per jaar 1) L 2464 1932 1876 2744

Drogingsefficiëntieklasse 1)  van A t/m G A A A A

Gebruikseigenschappen 

Duur (programma ECO) 1) min 295 280 270 275

Automatische uitschakeltijd min 0 0 0 0

Geluidsemissie (toestel ingebouwd) 2)  dB (A) re 1pw 46/44 42/40 42/40 44/44/43

Uitvoering

Inbouwtoestel Ja Ja Ja Ja

Staand toestel met werkblad — — — —

Staand toestel geschikt voor onderbouw — — — —

Hoge inbouw Ja Ja Ja Ja

Decoreerbaar Ja Ja Ja Ja

Integreerbaar Ja Ja Ja Ja

Volledig integreerbaar Ja Ja Ja Ja

Afmetingen toestel 3)

Hoogte cm 87–91 76,5–96,9 76,5–96,9 76,5–96,9

Breedte cm 60 60 60 60

Diepte (incl. afstand tot muur) cm 58 58 58 58

Hoogte onderbouw cm 78,3–84,8 78,3–84,8 78,3–84,8 78,3–84,8

Diepte bij open deur cm 116,5 116,5–123 116,5–123 116,5–123

Hoogte verstelbaar mm 40 116 116 116

Leeggewicht kg 62-67 46-55 46-55 46-55

Elektrische aansluiting

Spanning (50 Hz, V) V 230 230 230 230 

Aansluitwaarden 4) kW 3,2 3,2 3,2 2,2

Zekering 4) A 16 16 16 10

Wateraansluiting

Drukslang G¾" m 1,5 1,5 1,5 1,5

Aansluitbaar op koud/warm water C° 60 60 60 60

Waterdruk bar 1-10 1-10 1-10 1-10

Waterafvoer  m 1,5 1,5 1,5 1,5

Service

Land van herkomst CH CH CH CH

Naam en adres van de leverancier V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug

Service door V-ZUG Europe

Uitrusting

Aantal spoelprogramma's 12 12 12 8

Warmtepomp ▯ — — —

ergoPlus-besteklade ▯ — —

LED-binnenruimteverlichting ▯ ▯ ▯ —

Automatische deuropener ▯ ▯ ▯ ▯

Vario-manden/meervoudige hoogteverstelling ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Tekstweergave ▯ ▯ ▯ —

Waterhardheidsregeling ▯ ▯ ▯ —

Troebelheidssensor ▯ ▯ ▯ ▯

SteamFinish ▯ ▯ ▯ —

Automatisch programma ▯ ▯ ▯ ▯

Fondue-/Raclette-programma ▯ ▯ ▯ ▯

Sprint-/Party-programma ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —

Dagelijks Kort programma ▯ ▯ ▯ —

Hygiëneprogramma ▯ ▯ ▯ ▯

Glazenprogramma ▯ ▯ ▯ ▯

All-in-1-instelling ▯ ▯ ▯ ▯

Actieve waterstop ▯ ▯ ▯ ▯

Zoutverbr. per spoelgang/stand. bestek g 7,1/0,55 5,6/0,40 5,4/0,42 8/0,61

Garantie in België jaar 5 5 5 5
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PRODUCTDECLARATIE

KOEL- EN VRIESTOESTELLEN

Merknaam V-ZUG SA

Modelnaam Cooltronic Prestige P eco Jumbo Magnum 2 eco Iglu

Categorie/toesteltype Koelkast/diepvriezer
Type  Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw Inbouw
Afbeelding pagina 118 118 119 119 119

Efficiëntie en verbruik
Energie-efficiëntieklasse   van A+++ t/m D A++ A+++ A++ A+++ A+++
Energieverbruik per jaar 1)  kWh/jaar 222 151 160 244

Nuttige inhoud
totaal L 251 266 301 284 213
 Koelgedeelte  L 205 199 301 257 —
 Koud opbergvak   L 37 — 90 90 —
 Keldervak L — — — — —
 Wijnvak aant. flessen — — — — —
 Vriesvak  L 46 67 — 27 213
Sterrenaanduiding vriesvak 2) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Vorstvrij koel/vriesgedeelte (No Frost) ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/ ▯
Vermogen

