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Duik in de digitale wereld van V-ZUG
Gedetailleerde informatie, video's en foto's: met de QR-code krijgt u toegang 

tot zeer interessante weetjes over V-ZUG. Zo ontdekt u meer over uw favoriete 
product en de laatste nieuwe functies en u vindt hier ook extra leesmateriaal met 
informatie. Scan de QR-code met het fototoestel van uw smartphone en ontdek 

allerlei nieuws over V-ZUG.
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V-ZUG SA

Al meer dan een eeuw streven wij ernaar om het dagelijkse leven 
van onze klanten te vereenvoudigen met zowel vernieuwende als 
kwalitatief hoogstaande huishoudelijke apparatuur. Bent u op zoek 

naar een wasmachine, een droger of een ander apparaat om textiel 

mee te behandelen en wilt u echt absolute topkwaliteit? Dan bent 

u bij ons aan het juiste adres. Als leider op de Zwitserse markt ver-

tegenwoordigen wij niet alleen de Zwitserse waarden, maar maken 

wij die ook toegankelijk voor de hele wereld dankzij eenvoudige en 

aangepaste oplossingen die onze klanten een heel leven lang inspi-

reren en begeesteren. Dat is voor ons ‘de Zwitserse perfectie thuis’.

In Zwitserland groot geworden

Zwitserland is de natie van uitvinders, het land van precisiehorloges en 
niet te vergeten, Zwitserland is wereldberoemd voor zijn chocolade. 

In het midden van het land ligt het pulserende en welvarende eco-

nomische gebied Zug. Hier, in het hart van Zwitserland, liggen onze 
wortels, niet alleen geografisch, maar ook ideologisch. Wij bestaan al 
meer dan 100 jaar en gedurende deze eeuw zijn de karakteristieken 
van ons land versmolten met de waarden van onze onderneming. Dat 
wij trots zijn op onze afkomst, is tot op heden terug te zien in onze 

bedrijfsnaam: 'V' staat voor onze geschiedenis als verzinkerij, 'ZUG' 

voor onze trouw aan de regio Zug en Zwitserland als vestigingsland.

V-ZUG overal in de wereld

Tegenwoordig stelt iedereen waar ook ter wereld de typische Zwit-

serse innovatiekracht, de hoge precisie en uitstekende kwaliteit van 
onze producten op prijs. Tien jaar geleden besloten wij om onze huis-
houdelijke apparatuur van topkwaliteit ook over onze landsgrenzen, 

in de hele wereld, aan te bieden. Sindsdien hebben wij een positie 
veroverd op zorgvuldig uitgekozen markten en bieden wij veeleisende 
klanten een uitmuntend assortiment van premiumapparatuur gecom-

bineerd met een uitstekende service.

V-ZUG bouwt aan de toekomst

Zwitserland blijft onze thuisbasis. Om het blijvende succes van onze 

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en onze productie veilig te 

stellen, bereiden we onze industriële site voor op de toekomst. Tegen 
2033 staat er op onze terreinen een volledig nieuwe wijk die de 
positie van V-ZUG als bedrijf, van Zug als industriële vestigingsplaats 
en van Zwitserland als productieland zal versterken. In 2016 was de 

inhuldiging van onze nieuwe productiehal 'Mistral' een belangrijke 

mijlpaal. De volgende stap zijn nieuwe gebouwen. Daar zijn we nu 

volop bezig. Zo is er op onze site altijd wel iets gaande.

De Zwitserse innovatiekracht 
verovert de wereld.

Zwitserse perfectie  
bij u thuis

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 hen bovendien ook inspireert. 
■
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Als middelgrote fabrikant van premiumproducten maken wij gebruik 

van onze flexibiliteit en onze marktnabijheid om te anticiperen op de 
behoeften van onze klanten en om hier in de productontwikkeling een 
passend antwoord op te bieden. Onze onderzoekers en ontwikke-
laars zijn trots op hun Zwitserse ingenieurskennis en weten heel vlot in 
te spelen op de laatste trends. Zo is het voor hen een koud kunstje om 
nieuwe apparaten met nieuwe functies te ontwikkelen en bestaande 

toestellen te verbeteren. 

Klaar voor de toekomst

Omdat wij de digitale trein niet willen missen, zetten wij volop in op de 
connecteerbaarheid van onze toestellen. Om dit en alle andere inno-
vaties op een juiste manier te implementeren, bundelen wij voortaan al 
onze krachten in het V-ZUG Lab. Hier worden de vereiste strategische 
voorwaarden ingelost en ideeën voor een verdere digitalisering van 
onze toestellen verder uitgewerkt. „Dankzij dit Lab kunnen wij nu veel 
doelgerichter werken aan nieuwe producten en diensten”, verklaart 

Christoph Walch, de bedenker van het V-ZUG Lab. 

Onze klanten staan centraal

Het Lab analyseert elk idee en stelt zich daarbij drie fundamentele 

vragen: Wat willen onze klanten in de toekomst? Heeft dit idee kans 
op slagen? Is het technisch haalbaar? Elk idee wordt geëvalueerd en 
geregistreerd als 'Lab'-project, zodra het is goedgekeurd. Christoph 

Walch legt uit: „Wij ontwikkelen voor elk project prototypes die we 

dan onmiddellijk testen bij geselecteerde klanten. Zo zien we of het 

product met enthousiasme wordt onthaald.” Bovendien is het feit dat 

de klanten bij de productontwikkeling worden betrokken, niet alleen 

voor hen maar ook voor ons bijzonder verrijkend.

Interdisciplinair samenwerken

Al vanaf het begin van ons bestaan zijn het de interdisciplinaire teams 
die een idee uitwerken. Deze teams bestaan uit Lab-medewerkers 
en medewerkers van V-ZUG zelf. De teams hebben veel baat bij 
de technische knowhow van de medewerkers van V-ZUG, omdat zij 

weten hoe ze een Lab-project soepel kunnen implementeren in de 

ondernemingsstructuur. „Dankzij het interdisciplinaire karakter van 

deze projectteams wordt elk idee bestudeerd en ontwikkeld vanuit 
zeer uiteenlopende perspectieven. Deze aanpak helpt ons producten 
op de markt te brengen die perfect zijn afgestemd op de behoeften 

van de klanten”, aldus Christoph Walch.

Innovatie is onze  
levenskracht

Al sinds 1913 ontwikkelen wij huishoudelijke apparatuur die steeds beter en zuiniger 

wordt en voor velen een inspiratiebron is. En sinds kort is er het V-ZUG Lab,

een afdeling die zich louter en alleen bezighoudt met het uitdenken van

ideeën, het ontwikkelen van innovatieve concepten en belangrijk

pionierswerk voor ons verricht op digitaal gebied. 
■

Catalogue version BE_NL_HR.pdf   4 10/05/2019   9:44:57



7

V-ZUG SA

Catalogue version BE_NL_HR.pdf   5 10/05/2019   9:44:57



8

Huishoudtoestellen verbruiken dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid 
water en energie. Het is dus geen wonder dat energie-efficiëntie 
een belangrijke rol speelt bij de aankoop van nieuwe toestellen. 
Wie investeert in een ultramodern apparaat van V-ZUG, spaart niet 
alleen waardevolle natuurlijke bronnen, maar ook geld uit. Wij bieden 
producten aan voor wie op een verantwoorde manier wil leven. Zo zijn 
wij bijvoorbeeld het eerste bedrijf ter wereld dat vaatwasmachines, 
wasmachines en drogers met een warmtepomp uitrust en nieuwe 
maatstaven zet voor het energieverbruik van huishoudapparatuur. 

Bovendien dragen wij als actief lid van de Zwitserse vereniging van 

fabrikanten en leveranciers van huishoudapparatuur (FEA) en als 

Onze bijdrage  
voor de toekomst

Als maatschappelijk verantwoorde speler zetten wij ons lokaal en 

internationaal in voor een duurzame economie en maatschappij, 

maar wij investeren ook in het milieu.
■
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enige 'leading partner' uit onze sector in de vereniging Minergie ons 

steentje bij tot een zuinige woon- en werkomgeving. 

Wij staan achter onze keuzes 

Elke dag opnieuw moedigen wij onze klanten aan om ecologisch 
verantwoord te leven. Dankzij ons EcoManagement beschikt u 
over een reeks functies die helpen om het water- en stroomverbruik 

van uw apparaten in realtime te monitoren en doelbewust zuinige 

programma’s te gebruiken. Zo geven onze wasmachines en drogers 

bijvoorbeeld aan hoeveel water en stroom een programma vermoe-

delijk nodig heeft en aan het einde van het programma deelt de tool 

u ook het werkelijke verbruik mee. Een heleboel toestellen hebben 

ook een Eco-knop die per programma kan worden geactiveerd: het 

programma duurt dan weliswaar iets langer, maar het verbruikt wel 

minder energie. 

Duurzame ontwikkeling 

Ons engagement begint al heel vroeg, al in de productiefase. Op 

onze productiesite in Zug streven wij een zeer ambitieus doel na: in 

2020 willen wij volledig CO₂-neutraal zijn. En we zijn al goed op 
weg: de stroom voor de productie is vandaag al voor 100 % afkomstig 
uit een herwinbare energiebron, met name waterkracht. En in het 
logistieke centrum ZUGgate 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 van stroom voorziet.

