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Zo wordt koken gemakkelijk: het nieuwe FullFlex-kookveld van 
V-ZUG 
 

Koken volgens de nieuwste technieken betekent: sneller, zuiniger, veiliger en met nog meer plezier 

maaltijden bereiden. Op het nieuwste inductiekookveld van V-ZUG kunnen de pannen vrij worden 

geschikt op de keramische glasplaat – voor maximale vrijheid en flexibiliteit bij het koken. 

 

Wie met inductie kookt, gebruikt de modernste technologie met alle voordelen ervan. Op het vlak van 

snelheid, energieverbruik en veiligheid 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. De technologie heeft als voordeel dat er alleen warmte wordt gegenereerd, waar 

deze wordt verbruikt – op de bodem van de pan. Het glas rond het kookveld blijft grotendeels koud. 

Zo kan er amper iets aanbranden en het kookveld kan in een handomdraai worden schoongemaakt 

met een vochtige doek.  

 

Nieuw: het FullFlex-kookveld voor maximale flexibiliteit 

De nieuwe topper in het assortiment is een oppervlakte-inductiekookveld. Dit apparaat gaat nog een 

stapje verder dan de MaxiFlex-kookplaten en heeft helemaal geen vastgelegde kookzones meer. 

Dankzij de modernste inductoren wordt automatisch herkend waar de pannen staan en hoe groot 

hun bodem is. Zo kunnen tot zes pannen naar believen op de keramische glasplaat worden 

geschikt– zoals het u het beste uitkomt. Het oppervlakte-inductiekookveld beschikt bovendien over 

een groot grafisch kleurendisplay, voor een optimale ondersteuning van de kok of kokkin. 
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Bijvoorbeeld met inspirerende achtergrondbeelden – creaties van de topkok Andreas Caminada – of 

een eenvoudige en intuïtieve bediening, gebaseerd op die van de Combi-Steamer en de ovens van 

V-ZUG. En ook wie belang hecht aan de esthetiek van keukenmateriaal, komt helemaal aan zijn 

trekken met het nieuwe oppervlakte-inductiekookveld. Een kader in chroomstaal zonder zichtbare 

siliconenband verleent het apparaat een minimalistisch, elegant uiterlijk. Bovendien is dit het eerste 

kookveld in het assortiment dat compatibel is met het intelligente digitale netwerk V-ZUG-Home en 

dat kan communiceren via een app. 

 

Veel kookplezier met inductie 

Alle inductiekookvelden zijn verkrijgbaar in verschillende inbouwvarianten – vlak, verhoogd of met 

een kader in chroomstaal. Redenen genoeg dus om voor de modernste kooktechnologie te kiezen, 

voor minder werk in de keuken en meer kookplezier. Met de inductiewok kookt u snel en zuinig, en 

ook de Teppan Yaki werkt met inductie.  

 

Meer informatie: vzug.com 

 
 
 
 
Fotomateriaal 
 
  

 

Foto  
Plaats voor tot zes pannen naar believen – het nieuwe 
oppervlakte-inductiekookveld van V-ZUG biedt 
maximale flexibiliteit. 
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Over V-ZUG 
V-ZUG is het toonaangevende Zwitserse merk voor huishoudelijke apparatuur met hoofdkantoor in Zug. Al meer dan 100 
jaar ontwikkelt en produceert het bedrijf in hartje Zwitserland innovatieve apparaten voor de keuken en de wasruimte, die 
het dagelijkse leven eenvoudiger maken en gebruikers inspireren en enthousiast maken. V-ZUG heeft in Zwitserland 10 
expositie- en adviescentra en  
16 servicecentra en is internationaal aanwezig in 18 landen. Wereldwijd stelt het bedrijf circa 1400 medewerkers te werk en 
leidt het meer dan 70 leerlingen op. Als marktleider in Zwitserland engageert V-ZUG zich ook voor de economie, de 
maatschappij en het milieu. Het door de eigenaar geleide bedrijf behoort – samen met het zusterbedrijf Gehrig Group AG 
en het dochterbedrijf SIBIRGroup AG – tot de Metall Zug Gruppe. 
 
Over Metall Zug 
Metall Zug is een Zwitserse industrieholding met hoofdkantoor in Zug en biedt een breed assortiment innovatieve, 
duurzame premium- en precisieproducten aan. De groep ontwikkelt, produceert en verkoopt technologisch toonaangevende 
apparaten, machines en oplossingen in de divisies Huishoudelijke Apparatuur, Infection Control en Wire Processing. Tot de 
Metall Zug Gruppe behoren V-ZUG AG, Gehrig Group AG (divisie huishoudelijke apparatuur), Belimed Gruppe (divisie 
Infection Control) en de Schleuniger Gruppe (divisie Wire Processing). De industrieholding is ontstaan uit de in 1887 
opgerichte Metallwarenfabrik Zug en is tot op vandaag hoofdzakelijk in handen van de oprichtersfamilie. De Metall Zug 
Gruppe stelt wereldwijd circa 3600 medewerkers te werk en is genoteerd op de Zwitserse beurs SIX Swiss Exchange. 
 
  

 