Opslagtijd bij storingen 3) h 20 15 — 17 14
Invriesvermogen 4) kg/24h 5 8 — 2 18
Klimaatklasse SN–ST SN–T SN-T SN-T SN–T
Omgevingstemperatuur (min. > max.) C° 10 > 38 10 > 43 10 > 43 10 > 43 10 > 43
Luchtgeluidsemissie 5) dB 38 38 37 35 38

Uitvoering
Staand toestel —/— —/— —/— —/— —/—
Inbouwtoestel (breedtenorm) ▯/▯ ▯/▯ —/ ▯ —/▯ —/▯
Onderbouwapparaat —/— —/— —/— —/— —/—
Integreerbaar 6) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Aantal buitendeuren/laden 2/— 2/— 1/— 1 / — 1 / —
Deuraanslag (L links/R rechts/w wisselbaar) l/r/w l/r/w l/r/w l/r/w l/r/w
Decorraam aanwezig/inbouwbaar —/— —/— —/— —/— —

Afmetingen toestel
Hoogte cm 177,6 177,6 177,0 177,0 177,0
Breedte cm 54,8 54,8 55,9 55,9 55,9
Diepte cm 54,5 54,5 54,4 54,4 54,4

Afmetingen nis 7) 

Hoogte cm 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8
Breedte cm 56 56 56 56 56
Diepte cm 55 55 55 55 55

Leeg gewicht 8) kg 72 70 74,7 73,6 82,2
Elektrische aansluiting

Spanning/frequentie  V/Hz 230 230 220—240 220—240 220-240
Aansluitwaarde W 140 115 — — 251
Zekering A 10 10 10 10 10

Service
Land van herkomst CH CH DE DE DE
Naam en adres van de leverancier V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug
Service door V-ZUG Europe

Uitrusting
 Bediening temperatuurinstelling Touch Touch Touch Touch Touch
Temperatuurindicatie koelkast ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/—
Temperatuurindicatie vriesgedeelte ▯/— ▯/— —/— —/— ▯/—
Temperatuur voor vriesvak instelbaar
 onafhankelijk van de koeltemperatuur ▯ ▯ — — ▯
 samen met koeltemperatuur — — — ▯ —
Invriesschakelaar met automatische reset ▯ ▯ — — ▯
Waarschuwing / storing vriesvak opt./aku. opt./aku. — — opt./aku.
Waarschuwingssignaal: Deur open opt./aku. opt./aku. opt./aku. opt./aku. opt./aku.
Uitrusting koelkast
 Aantal glazen legborden 4 5 7 5 —
 Aantal deurvakken 4 5 4 4 —
 Aantal groentevakken 3 1 3 3 —
Uitrusting vriesgedeelte
 Aantal vakken 2 3 — 2 —
 Aantal manden; bakken; laden 2 3 — — 8
Wateraansluiting — — — — —
AquaStop — — — — —
Garantie in België 5 jaar

Toelichtingen
–/○/▯ Niet voorhanden/optioneel/voorhanden
1)  Jaar-energieverbruik bepaald volgens DIN EN 153, uitgave 1990. 

In het daadwerkelijke gebruik kunnen afwijkingen optreden 
2)  * –6 °C of kouder | 

***  –18 °C of kouder  
** –12 °C of kouder| 
**** –18 °C of kouder en minimaal vriesvermogen

3)  Temperatuurstijgingstijd tot -9 °C bij volledig beladen vriesge-
deelte  
Bij partiële lading zijn de tijden korter  
 

4)  Verdere informatie over het vriesvermogen in de gebruiksaanwij-
zing

5)  Gemeten volgens de geldende norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 
1pW 

6)  Integreerbaar bij gebruik van een meubilairdeur 
7)  Raadpleeg voor inbouwapparatuur steeds de afmetingen in de 

installatievoorschriften en planningsgids 
8)  Neem het draagvermogen van de wand of kast in acht voor het 

apparaat EN de inhoud ervan.