Catalogue version BE_NL_HR.pdf   7 10/05/2019   9:44:58



10

Al sinds jaar en dag streven wij ernaar om het dagelijkse leven 
van onze klanten mooier te maken, om hun huishoudelijke taken 
te verlichten. Daarom, in een tijdperk waar we steeds veeleisender 

worden en waar ons leven op alle vlakken steeds complexer wordt, 

zetten wij des te meer in op een tevreden gevoel en een gevoel van 

welbehagen bij onze klanten. Ons doel? Dat onze toestellen u een 

goed gevoel geven, zodat u zich kunt concentreren op wat er echt 

toe doet.

Wat geeft u echt een thuisgevoel?

De geur van vers gewassen linnen? Het elegante design van uw 
keukeninrichting of de geur van heerlijke schotels die vanuit de keuken 
de eetkamer in komt waaien? Dit is voor iedereen verschillend. Dat 
houdt dus ook in dat welzijn en een goed gevoel door iedereen 
anders worden ingevuld. Wij zijn ervan overtuigd dat een aangename 
omgeving en huishoudelijke toestellen met een meerwaarde echt 
bijdragen tot dat betere gevoel.

Een inspiratiebron

Nu open keukens helemaal in zijn, brengen wij hier steeds meer tijd 

door. De keuken is een plaats geworden waar ons creatieve talent 

naar boven komt en waar het gezellig samen vertoeven is. Bent u 
een foodie, een huisman of -vrouw, een professionele patissier of een 
zakenman of -vrouw? Onze keukenapparatuur biedt het passende 

antwoord op elke levensstijl. En als u een koffieliefhebber bent, dan 

zal ons nieuwe Coffee-Center vast en zeker bij u in de smaak vallen. 

Houdt u meer van design, dan kunt u niet om ons exclusieve assorti-
ment met verzinkbare deurgreep heen. Kortom, er is voor elk wat wils, 
maakt niet uit of u nu houdt van design of gek bent van de nieuwste 

technologische snufjes.

Een goed gevoel 
thuis

Vandaag de dag is het niet altijd even gemakkelijk om een goed evenwicht te vinden 

tussen werk, gezin en het huishouden. Daarom willen wij uw dagelijkse taken 

met behulp van eenvoudige oplossingen verlichten, en dat 

allemaal om u een goed gevoel thuis te bezorgen. 
■

Catalogue version BE_NL_HR.pdf   8 10/05/2019   9:44:58



11

V-ZUG SA

Complexe systemen die uw leven vereenvoudigen

Eenvoud is een van de doelen waarnaar wij met onze innovaties streven. 

Wij trachten onze apparaten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, 
zodat ze, hoe complex ze ook in elkaar steken, met enkele simpele 
bewegingen te bedienen zijn. Ons dagelijkse leven is hectisch en eist 

behoorlijk veel van ons. Het enige wat wij willen, is dat u zich goed voelt 

wanneer u thuiskomt en dat u met plezier achter het kookfornuis staat, 

gewoon omdat onze toestellen zo gebruiksvriendelijk zijn.

Tijd is een kostbaar goed

Tijd is tegenwoordig een kostbaar goed geworden. Waar het mogelijk is, 
proberen we tijd te winnen. Met onze korte en automatische programma's 
willen wij uw huishoudelijke taken makkelijker maken, zodat u meer tijd 

overhoudt voor uzelf, uw gezin en uw vrienden. Met Vacuisine kunt u 
bijvoorbeeld de avond zorgeloos met uw gasten doorbrengen. En dankzij 
het Party-programma maakt u voorgoed komaf met de saaie afwasbeur-
ten achter de gootsteen. Al deze oplossingen hebben wij ontwikkeld voor 
u, voor uw welzijn en om u een beter gevoel te geven thuis.  
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Door onze knowhow en onze verbeelding te laten samensmelten,  
creëert ons designteam functionele en emotionele producten die 

u niet alleen zullen begeesteren maar ook zullen inspireren.

Catalogue version BE_NL_HR.pdf   10 10/05/2019   9:44:59



13

V-ZUG SA

De leden van het ontwerpteam bedenken allerlei 

visionaire concepten en bespreken op een quasi 
filosofische manier de ontwikkeling van ons bedrijf. 
Ze stellen zichzelf zeer ambitieuze doelen: „Onze 
toestellen moeten onze klanten een buitengewoon 
emotionele ervaring geven”, licht Martin von Free-
den, de verantwoordelijke van het designteam, toe. 

Een ervaring creëren

Design is de kunst om functionaliteit en esthetiek met 
elkaar te verbinden, om een positieve gebruikerser-
varing te creëren. „Wij ontwikkelen onze producten 
altijd met als doel het dagelijkse leven van de 
gebruikers te vergemakkelijken, hen enthousiast te 
maken en hen aan te moedigen om hun vrije tijd op 
een aangename manier in te vullen”, verduidelijkt 
Julia Borger, specialist gebruikerservaring. De 
interactie met onze toestellen gebeurt natuurlijk 
en intuïtief: met enkele klikken bedient u elk toestel. 
„Wij willen dat onze toestellen een natuurlijk geheel 
vormen met de leefruimte van de gebruikers”, vult 

Gloria Cutura, specialist gebruikerservaring, aan.

Een eigen taal

Ons design onderscheidt zich door zijn hoge 

kwaliteit, elegantie, tijdloosheid, zijn ‘Zwitserse 
inborst’ en de wijze waarop het in het dagelijkse 

leven wordt geïntegreerd. Wij doen er met andere 

woorden alles aan om anders te zijn dan de rest. 

Onze producten staan synoniem voor kwaliteit en 

duurzaamheid. Design moet altijd in blijven en op 
duurzame wijze de gebruikers weten te overtuigen. 
Voor Julia Borger zit het hem in de taal die het 
design spreekt: „Onze ontwerpideeën focussen 
zich steeds meer richting een eigen taal, specifiek 

voor onze toestellen. We lopen niet langer achter 

modetrends aan.” Industrieel ontwerper, Andreas 

licht toe: „Wij willen dat onze toestellen met één 
blik ons merk uitstralen, zelfs al is er geen logo zicht-
baar.” Alles draait er dus om zich te onderscheiden.

Tegenstellingen met elkaar verzoenen

Dit allegorische design staat echter haaks op het 

concept van personalisatie : „De gebruikers willen 

vandaag de dag steeds meer gepersonaliseerde 
toestellen, niet alleen qua look maar ook qua 
functionaliteit”, legt Gloria Cutura uit. 

Het is aan het designteam om deze twee eisen te 

laten samensmelten tot één concept. Maar ook al 
willen gebruikers gepersonaliseerde apparatuur, 
over één ding zijn ze het wel met elkaar eens : 
„De toestellen moeten meer emoties opwekken 
en functies aanbieden die een echte meerwaarde 

bieden. Er moet meer rekening gehouden worden 
met de huidige levensstijlen”. Ook onze ontwerpers 
delen deze mening.

Martin von Freeden, hoofd van het 

designteam

Bij V-ZUG is design  
  meer dan alleen esthetiek
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Eenvoudig in gebruik

Een geslaagd ontwerp houdt ook in dat het toestel 
gebruiksvriendelijk is. En daarom hechten wij zo 
veel belang aan het principe van eenvoud: „De 
toestelinterface moet met een paar ingrepen te 
bedienen zijn, in het ideale geval zelfs gewoon 
door natuurlijke gebaren en intuïtieve acties”, licht 
Gloria Cutura toe. Zo kwamen onze designers 
tot het ontwerp van het FullFlex-kookveld: zodra 
u de kookpot op het kookveld plaatst, past de 
kookzone zich automatisch aan de grootte van de 

kookpot aan. De ontwerper die zich toelegt op de 
interacties, denkt bij zijn ontwerp altijd aan hoe de 
persoon achter het kookfornuis reageert en handelt. 
Vervolgens geeft hij de fakkel door aan Kevin Per-
linger. Hij houdt zich bezig met het ontwerp van de 
displays, maar treedt ook op als sleutelpersoon bij 

de ontwikkeling van de softwareprogramma's: „Ik 

ontwerp en definieer de elementen die de gebrui-

kers via het display kunnen bedienen.”

Vormen, kleuren en materialen

In Andreas Arabiano's werk draait het allemaal om 
kleuren en vormen: „Bij het kiezen van de vormen 

en kleuren zien wij erop toe dat onze producten 

met elkaar in harmonie zijn en dat ze één visuele 
taal spreken.” En dat geldt ook voor de materialen, 
al moeten we hier ook rekening houden met kwa-

liteitscriteria en hun prestatiekenmerken. Daarom 
gebruiken wij uitsluitend authentieke materialen zo-
als hout, metaal, glas en geanodiseerd aluminium. 

Een visionair team

Ons designteam is heel veel bezig met de toekomst 
van ons bedrijf. Zij hanteren moderne werkwijzen, 

moeten flexibel zijn en moeten kunnen anticiperen 

op hun eigen gedragingen: „De markt ondergaat 
momenteel grote veranderingen. Vroeger was 
het de machine die bepaalde wat je ermee kon. 
Vandaag zijn het de gebruikers die beslissen wat ze 
belangrijk vinden en welke functies zij willen”, aldus 
Kevin Perlinger. Maar niet alleen het gedrag van de 
gebruikers evolueert. Het team zal in de toekomst 

steeds meer interdisciplinair moeten werken. „Wij 
willen actief een persoonlijke gebruikerservaring 
scheppen en dat is iets waar we met z'n allen onze 
schouders onder zetten”, benadrukt Gloria Cutura.

Gloria Cutura, specialist gebruikerservaring

Harmonieuze kleuren, vormen en materialen zijn een echte must.
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Radicale tegenstelling

Wij zijn er ons van bewust dat ons bedrijf in de 
toekomst steeds sneller zal moeten evolueren, dat 

ons designteam steeds klaar moet staan om zich 

aan te passen en alles opnieuw in vraag te stellen. 
„Flexibiliteit en personalisering zijn sleutelwoorden 
bij ons”, zegt Martin von Freeden. De evolutie van 
de leefruimtes speelt hierbij een zeer grote rol: 
een van de belangrijkste uitdagingen bestaat erin 
een maximale levenskwaliteit te bieden in een 
beperkte ruimte. De uiteenlopende gebruiksstrate-

gieën van de verschillende doelgroepen zijn niet 
alleen bijzonder interessant, het is ook een delicaat 
thema in de nabije toekomst. Gloria Cutura legt uit: 
„Enerzijds is er een groep die grote fan is van alles 

wat maar digitaal is en anderzijds een groep die 

hier helemaal niets van wil weten en die op zoek 

is naar een meer authentieke levensstijl. Dit schept 

weliswaar een zeer boeiend werkveld, maar het 
stelt ons ook voor bijzonder grote uitdagingen.” 
Voor Andreas Arabiano uit die tweedeling in twee 
compleet tegenovergestelde doelgroepen zich ook 
in de visuele look van de toestellen. „De een wil 

een toestel dat zo goed als onzichtbaar is, terwijl 
de andere juist wil dat de keukeninrichting een 
prominente rol in de keuken inneemt.”

Anticiperen op de toekomst

Het maakt niet uit of het fans van digitale snufjes 
zijn, vrijgezellen, gezinshoofden, individualisten of 
designliefhebbers, of ze willen allemaal hetzelfde: 
zich goed in hun vel voelen thuis. „Wij doen hier echt 
alles aan”, benadrukt Julia Borger. „In de toekomst 
mogen onze klanten nog mooiere, praktischere en 

bijzonder uitgekiende producten verwachten die 

hen nog meer tevreden gaan stellen,” vervolgt ze. 

Voor Martin von Freeden ligt precies daarin ook 

de kerntaak van het designteam: „Wij ontwerpen 
onberispelijke en gebruiksvriendelijke producten 
die uitstekende prestaties neerzetten. Dat is en blijft 
de kerntaak van onze job.”

Julia Borger, specialist gebruikerservaring
Kevin Perlinger, specialist gebruikersinterface
Andreas Arabiano, industrieel ontwerper
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Topdesign en 
hightechbediening

Onze moderne displays hebben hun nut al meermaals 

bewezen:

Het display van uw toestel verschilt naargelang het gekozen comfort-

niveau. De nieuwste modellen hebben een grafi sch kleurendisplay of 

een grafi sch monochroom display: 

■ Grafi sch kleurendisplay (met/zonder aanraakscherm): bijna alle 

toestellen van het hoogste comfortniveau (SL) hebben een nieuw gra-
fi sch display met meerkleurige achtergrondafbeeldingen. U bedient 
de toestellen via een centrale regelknop en de sensortoetsen. De 
Combi-Steam MSLQ heeft zelfs een aanraakscherm, zodat u direct 
op het display het toestel kunt bedienen. 
■ Grafi sch display (monochroom): de toestellen van het medium 
comfortniveau (SE) vertellen u onmiddellijk met behulp van tekstbood-
schappen en symbolen welke handelingen u hebt uitgevoerd. U bedient 
de toestellen via een centrale regelknop en de sensortoetsen. 

Grafi sch display (monochroom)

Grafi sch kleurendisplay

Bij veel toestellen hebt u twee deurgrepen waaruit u kunt kiezen. Naargelang

het comfortniveau verschilt ook de wijze van bediening. Maar alle opties hebben

één ding gemeen : het rechtlijnige design en de onberispelijke kwaliteit.
■
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Zwarte deurgreep (= spiegelglas uitvoering)

Verzinkbare deurgreep - enkel verkrijgbaar voor het comfortniveau SL, niet combineerbaar met pyrolyse of 
microgolfovens

De verschillende deurgrepen

Onze bak- en stoomovens zijn voorzien van een zwarte deurgreep 
(spiegelglas uitvoering). Wie houdt van een strak en elegant design, 

kiest best voor onze modellen met verzinkbare deurgreep. 

Verzinkbare deurgreep
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Wilt u één toestel met verschillende functies of verkiest u toch liever 

twee ovenruimtes voor meer fl exibiliteit? Bij ons kunt u terecht voor 
advies en inlichtingen over de meest voorkomende combinaties. 
Zoekt u iets wat niemand heeft? Geen probleem! Wij nemen deze 
uitdaging graag aan en gaan samen met onze partners op zoek naar 
het toestel van uw dromen.

Verschillende hoogtes
voor alle keukens 

De toestelcategorieën die 
verkrijgbaar zijn in mini-
uitvoeringen zijn: combi-
stoomovens en microgolfovens.

Volgende toestelcategorieën 
zijn verkrijgbaar in de 
standaardafmetingen: 
Combi-Steam MSLQ, 
Combair-Steam en bakovens.

De toestelcategorieën die 
verkrijgbaar zijn in compacte 
afmetingen zijn: combi-stoomovens, 
bakovens, microgolfovens en 
coffee-centers.

60 cm 60 cm 60 cm

60
 c

m

45
 c

m

38
 c

m

Onze toestellen zijn perfect te integreren in alle keukens. U kiest de hoogte 

en kunt zo heel soepel toestellen combineren.
■
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Kookprogramma's

■ Manuele instellingen om naar hartenlust te kokerellen
■ Conventionele programma's en extra functies 

(naargelang het model)

Z Stomen I Boven-/onderwarmte vochtig

r PowerStomen P Onderwarmte

D Hete lucht B Grill

E Hete lucht vochtig v Regeneren

F Hete lucht & Stoom t PowerRegenereren

K PizzaPlus h Grill/Grill + Luchtcirculatie

H Boven-/onderwarmte ‚ Microgolfoven

GourmetGuide

■ Koken is kinderspel dankzij de auto-
matische programma's (naargelang het 
model)

■ Sublieme resultaten zonder stress of haast

{ Vacuisine

u Profi -bakken 

b AutoBraad

? SlowCooking 

w Automatisch Regenereren

[ Ontdooien

x Recepten

` Persoonlijke recepten

} Warmhouden

e Hygiëne

~ Wellness

EasyCook

■ Begeleid koken - dankzij de insteltips 
kiest u het programma dat het beste past 
bij uw gerecht

■ Ideaal voor beginners
■ Meer dan 100 handige voorinstellingen

 Centrale regelknop 

■ Om het toestel te starten en te bedienen
■ Comfortabele bediening zodat u altijd de juiste instelling kiest
■ Reageert zodra u aan de knop draait of hem indrukt

 Weergave

■ Navigeren in het menu
■ Overzicht van de belangrijkste 

instellingen
■ Weergave van het geactiveerde 

programma
■ Meerdere talen
■ Touchscreen (MSLQ)

Een gepersonaliseerde en gemakkelijke 
bediening
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Onze chef-koks, die allemaal hoge scores behalen bij GaultMillau of 
met hun restaurant één of meer Michelin-sterren hebben gekregen, 
tonen u hoe zij hun kookkunsten naar een nog hoger niveau tillen met 
onze combi-stoomovens. Onze website Lifestyle by V-ZUG (lifestyle.

vzug.com) bevat spannende anekdotes over onze meesterchefs en 

hun dagelijkse leven. Lees de talrijke recepten, tips en tricks en laat 

de grote chef-kok in u ontwaken.

De wereld van Vacuisine

Bij sous-vide wordt voedsel langzaam bij lage stoomtemperaturen 
gegaard in vacuüm verzegelde zakjes. Deze kookmethode wordt 
in de beste restaurants ter wereld toegepast omdat ze een unieke 

wending geeft aan de smaak, textuur, versheid en aanblik van het 
gerecht. Samen met Zwitserse chef-koks introduceren wij nu deze 
techniek bij u thuis. Het simpele concept van Vacuisine en de verruk-

kelijke resultaten overtuigen zelfs de meest ervaren topkoks. In ons 
exclusieve magazine vertellen onze chef-koks waarom zij zoveel 
houden van deze kooktechniek en voor u, de amateur-kok, geven zij 

zelfs enkele recepten prijs.

Lifestyle van V-Zug gaat de internationale toer op

Ook Ryan Clift (Tipping Club, Singapore) is helemaal weg van V-ZUG. 
Hij weet heel Singapore te bekoren met een onweerstaanbare mix 
van creativiteit en een verrassende smaak. Niet alleen is hij een 
buitengewone persoonlijkheid met een avant-gardistische keuken, 
hij hoort ook thuis in ons team van chef-koks. Net als Anton Schmaus 
(restaurant Storstad, Ratisbonne) is Ryan Clift onze ambassadeur 
buiten Zwitserland. Met ons netwerk internationale ambassadeurs 

willen wij V-ZUG bekendheid geven over de hele wereld.