Aanwijzing: Stand van de tabelinformatie 01/2018. 
Verdere ontwikkelingen voorbehouden.
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WINECOOLER

Merknaam V-ZUG SA

Modelnaam Winecooler 90 SL Winecooler SL Winecooler UCSL

Categorie/toesteltype Winecooler Winecooler Winecooler
Type  Inbouw Inbouw Inbouw
Afbeelding pagina 122 122 123

Efficiëntie en verbruik
Energie-efficiëntieklasse   van A+++ t/m D A A A
Energieverbruik per jaar 1)  kWh/jaar 159 159 144

Nuttige inhoud
Nuttige inhoud, koelvak tot. L 144 144 94
Aantal flessen totaal  0,75 36 36 34 
Aantal flessen rode-wijn-zone  0,75 36 36 34
Aantal flessen witte-wijn-zone  0,75 36 36 34
Aantal flessen 3 zones 0,75 — — —

Vermogen
Klimaatklasse SN–ST SN–ST SN–ST
Omgevingstemperatuur (min > max.) C° 10-38 10-38 10-38
Luchtgeluidsemissie 5) dB 39 39 36

Uitvoering
Staand toestel — — —
Inbouwtoestel (breedtenorm) ▯ ▯ ▯
Onderbouwapparaat — — ▯
Integreerbaar 6) — — —
Aantal buitendeuren/laden 1/— 1/— 1/—
Deuraanslag (L links/R rechts/w wisselbaar) l/r l/r l/r/w
Decorraam aanwezig/inbouwbaar —/— —/— —/—
Dit toestel is uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn — — —

Afmetingen toestel
Hoogte cm 90,1 88,6 81,6
Breedte cm 59,4 59,4 59,7
Diepte cm 56,6 56,6 57,1

Afmetingen nis 7) 

Hoogte cm 90,6 87,4 82–87
Breedte cm 56 56 60
Diepte cm 55 55 58

Leeg gewicht 8) kg 51 48 48
Elektrische aansluiting

Spanning/frequentie  V/Hz 230 230 220-240
Aansluitwaarde W 100 100 —
Zekering A 10 10 10

Service
Land van herkomst CH CH A
Naam en adres van de leverancier V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug
Service door V-ZUG Europe

Uitrusting
Bediening temperatuurinstelling Toetsen Toetsen Toetsen
Temperatuurindicatie Binnen Binnen Binnen
Waarschuwingssignaal: Deur open opt./aku. opt./aku. opt./aku.
Waarschuwingssignaal temperatuur opt./aku. opt./aku. opt./aku.
Garantie in België 5 Jaar 5 Jaar 5 Jaar

Toelichtingen
–/○/▯ Niet voorhanden/optioneel/voorhanden
1)  Jaar-energieverbruik bepaald volgens DIN EN 153, uitgave 1990. In het 

daadwerkelijke gebruik kunnen afwijkingen optreden 
2)  * –6 °C of kouder | 

***  –18 °C of kouder  
** –12 °C of kouder| 
**** –18 °C of kouder en minimaal vriesvermogen

3)  Temperatuurstijgingstijd tot -9 °C bij volledig beladen vriesgedeelte  
Bij partiële lading zijn de tijden korter  

4)  Verdere informatie over het vriesvermogen in de gebruiksaanwijzing
5)  Gemeten volgens de geldende norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW 
6)  Integreerbaar bij gebruik van een meubilairdeur 
7)  Raadpleeg voor inbouwapparatuur steeds de afmetingen in de 

 installatievoorschriften en planningsgids 
8)  Neem het draagvermogen van de wand of kast in acht voor het apparaat 

EN de inhoud ervan.