De nieuwe generatie kooktalenten

Sommige chef-koks mogen dan misschien nog wel zeer jong zijn, 
maar hun kookkunsten zijn van wereldklasse. Fabian Fuchs, Markus 

Arnold, Silvio Germann en Marcel Skibba, zijn vier jonge talenten 
van V-ZUG. Allemaal hebben zij een opleiding genoten aan de 
zijde van de beste chef-koks ter wereld en ondertussen ook zelf al 
Michelin-sterren en GaultMillau-punten op hun naam staan.  Met 
hun innovatieve concepten weten zij de Zwitserse gastronomie voor 

zich te winnen. Zij zijn dan ook de perfecte aanvulling op ons team 

ambassadeurs, bestaande uit Tanja Grandits, Andreas Caminada, 

Franck Giovannini en Walter Klose. 

Duik in de  
Lifestyle-wereld 

Grootse culinaire momenten

Recepten, tips en spannende anekdotes: onze ambassadeurs maken voor u 

buitengewone lekkernijen en laten u meekijken achter 

de schermen van de haute cuisine.
■
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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  
18 GaultMillau-punten  
1 Michelin-ster

Silvio Germann 
IGNIV, Bad Ragaz 
17 GaultMillau-punten
1 Michelin-ster

Markus Arnold 
Steinhalle, Bern
16 GaultMillau-punten

Fabian Fuchs 
EquiTable, Zürich
17 GaultMillau-punten
1 Michelin-ster

Marcel Skibba 
IGNIV Sankt-Moritz
17 GaultMillau-punten
1 Michelin-ster

Volg ons op Instagram: 
lifestylebyvzug.

Anton Schmaus 
Restaurant Storstad, Regensburg
17 GaultMillau-punten,  
1 Michelin-ster

Ryan Clift 
Tippling Club, Singapore
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Met volle teugen van het leven genieten 
en tijd winnen, met een gezonde en verrukkelijke keuken
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De manier waarop u eet heeft een zeer grote impact op uw levenslust, 
dynamiek en welzijn. Vindt u gezondheid heel belangrijk, maar moet 
het wel plezierig blijven? Dan is stoomkoken iets voor u. Of u nu 
kiest voor een eenvoudige combi-stoomoven of een ultracomfortabel 
toestel, bij ons vindt u het allemaal. Onze klassieke stoomovens en 

onze combi-modellen zijn ideaal voor wie op een moderne manier 

gezond wil koken en leven.

Stoom in zijn beste vorm

Waarom is koken met een stoomoven zo gezond? Omdat de stoom 

bij lage druk een zeer verfijnde kooktechniek is die geen afbraak 
doet aan de voedingsstoffen. Vitamines, mineralen, sporenelementen, 
de kleur en de smaak van het voedsel blijven behouden. Met een 

stoomoven hebt u alles in huis om gezond en evenwichtig te koken.

Zachte bereiding

Onze toestellen hebben meerdere functies die er stuk voor stuk voor 

zorgen dat u gezonde maaltijden op tafel zet. Deze kooktechniek is 

bijzonder voedselvriendelijk, want de stoomoven produceert slechts 

zoveel stoom als het voedsel kan absorberen. Ideaal dus om verse 
groenten te bereiden, want de versheid blijft bewaard. Met de functie 
Regenereren verwarmt u het voedsel heel voorzichtig, zonder het uit 

te drogen. 

Stoomkoken 
- ontdek de 
mogelijkheden

Stoomkoken 
voor een gezonde levensstijl

Wie een gezonde maaltijd op tafel wil zetten en plezier wil beleven aan 

het bereiden ervan, moet zeker stoomkoken eens uitproberen. 

Met deze kooktechniek blijven alle eigenschappen 

van het voedsel optimaal bewaard.
■
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'Power' en vitaliteit

Snakt u na uw werkdag naar een eenvoudige en gezonde maaltijd? 

Met de Combi-Steam MSLQ is dat zo gefikst. Dit high-end toestel 
combineert als enige ter wereld de drie verhittingsmethodes: conven-
tionele warmte, stoom en microgolven. PowerRegenereren verkort de 
opwarmingstijd met ca. 25 % in vergelijking met normaal regenereren. 
Met PowerStomen blijven tot wel 30 % meer mineralen en vitamine 

C bewaard. 

De hogeschool Weihenstephan-Triesdorf bevestigt dat: "Met de Com-
bi-Steam MSLQ is het mogelijk om snel en voorzichtig te garen met de 
functie PowerStomen en snel op te warmen met PowerRegenereren."
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Hete lucht & Stoom –
sneller koken 
zonder dat het uitdroogt.

Eenvoudig

Onze combi-stoomoven is heel eenvoudig te bedienen: intelligente 

programma's helpen u bij het bereiden en besparen u heel wat tijd. 

Met EasyCook vindt u met één druk op de knop de beste afstelling 

voor uw gerecht. Met GourmetGuide kunt u complexe gaarproces-

sen automatisch laten uitvoeren en AutoBraad werkt zelfs helemaal 
autonoom! 15 productcategorieën zijn vooraf ingesteld zodat u 
helemaal niets meer hoeft te doen: gebak, brood, cake, gratin, pizza 
... de stoomoven maakt het helemaal zelf!

Snel

Komt u tijd tekort? Versnel dan het kookproces met bijvoorbeeld de 

functie Hete lucht & Stoom. Uw gerecht wordt gelijkmatig, sneller en 
zonder het uit te drogen bereid. En als tijd uw kostbaarste bezit is, zult 
u helemaal weg zijn van de functie PowerPlus van de Combi-Steam 
MSLQ: alle kookmethodes zijn combineerbaar met de microgolfstand. 
Hierdoor wordt de kooktijd 30 tot 75 % korter. Als dat geen tijdswinst 
is!

Multitasking

Van de stand Hete lucht, Profi-Bakken, tot de stand Hete lucht & 
Stoom of SlowCooking ... onze combi-stoomovens hebben voor elk 

gerecht het juiste kookprogramma. En ze hebben nog een bijzonder 
handig voordeel: ze laten het voedsel nooit overkoken of aanbranden. 
Hierdoor kunt u meerdere etenswaren tegelijkertijd in dezelfde oven 

bereiden.

AutoBraad - eenvoudiger 
bestaat niet.

Koken met stoom  
om tijd te winnen

Onze combi-stoomovens scheppen niet alleen meer kookplezier met hun 

eenvoudige en snelle functies en hun 'multitasking-talent', ze maken ook het 

proeven leuker.
■
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Kookinspiratie

Wilt u uw familie verrassen, uw gasten imponeren of nieuwe recepten 

uitproberen? Tover dan met onze combi-stoomoven uw 

 keuken om tot een creatief kooklabo.
■
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COMBI-STOOMOVENS

Profi-bakken - om de dag goed te beginnen

Wilt u uw familie verrassen met een verse brioche bij het ontbijt? Met 

de functie Profi-bakken tovert u met één druk op de knop brood en 

brioches op tafel. De stoom voorkomt dat voedsel uitdroogt. Deze 

stand is ideaal voor gebak en bladerdeeg. 

SlowCooking - voor een perfect bereid stukje vlees

Wie houdt van een lekker stukje vlees, zal helemaal weg zijn van 
de SlowCooking-functie. De kernthermometer en een intelligente 
bereidingstechnologie maken van u een echte sterrenchef. Zonder 

dat u iets hoeft te doen, krijgt u perfect gegaard vlees op het door 

u gewenste moment. 

Recepten om uw culinaire talent te tonen

Op onze website vindt u een heleboel recepten die illustreren wat u 

allemaal kunt met onze combi-stoomovens. Probeer zeker ook eens 
de recepten van QueenSteam. Deze zijn speciaal ontworpen voor de 
Combi-Steam MSLQ. Allemaal recepten om uw vingers bij af te likken!

Vacuisine - de sterrenkeuken bij u thuis

Houdt u van lekker eten en verrast u uw gasten graag met buiten- 

gewone gerechten? Probeer dan zeker eens Vacuisine! Bij Vacuisine 

wordt het voedsel langzaam gegaard bij lage stoomtemperaturen 
in vacuüm verzegelde zakjes. Deze kooktechniek wordt ook wel 
'sous-vide' genoemd en is de ideale manier om uw gasten zonder 
enige stress en complexe bereidingswijzen hoogwaardige gerechten 
voor te schotelen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw vleesschotel enkele uren 
op voorhand in de combi-stoomoven schuiven en gezellig met uw 

gasten van de avond genieten tot het vlees mag worden opgediend.  

Profi-bakken - brood en 
bladerdeeg maken.

SlowCooking - een perfect 
bereid stukje vlees op het juiste 

moment ...

Inspirerende recepten.
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Schoon in een handomdraai

Onze toestellen schoonmaken is een fluitje van een cent: een externe 
stoomgenerator zorgt voor de stoom. Zo belandt alleen zuivere stoom 
in de ovenruimte en krijgen kalkvlekken geen kans. Het apparaat meldt 
ook wanneer het tijd is om de stoomgenerator te ontkalken. Bovendien 
bewaakt een klimaatsensor de vochtigheid tijdens het stomen en 
hij zorgt ervoor dat er aan het einde nagenoeg geen restwater 
meer achterblijft. Even met een doek over de gladde wanden en uw 

stoomoven is weer klaar voor gebruik.

De voordelen van een vaste wateraansluiting

Dankzij de vaste watertoevoer en -afvoer hebt u altijd vers stoom-

water. Door even kort op de toets Stoomafbouw te drukken, bouwt 

u tijdens het bedrijf handmatig en snel de stoom af om bijv. nieuwe 
ingrediënten in de stoomoven te leggen. Aan het einde van de gaartijd 
wordt deze functie automatisch geactiveerd en kunt u de bereiding 

uit de combi-stoomoven nemen. U hoeft de watertank niet meer bij te 
vullen: hij wordt enkel gebruikt voor de automatische reinigingsfunctie 
(ontkalking). 

Nog meer comfort 
en gemakkelijk te reinigen

Onze combi-stoomovens zijn heel gemakkelijk te reinigen. En bij het  

model met vaste wateraansluiting hebben wij de reiniging  

zelfs nog vereenvoudigd. 
■
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Productvergelijking Combi-stoomovens

C
om

bi
-S

te
am

 M
SL

Q

C
om

ba
ir

-S
te

am
 S

L

C
om

ba
ir

-S
te

am
 S

E

C
om

bi
-S

te
am

 X
SL

C
om

bi
-S

te
am

 X
SL

 F
Va

st
e 

w
at

er
aa

ns
lu

iti
ng

C
om

bi
-S

te
am

 H
SL

Brochurepagina 32 32 32 33 33 33
UITVOERINGEN 
Spiegelglas ■ ■ ■ ■ ■ ■

Spiegelglas met verzinkbare deurgreep  ■ ■ ■

Halogeenverlichting/automatisch bij deuropening ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Volume ovenruimte (l) 55 55 55 51 51 34
Ovenruimte roestvrij staal ■ ■ ■

Ovenruimte DualEmail ■ ■ ■

Toestelhoogte (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) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volledig vlakke bodem ■ ■ ■ ■ ■

Geïntegreerde recepten ■ ■ ■ * ■ ■ ■

TOEPASSINGEN
Stomen/PowerStomen ■ / ■ ■ / □ ■ / □ ■ / □ ■ / □ ■ / □

Boven-/onderwarmte ■ ■ ■

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

PizzaPlus ■ ■ ■

Hete lucht vochtig ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grill/Grill + Luchtcirculatie ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Microgolfoven ■

Wellness ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hygiëne ■ ■ ■ ■ ■ ■

Warmhouden ■ ■ ■ ■ ■ ■

BEDIENING EN DISPLAY
Volelektronische bediening ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sensortoetsen ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grafisch kleurendisplay/Touchscreen (10 talen) ■ / ■ ■ / □ ■ / □ ■ / □

Grafisch monochroom display (10 talen) ■ ■

Functie Stoomafbouw ■

Ontkalkingsprogramma ■ ■ ■ ■ ■ ■

■  = beschikbaar, □ = niet beschikbaar   
*De recepten kunnen na de aankoop van een receptenboek worden geactiveerd

COMBI-STOOMOVENS
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   Combi-Steam MSLQ 

 Combi-stoomoven + microgolfoven,
grafisch kleurendisplay, 60 cm.
Ovenruimte: 55 l, DualEmail 

 Functies 

f j i k o l 
m q h g r ‚  
p t _ d { b  
u ? w [ a `  
x } e ~ N M     

 Bediening en display 

– Grafisch kleurendisplay (TouchScreen) 
–  TouchControl en regelknop 
–  Gemakkelijk te reinigen DualEmail 
–  Receptenboek 'Overheerlijk stomen' 
– Kernthermometer
– Online receptenboek 'Snel stomen'

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)       598 × 596 × 568 mm 
  Aansluiting                          230V~3,7kW/ 5,7kW
                                            400V2N~5,7kW
  Zekering    16 A/25A/2x16A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Electronic 
Steam System

(ESS)   

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
  Zwarte deurgreep  2301570002        5300,– 

   Combair-Steam SL 

 Combi-stoomoven, grafisch kleurendisplay,
60 cm.
Ovenruimte: 55 l, DualEmail 

 Functies 

Z   E   D   F   K   H 
  I   C   B   v   _   d 
  {   b   u   ?   w   a 
  x   ̀    }   e   ~   N 
  M      

 Bediening en display 

–  Grafisch kleurendisplay 
–  TouchControl en regelknop 
–  Gemakkelijk te reinigen DualEmail 
–  Receptenboek 'Overheerlijk stomen' 
– Kernthermometer

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
 Zwarte deurgreep  2301270002    3900,– 
 Verzinkbare greep  2301370042    4500,– 

   Combair-Steam SE 

 Combi-stoomoven, grafisch display 
(monochroom), 60 cm. 
Ovenruimte: 55 l, DualEmail 

 Functies 

Z   E   D   F   K   H 
  I   C   B   v   _   d 
{   b   u   ?   w   a 
x   ̀    }   e   ~   N 
  M            

 Bediening en display 

–  Grafisch display (monochroom) 
–  TouchControl en regelknop 
–  Gemakkelijk te reinigen DualEmail 
–  Receptenboek optioneel (zie p34) 

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
  Zwarte deurgreep  2301060002   3100,– 

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

Wilt u twee toestellen boven elkaar plaatsen in een nis, dan hebt u een set winkelhaken K50572 nodig (prijs: € 79), zie Accessoires.
Telescopische geleiders (optie), zie pagina 36.

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)       598 × 596 × 568 mm 
  Aansluiting                          230V~3700 W 
  Zekering    16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Electronic 
Steam System

(ESS)   

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)       598 × 596 × 568 mm 
  Aansluiting                          230V~3700 W 
  Zekering    16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby

Electronic 
Steam System

(ESS)   
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Vaste wateraansluiting 

en afvoer

   Combi-Steam XSL 

 Combi-stoomoven, grafisch kleurendisplay,
45 cm.
Ovenruimte: 51 l, rvs (inox) 

 Functies 

Z   E   D   F   K   H 
  I   C   B   v   _   d 
  {   b   u   ?   w   a 
  x   ̀    }   e   ~   N 
  M           

 Bediening en display 

–  Grafisch kleurendisplay 
–  TouchControl en regelknop 
–  Ovenruimte roestvrij staal 
–  Receptenboek 'Overheerlijk stomen' 
– Kernthermometer

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
 Zwarte deurgreep   2300570002    3350,– 
 Verzinkbare greep  2300670042   3950,– 

   Combi-Steam XSL F 

 Combi-stoomoven, grafisch kleurendisplay,
45 cm, met vaste wateraansluiting.
Ovenruimte: 51 l, rvs (inox) 

 Functies 

Z   E   D   F   K   H 
  I   C   B   v   _   d 
  {   b   u   ?   w   a 
  x   ̀    }   e   ~   N 
  M  

 Bediening en display 

–  Grafisch kleurendisplay 
–  TouchControl en regelknop 
–  Ovenruimte roestvrij staal 
– Receptenboek 'Overheerlijk stomen'  
– Kernthermometer
– Vaste wateraansluiting en afvoer 
– Stoomafbouw 

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas, Vaste wateraansluiting 
 Zwarte deurgreep  2300770002   3850,– 
 Verzinkbare greep  2300870322    4450,– 

   Combi-Steam HSL

 Combi-stoomoven, grafisch display 
(monochroom), 38 cm. 
Ovenruimte: 34 l, rvs (inox)

 Functies 

Z   E   D   F   K   H 
  I   C   B   v   _   d 
  {   b   u   ?   w   a 
  x   ̀    }   e   ~   N 
  M  

 Bediening en display 

–  Grafisch display (monochroom) 
–  TouchControl en regelknop 
–  Ovenruimte roestvrij staal 
– Receptenboek 'Overheerlijk stomen' 
– Kernthermometer

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
 Zwarte deurgreep   2300470002    2890,– 

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

Wilt u twee toestellen boven elkaar plaatsen in een nis, dan hebt u een set winkelhaken K50572 nodig (prijs: € 79), zie Accessoires.
Telescopische geleiders (optie), zie pagina 36.

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)       454 × 596 × 567 mm 
  Aansluiting                          230V~3700 W 
  Zekering    16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Electronic 
Steam System

(ESS)   

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)       454 × 596 × 567 mm 
  Aansluiting                          230V~3700 W 
  Zekering    16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Electronic 
Steam System

(ESS)   

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)       379 × 596 × 567 mm 
  Aansluiting                          230V~3700 W 
  Zekering    16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)

Electronic 
Steam System

(ESS)   
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BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)*

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

2 Receptenboek 'Overheerlijk stomen', Nederlands J23003.924 35,– ▲ (1) ▲ (1) ■ ▲ (1) ▲ (1)

3 Receptenboek 'Veelzijdig bakken', Nederlands J23021.924 35,– ■ ■ ■

4 Vacuisine-brochure - Inspirerende recepten van topchefs 
en alles wat u moet weten over Vacuisine (sous-vide garen), Frans 1029753 35,– ■ ■ ■ ■

5 Plaat van gehard glas, b x d × h: 430 × 345 × 25 mm K22503 45,– ▲ (1) ■ ■

6 Rooster chroom-nikkel-staal, ⅔ GN K43206 49,– ▲ (2)

7 Rooster chroom-nikkel-staal, b x d: 453 × 380 mm K44122 59,– ▲ (1)

8 Rooster chroom-nikkel-staal, b x d: 430 × 370 mm K44120 59,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

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

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

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

▲ (aantal) in de levering inbegrepen ■ compatibel met apparaat  (■) positie op rooster

1 2 3 4 5 6

7/8 9/10/11

Uitrusting en accessoires 
combi-stoomovens

M O R E 
S T E A M
I N  T H E 
 KITCHEN

VA
CU
ISI
NE

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

** Gebruik nooit metalen keukengereedschap in de microgolfstand.
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BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)*