Aanwijzing: Stand van de tabelinformatie 01/2018. 
Verdere ontwikkelingen voorbehouden.
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PRODUCTDECLARATIE

MICROGOLFOVENS

Verkoopaanduiding Vacuümlade Warmtelade

Typeaanduiding VS 60 144 WS 60 144 WS 60 162 WS 60 220 WS 60 283 WS 60 312

Afbeelding pagina 46 49 49 48 48 48

Toestelafmetingen

Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm 142 × 596 × 547 142 × 596 × 547 160 × 596 × 547 218 × 596 × 547 281 × 596 × 547 310 × 596 × 547

Binnenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm 95 × 350 × 285 98 × 515 × 457 116 × 515 × 457 174 × 515 × 457 236 × 515 × 457 236 × 515 × 457

Volume dm3 7,8 19 22 34 46 46

Leeggewicht 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 watt 810 watt 810 watt 810 watt 810 watt 810 watt

Zekering 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Netsnoer 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

Service en garantie (zie pag. 150)

Land van herkomst SK

Garantie in België 5 Jaar

Service door V-ZUG Europe

Naam en adres van de leverancier V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug

VACUÜM- EN WARMTELADEN

Verkoopaanduiding Miwell-Combi XSL Miwell HSL

Typeaanduiding MWC XSL MW HSL

Afbeelding pagina 53 53

Gebruikseigenschappen

Magnetron-uitgangsvermogen watt 50 –900 50 –1000

Grillvermogen watt 1600 800

Afmetingen

Toestelmaten (H x B x D) mm 454 × 596 × 567 378 × 596 × 470

Gaarruimtematen (H x B x D) mm 210 × 450 × 420 200 × 405 × 380

Volume l 40 31

Leeggewicht kg 35 28

Elektrische aansluiting

aansluiting 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz

Aansluitwaarde 2800 watt 2300 watt

Zekering 16 A 10 A

Netsnoer 1,4 m met stekker 1,2 m met stekker

Service en garantie (zie pag. 150)

Land van herkomst I

Garantie in België 5 Jaar

Service door V-ZUG Europe

Naam en adres van de leverancier V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug



Energie-efficiëntie in één oogopslag

Via het etiket kan het energieverbruik direct aan het toestel worden 

afgelezen. De toestellen van V-ZUG behoren tot de beste energie-ef-

ficiëntieklassen.

51045V-ZUG AG
PRESTIGE eco

H7.4318-2

154

203 73 35

5 jaar garantie (BE)

2 jaar wettelijke garantie (BE/LUX/NL)

Al de V-ZUG toestellen uit deze catalogus, aangekocht en geplaatst 

in België, Luxemburg en Nederland hebben bij een normaal huishou-

delijk gebruik een garantie van 2 jaar op de onderdelen, werkuren 
en voorrijkosten volgens onze algemene garantie voorwaarden  
(zie: www.vzug.com)

+3 jaar gratis extra commerciële garantie (BE/LUX)

Na de wettelijke garantie biedt V-ZUG zijn klanten in België en Luxem-

burg 3 jaar extra commerciële garantie aan. V-ZUG nodigt u uit uw 

toestellen via onze website te registreren (www.vzug.com). 

Deze extra garantie dekt de onderdelen, werkuren en voorrijkosten.  

Deze extra garantie is niet van toepassing op het vervangen van ver-

bruikbare onderdelen.

De volledige garantie voorwaarden kan u opvragen bij onze service 

dienst.

Een service interventie kan aangevraagd worden via onze website 
www.vzug.com, per mail naar service.be@vzug.com of per telefoon 

naar ons gratis nummer 00800 850 850 00.

Prijzen

Alle prijzen zijn de indicatieve verkoopprijzen in Euro, BTW inbegrepen 
(IVP BTWi), en zijn geldig voor België, Luxemburg en Nederland.
Deze prijzen zijn inclusief de eventuele recyclagebijdrage (bv via 
Recupel in België, WeCycle in Nederland).
Onder voorbehoud van modelwijzigingen en prijswijzigingen en onder 
voorbehoud van drukfouten. 
Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen; onze 
 verkooppartners zijn echter vrij in de bepaling van hun verkoopprijzen.
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