1 Bakplaat, ongeperforeerd, ⅔ GN, hoogte 40 mm K42365 59,– (■) (■) (■) (■) ■

2 Bakplaat, ongeperforeerd, ⅔ GN, hoogte 40 mm, met schenktuit K42366 69,– (■) (■) (■) (■) ■

3 Bakplaat, ongeperforeerd, ½ GN, hoogte 40 mm K50319 49,– (■) (■) (■) (■) ■

4 Bakplaat, ongeperforeerd, ½ GN, hoogte 65 mm K50320 59,– (■) (■) (■) (■) ■

5 Bakplaat, ongeperforeerd, ⅓ GN, hoogte 40 mm K23223 49,– (■) (■) (■) (■) ■

6 Bakplaat, ongeperforeerd, ⅓ GN, hoogte 65 mm K27358 59,– (■) (■) (■) (■) ■

7 Bakplaat, ongeperforeerd, ⅓ GN, hoogte 100 mm K27359 69,– (■) (■) (■) (■) ■

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

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

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

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

12 Bakplaat, geperforeerd, ⅓ GN, hoogte 65 mm K27357 69,– (■) (■) (■) (■) ■

13 Bakplaat, geperforeerd, b x d x h: 452 × 380 × 28 mm K40008 79,– ▲ (1)

14 Bakplaat, geperforeerd, b x d x h: 430 × 370 × 25 mm K40011 79,– ■ ▲ (1) ▲ (1)

15 Plastic bakplaat, geperforeerd, ⅓ GN, hoogte 52 mm K40199 45,– ▲ (1) (■) (■) (■) ■

16 Rvs-plaat, ongeperforeerd, ⅔ GN, hoogte 20 mm K42362 49,– (■) (■) (■) (■) ▲ (1)

17 Rvs-plaat, ongeperforeerd, ⅓ GN, hoogte 20 mm K23224 39,– (■) (■) (■) (■) ■

18 Rvs-plaat, ongeperforeerd, b x d x h: 452 × 380 × 28 mm K40007 59,– ▲ (1)

19 Rvs-plaat, ongeperforeerd, b x d x h: 430 × 370 × 25 mm K40010 59,– ▲ (1) ▲ (1) ■

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

21 Bakplaat TopClean, l × d × h: 452 × 380 × 28 mm K44005 45,– ▲ (1)

22 Bakplaat DualEmail, b x d x h: 430 × 370 × 25 mm K44077 79,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)  

▲ (aantal) in de levering inbegrepen ■ compatibel met apparaat  (■) positie op rooster

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13/14 15 16 17 18/19 20

21/22

→

COMBI-STOOMOVENS

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

** Gebruik nooit metalen keukengereedschap in de microgolfstand.
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BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)* 

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

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

3 Bakplaat, rond, met TopClean, Ø 31 cm K34529 65,– (■) (■) (■) (■) (■)

4 Rvs-terrinevorm, halfrond, 60 x 60 x 300 mm K27623 69,– ■ ■ ■ ■ ■

5 Rvs-terrinevorm, driehoekig, 55 x 55 x 300 mm K27624 69,– ■ ■ ■ ■ ■

6 Volledig telescopische geleiders, 2 niveaus K40210 239,– ■

7 Volledig telescopische geleiders, 2 niveaus K40211 239,– ■

8 Volledig telescopische geleiders, 3 niveaus 1045108 299,– ■ ■

9 ThermoBox voor ⅓ GN, max. hoogte 65 mm K37234 75,– ■ ■ ■ ■ ■

10 Sushischep, incl. instructies van de fabrikant K50895 45,– ■ ■ ■ ■ ■

11 Oshibori vochtige doekjes, 6 stuks 1029704 17,– ■ ■ ■ ■ ■

12 Deksel waterreservoir 1008625 7,– ■

13 Afdichtpads voor Vacuisine met kernthermometer, 1 rol van 100 cm 1029496 22,– ■ ■ ■ ■

14 Ontkalkingsmiddel Durgol B28005 14,– ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

15  Set winkelhaken K50572 79,– ■ ■ ■ ■ ■

▲ bij de levering inbegrepen        ■ compatibel met apparaat (■) positie op rooster
Legenda GN-maten (Gastronorm)

Breedte (b) × Diepte (d)

⅔ GN 325 mm × 354 mm

½ GN 325 mm × 265 mm

⅓ GN 325 mm × 177 mm

1/2/3 4 5 6/7 8 9

10 11 12 13 14

Uitrusting en accessoires 
combi-stoomovens 

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

** Gebruik nooit metalen keukengereedschap in de microgolfstand.
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Betrouwbare toestellen en functies voor 
meer luxe in het dagelijkse leven

BABB KAA OKK VOO EVV NEE SNN

Catalogue version BE_NL_HR.pdf   36 10/05/2019   9:45:06



39

BAKOVENS
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Hoe gebruik ik de functie 
PizzaPlus?

Vraagt u zich af of uw conventionele bakoven nog wel nuttig is in het 

tijdperk van de combi-stoomovens? Wel, wij kunnen u geruststellen: 
het antwoord is volmondig ja. Houdt u van gezond eten, maar mag de 
bereiding niet te veel tijd kosten? Dan is een bakoven echt onmisbaar 
in uw keuken, zeker als u daarnaast ook nog een combi-stoomoven 

heeft.

De ideale kookmethode voor iedereen

Hete lucht, grill met luchtcirculatie of boven- en onderwarmte, als u 
weet welke verwarmingsstand u nodig heeft en hoe u deze volgens de 
regels van de kunst moet gebruiken, dan kunt u met een bakoven echte 
culinaire hoogstandjes bereiden. EasyCook werkt bijvoorbeeld met 
voorinstellingen, zodat u met slechts één druk op de knop de optimale 
instelling vindt voor uw bereiding. En GourmetGuide is al helemaal 
geniaal: met deze functie gebeuren complexe gaarprocessen volledig 
automatisch!

Knapperige bereidingen

Goudkleurig en precies goed gebakken, met het PizzaPlus-programma 
bakt u in een wip knapperige pizzabodems, een Italiaanse focaccia 

of een lekker pitabroodje.

Til uw kooktalent  
naar een hoger niveau

In onze bakovens zitten heel wat functies die u helpen  

om van gezonder leven een genot te maken.
■
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SlowCooking - een perfect 
bereid stukje vlees op het juiste 
moment

Hete lucht vochtig - ontdek de 
mogelijkheden

AutoBraad - eenvoudiger 
bestaat niet

Perfect gebakken of gebraden in de bakoven

Met AutoBraad tovert u met één druk op de knop verrukkelijke amuses 
en aperitiefhapjes, gratins, taarten en quiches op tafel. De sensoren 

detecteren automatisch welk bakniveau vereist is en kiezen de juiste 

instelling. Resultaat: een perfect gebakken gerecht. 

BAKOVENS

Gesmoorde gerechten om uw vingers bij af te likken

Met de functie Hete lucht vochtig blijft het vochtgehalte van de in-

grediënten behouden. Deze stand is ideaal voor ragout, stoofpotten 

en ratatouille.

Lekker zacht vlees

Met de functie SlowCooking bereidt u zorgvuldig de lekkerste stukken 
vlees. En daar hoeft u niets voor te doen: alle instellingen gebeuren 

automatisch. 
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Een keukeninrichting die uitblinkt in gebruiksvriendelijkheid 

De draagroosters zijn superpraktisch en bieden u extra veiligheid bij 

het in- of uitschuiven van de bakplaten en roosters. Hun verbeterde 
vorm voorkomt namelijk dat het gerecht op de grond valt of wegglijdt. 
En optioneel zijn er ook nog volledig uitschuifbare geleiders om 
gerechten en gebak veilig uit de oven halen. 

Moeiteloze reiniging 

Ook de bakovens zonder pyrolyse van V-ZUG zijn heel eenvoudig 

te reinigen dankzij de speciale bekleding, BrillantEmail genaamd. 
Sommige toestellen zijn bekleed met TopClean, een hightech coating 
die ervoor zorgt dat restjes minder snel aan de binnenkant van de oven 
of aan de bakplaat hechten. Om de oven nog makkelijker schoon te 

maken, kan het deurtje gedemonteerd worden.

Verzinkbare deurgreep

Verzinkbare deurgreep - enkel verkrijgbaar voor comfortniveau SL, 
niet combineerbaar met pyrolyse of microgolfoven.

Comfort en  
onderhoudsgemak

Met onze bakovens is alles kinderspel. Dankzij de uitrusting en de edele 

materialen is koken een echt plezier dat niet hoeft te worden  

vergald door de schoonmaak achteraf.
■
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Brochurepagina 44 44 45 45 46 46 47 47

UITVOERINGEN

Spiegelglas ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Spiegelglas met verzinkbare deurgreep ■ ■

Halogeenverlichting/automatisch bij deuropening ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / □ ■ / ■ ■ / □ ■ / ■ ■ / □

Inhoud ovenruimte (l) 68 68 68 68 50 50 50 50

Compacte bakoven ■ ■ ■ ■

Energie-efficiëntieklasse A A A A A A A A

Pyrolytische zelfreiniging ■ ■ ■ ■

TopClean ■ ■ ■ ■

EXCLUSIEF BIJ V-ZUG

AutoBraad met CSS ■ ■ ■ ■

Klimaatsensor ■ ■ ■ ■

SlowCooking ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kernthermometer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Geïntegreerde recepten ■ ■ ■ * ■ * ■ ■ ■ * ■ *

TOEPASSINGEN

Boven-/onderwarmte ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hete lucht ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hete lucht vochtig ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PizzaPlus ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grill/Grill + Luchtcirculatie ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Snel voorverwarmen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bordenwarmer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Warmhouden ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Draaispit ■ ■ 

BEDIENING EN DISPLAY

Volelektronische bediening ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sensortoetsen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grafisch kleurendisplay (10 talen) ■ ■ ■ ■

Grafisch monochroom display (10 talen) ■ ■ ■ ■

Uurweergave/timer ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

■  = beschikbaar,  □ = niet beschikbaar   
* U kunt de recepten raadplegen na aankoop van het receptenboek 'Veelzijdig bakken'.   

BAKOVENS

Productvergelijking Bakovens
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 Functies 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
  b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Bediening en display 

–  Grafisch kleurendisplay 
–  TouchControl en regelknop 
–  Timer 
–  Pyrolytische zelfreiniging 
–  Receptenboek 'Veelzijdig bakken' 
–  Kernthermometer  
– Draaispit 

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)  598 × 596 × 569 mm 
  Aansluiting  230 V~/3400 W 
  Zekering  16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)   

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
 Zwarte deurgreep  2102560002   2750,– 

 Functies 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
  b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Bediening en display 

–  Grafisch kleurendisplay 
–  TouchControl en regelknop   
–  Timer 
–  TopClean-coating   
–  Receptenboek 'Veelzijdig bakken' 
–  Kernthermometer  
–  Draaispit  

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)  598 × 596 × 569 mm 
  Aansluiting  230 V~/3400 W 
  Zekering  16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)   

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
Zwarte deurgreep  2102260002   2350,– 
 Verzinkbare greep  2102960042   2950,– 

 Combair SLP  

 Multifunctionele oven met pyrolyse, 60cm, 
grafisch kleurendisplay, draaispit
Ovenruimte: 68 l, BrillantEmail. 

 Combair SL  

 Multifunctionele oven, glad email, 60 cm, 
grafisch kleurendisplay, draaispit.
Ovenruimte: 68 l, TopClean email 

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

Wilt u twee toestellen boven elkaar plaatsen in een nis, dan hebt u een set winkelhaken K50572 nodig (prijs: € 79), zie Accessoires.
Telescopische geleiders (optie), zie pagina 49.
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 Functies 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Bediening en display 

–  Grafisch display (monochroom) 
–  TouchControl en regelknop 
–  Timer 
–  Pyrolytische zelfreiniging 
–  Receptenboek optioneel (zie p49) 
–  Kernthermometer     

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)  598 × 596 × 569 mm 
  Aansluiting  230 V~/3400 W 
  Zekering  16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby

  

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
 Zwarte deurgreep  2101960002   2250,– 

 Functies 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Bediening en display 

–  Grafisch display (monochroom) 
–  TouchControl en regelknop 
–  Timer   
–  TopClean-coating 
–  Receptenboek optioneel (zie p49) 
–  Kernthermometer 

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)  598 × 596 × 569 mm 
  Aansluiting  230 V~/3400 W 
  Zekering  16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby

  

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
 Zwarte deurgreep  2101660002   1850,– 

Wilt u twee toestellen boven elkaar plaatsen in een nis, dan hebt u een set winkelhaken K50572 nodig (prijs: € 79), zie Accessoires.
Telescopische geleiders (optie), zie pagina 49.

 Combair SE  

 Multifunctionele oven, glad email, 60cm, 
grafisch display (monochroom).
Ovenruimte: 68 l, TopClean email 

  Combair SEP  

 Multifunctionele oven met pyrolyse, 60cm, 
grafisch display (monochroom).
Ovenruimte: 68 l, BrillantEmail 

BAKOVENS

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage
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 Functies 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
  b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Bediening en display 

–  Grafisch kleurendisplay 
– TouchControl en regelknop 
–  Timer 
–  Pyrolytische zelfreiniging 
–  Receptenboek 'Veelzijdig bakken' 
– Kernthermometer 

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)  454 × 596 × 569 mm 
  Aansluiting  230 V~/3300 W 
  Zekering  16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)   

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
 Zwarte deurgreep  2102860002   2590,– 

 Functies 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
  b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Bediening en display 

–  Grafisch kleurendisplay 
–  TouchControl en regelknop 
–  Timer 
–  TopClean-coating 
– Receptenboek 'Veelzijdig bakken' 
–  Kernthermometer   

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)  454 × 596 × 569 mm 
  Aansluiting  230 V~/3300 W 
  Zekering  16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby Climate Control

System (CCS)   

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
 Zwarte deurgreep  2102360002   2190,– 
 Verzinkbare greep  2103060042   2790,– 

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

 Combair XSL 

Multifunctionele oven, glad email, 45 cm, 
grafisch kleurendisplay.
Ovenruimte : 50 l, TopClean email

 Combair XSL P 

 Multifunctionele oven met pyrolyse, 45 cm, 
grafisch kleurendisplay.
Ovenruimte : 50 l, BrillantEmail 

Wilt u twee toestellen boven elkaar plaatsen in een nis, dan hebt u een set winkelhaken K50572 nodig (prijs: € 79), zie Accessoires.
Telescopische geleiders (optie), zie pagina 49.

Catalogue version BE_NL_HR.pdf   44 10/05/2019   9:45:07



47

 Functies 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Bediening en display 

–  Grafisch display (monochroom) 
–  TouchControl en regelknop 
–  Timer 
–  Pyrolytische zelfreiniging 
–  Receptenboek optioneel (zie p49) 
–  Kernthermometer 

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)  454 × 596 × 569 mm 
  Aansluiting  230 V~/3300 W 
  Zekering  16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby

  

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
 Zwarte deurgreep  2102760002   2190,– 

 Functies 

E   D   K   H   I   G 
P   C   B   _   ?   d 
b   a   x   ̀    }   N 
  M  L  
 Bediening en display 

–  Grafisch display (monochroom) 
–  TouchControl en regelknop 
–  Timer   
–  TopClean-coating 
–  Receptenboek optioneel (zie p49) 
–  Kernthermometer 

 Informatie over het toestel 

  Afmetingen (h x b x d)  454 × 596 × 569 mm 
  Aansluiting  230 V~/3300 W 
  Zekering  16 A 
  Energie  

Energie-
efficiëntie ECO Standby

  

 Artikelnummer / prijs* 

Spiegelglas 
 Zwarte deurgreep  2101760002   1790,– 

Wilt u twee toestellen boven elkaar plaatsen in een nis, dan hebt u een set winkelhaken K50572 nodig (prijs: € 79), zie Accessoires.
Telescopische geleiders (optie), zie pagina 49.

 Combair XSE  

Multifunctionele oven, glad email, 45 cm, 
grafisch display (monochroom).
Ovenruimte : 50 l, TopClean email

 Combair XSE P 

Multifunctionele oven met pyrolyse, 45 cm, 
grafisch display (monochroom).
Ovenruimte : 50 l, BrillantEmail

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

BAKOVENS
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Uitrusting en accessoires
Bakovens

1 2 3 4/5/6 7/8 9
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BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)*

1 Receptenboek 'Veelzijdig bakken' J21021.924 35,– ▲ (1) ▲ (1) ■ ■ ▲ (1) ▲ (1) ■ ■

2 Bakplaat met Topclean K44005 45,– ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2)

3 Rooster K44102 49,– ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

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 Volledig telescopische geleiders, 3 niveaus K40207 299,– ■ ■ ■ ■

8 Volledig telescopische geleiders, 3 niveaus K40208 299,– ■ ■ ■ ■

9 Sensor-braadkorf K34563 219,– ■ ■

10 Set winkelhaken K50572 79,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11 Profi el om paneel van 16 mm tussen 2 ovens te 
bedekken, zwart (hoogte 10,5 mm) K37158 59,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 Profi el om paneel van 19 mm tussen 2 ovens te 
bedekken, zwart (hoogte 13,5 mm) K37159 59,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■

13 Afdekpaneel, Spiegelglas, 12,5/60 cm, alle ovens K34549 89,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 Paslijst, Spiegelglas, 3,5/60 cm, alle ovens K38134 99,– ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

▲ (aantal) in de levering inbegrepen ■ compatibel met apparaat

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

BAKOVENS
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Als u houdt van comfortabel koken en leuke extraatjes, zijn deze lades 
precies wat u zoekt. Wij hebben ons assortiment uitgebreid met een 
volledig geïntegreerde vacuüm- en warmtelade. Mooi pluspunt is dat 
deze lade achter het keukenfront verdwijnt, zodat hij geen stoorzender 
is in de keukenarchitectuur.

De vacuümtechnologie bij u thuis

Met deze vacuümlade haalt u een technische innovatie in huis om 

ware culinaire hoogstandjes te bereiden. U stopt de ingrediënten in 
vacuüm verzegelde zakjes en bewaart ze in de koelkast of bereidt ze 
met de stoomgaringstechniek. Stoomgaren of vacuüm koken heeft tal 
van voordelen: het voedsel blijft tot vijf keer langer goed. Vitamines, 

aroma's, mineralen en ook de kleuren worden geconserveerd.

Voor de dagelijkse kost of voor gasten

De vacuümlade helpt u elke dag op verschillende manieren: groenten 
uit de eigen moestuin kunt u bijvoorbeeld blancheren of in een soep 
verwerken, in praktische porties inpakken en ze zo langere tijd bewa-
ren zonder dat de voedingsstoffen aan kwaliteit verliezen. Ook grote 
hoeveelheden vlees en zelfs inmaakpotten en confituurpotten kunnen 
in de lade worden gevacumeerd. En met de accessoires voor externe 
verpakkingen is het zelfs mogelijk om drukgevoelige levensmiddelen 

en flessen te vacumeren.

Geraffineerde functies

In onze vacuümlade wordt de volledige binnenkamer van de lade 
gevacumeerd. Zo kunt u ook vloeibare levensmiddelen zoals soepen 
of sauzen of gerechten met een hoog vochtgehalte vacumeren. Bij 

het vacumeren hebt u drie niveaus: een licht niveau voor vloeistoffen 

en fruit, een medium niveau voor vis en groenten en een hoog niveau 

voor vlees en diepvriesproducten.

Een warmtelade voor meer comfort

Onze warmtelades zijn uniek door hun verwarmingscon-
cept en de praktische aanraakbediening. Aan de 
binnenkant zijn ze bekleed met gemakkelijk te reinigen 

verchroomd staal en ze zijn voorzien van telescopische 
geleiders. De lades zijn geschikt voor zes couverts en 
dankzij de binnenverlichting hebt u een perfect zicht op 

wat er zich in de lade afspeelt.

Geniale functies voor elke dag

Misschien warmt u vaak tortilla's op of ontdooit u ingevro-
ren levensmiddelen, dan kunt u deze toepassingen apart 

instellen en opslaan onder favoriete toepassingen. En als 
u enkel koffie drinkt met een perfect afgesteld aroma, dan 
is de Kopjesverwarming iets voor u: voortaan drinkt u uw 

kopje koffie enkel nog zoals u dat wilt.

De perfecte gastheer of -vrouw

Met onze warmtelade verbaast u al uw gasten, en niet 
alleen met voorverwarmde borden. De lade is ideaal 
om sappige stukken vlees op een lage temperatuur te 
garen nadat u ze eerst op een hoge temperatuur hebt 
dichtgeschroeid. U legt het dichtgeschroeide vlees in een 
schaal met deksel, plaatst de schaal in de lade, zet de 

oven op een lage temperatuur en garen maar!

Systeemlade als opbergruimte

In ons assortiment vindt u ook systeemlades. Zij vormen de perfecte 
aanvulling op uw bak- of combi-stoomoven en bieden voldoende 
ruimte om uw bakplaten en keukengereedschap in op te bergen.

Perfect  
geïntegreerde lades

Vacuüm-, systeem- en warmtelades zijn de ideale aanvulling op bak- en  

stoomovens en zorgen voor extra luxe tijdens het kokerellen. 
■
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De voordelen van een 
vacuümlade in uw keuken.

VACUÜMLADES, WARMTELADES  
EN SYSTEEMLADES

Vacuümlade helemaal verborgen achter het keukenfront (volledig geïntegreerd).
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2 ovens van 45 cm. Daaronder een warmtelade 144 en een systeemlade 144

2 ovens van 45 cm Oven van 60 cm boven een warmtelade 
312 

Oven van 60 cm

Oven van 45 cm boven een warmtelade 
312 en een vacuümlade 144 

Oven van 45 cm boven een vacuümlade 
144

Oven van 38 cm boven een warmtelade 
220

Coff ee-Center Supremo van 45 cm boven 
een warmtelade 144

Mogelijke combinaties

Er is voor elke situatie een oplossing: naargelang de hoogte van de nis kunt u 

uw toestel makkelijk combineren met een voor u geschikte lade. 
■
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 Vacuümlade 144 

 De perfecte aanvulling op een combi-
stoomoven, met drie vacuümniveaus. 

 Functies 

 Bediening en display 

–  3 vacuümniveaus 
–  Vacuümniveaus voor vacumeren van 

externe verpakkingen 3 
–  Geschikt voor vloeistoffen 
–  Stevige telescopische geleiders 
–  Push/Pull-systeem 
–  SoftTouch-bediening 
–  Binnenbekleding van verchroomd staal 
–  Clip om zakje op juiste plaats te houden + 

inox inlegstuk voor kleine hoeveelheden 
–  Binnenafmetingen (h x b x d)

95 x 350 x 285 mm 
–  Vacuümzakjes inbegrepen: 

50 stuks van 180 x 280 mm                                          
50 zakjes van 240 x 350 mm 

 Informatie over het toestel 

Afmetingen (h x b x d)  142 × 596 × 547 mm 
Aansluiting  230 V~/320 W 
Zekering  16 A 

 Artikelnummer / prijs* 

           Spiegelglas  3600160022       2370,– 
 Volledig geïntegr.        3600360025       2340,– 

VACUÜMLADES, WARMTELADES 
EN SYSTEEMLADES

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

Wilt u twee toestellen boven elkaar plaatsen in een nis, dan hebt u een set winkelhaken K50572 nodig (prijs: € 79), zie Accessoires.

 Warmtelade 144 

 Dit model is zeer geliefd, want het vormt de 
perfecte aanvulling op de combi-stoomoven 
of de koffiezetmachine. 

 Functies 

N   >   }   =   a  
 Bediening en display 

–  Capaciteit: servies voor 6 personen 
–  Capaciteit borden: 14 (Ø 27 cm) 
–  Elektronische temperatuurregelaar 
–  6 temperatuurniveaus 
–  Temperatuurbereik: 30-80 °C 
–  Bodem met warmteplaat van gehard glas 
–  Binnenverlichting 
–  Sabbat-modus 
–  Push&Pull-systeem 
–  Binnenbekleding van verchroomd staal 
–  FunctionLight 
–  Uitgestelde start mogelijk 
–  Binnenafmetingen (h x b x d)

98 x 515 x 457 mm 

 Informatie over het toestel 

Afmetingen (h x b x d)  142 × 596 × 547 mm 
Aansluiting  230 V~/810 W 
Zekering  10 A 

 Artikelnummer / prijs* 

            Spiegelglas  3401760022   1030,– 
 Volledig geïntegr.         3402260025   1000,– 

 Systeemlade 144 

 Handig weetje: de bakplaten en het 
keukengerei kunnen in de lade worden 
opgeborgen. De lade is daarvoor bedoeld. 

 Functies 

 Bediening en display 

–  Stevige telescopische geleiders 
–  Push/Pull-systeem 
–  Binnenafmetingen (h x b x d)

130 x 510 x 485 mm 

 Informatie over het toestel 

Afmetingen (h x b x d)  142 × 596 × 547 mm 

 Artikelnummer / prijs* 

         Spiegelglas  3500160022   540,– 
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Warmtelade 220

Een hulpmiddel om gerechten warm te 
houden of borden te verwarmen.

Functies

N > } = a 
Bediening en display

– Capaciteit: servies voor 15 personen
– Capaciteit borden: 30 (Ø 27 cm)
– Elektronische temperatuurregelaar
– 6 temperatuurniveaus
– Temperatuurbereik: 30-80 °C
– Bodem met warmteplaat van gehard glas
– Binnenverlichting
– Sabbat-modus
– Push&Pull-systeem
– Binnenbekleding van verchroomd staal
– FunctionLight
– Uitgestelde start mogelijk
– Binnenafmetingen (h x b x d) 

174 x 515 x 457 mm

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d) 218 × 596 × 547 mm
Aansluiting 230 V~/810 W
Zekering 10 A

Artikelnummer / prijs*

Spiegelglas 3401960022 1130,–

Wilt u twee toestellen boven elkaar plaatsen in een nis, dan hebt u een set winkelhaken K50572 nodig (prijs: € 79), zie Accessoires.

Warmtelade 312

Een hulptoestel met meerdere 
toepassingsmogelijkheden, om gerechten 
warm te houden of borden te verwarmen.

Functies

N > } = a 
Bediening en display

– Capaciteit: servies voor 20 personen
– Capaciteit borden: 40 (Ø 27 cm)
– Elektronische temperatuurregelaar
– 6 temperatuurniveaus
– Temperatuurbereik: 30-80 °C
– Bodem met warmteplaat van gehard glas
– Binnenverlichting
– Sabbat-modus
– Push&Pull-systeem
– Binnenbekleding van verchroomd staal
– FunctionLight
– Uitgestelde start mogelijk
– Draagrooster om gerechten hoger te 

plaatsen
– Binnenafmetingen (h x b x d) 

236 x 515 x 457 mm

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d) 310 × 596 × 547 mm
Aansluiting 230 V~/810 W
Zekering 16 A

Artikelnummer / prijs*

Spiegelglas 3402160022 1280,–

Warmtelade 283

Een hulpmiddel om gerechten warm te 
houden of borden te verwarmen.

Functies

N > } = a 
Bediening en display

– Capaciteit: servies voor 20 personen
– Capaciteit borden: 40 (Ø 27 cm) 
– Elektronische temperatuurregelaar
– 6 temperatuurniveaus
– Temperatuurbereik: 30-80 °C
– Bodem met warmteplaat van gehard glas
– Binnenverlichting
– Sabbat-modus
– Push&Pull-systeem
– Binnenbekleding van verchroomd staal
– FunctionLight
– Uitgestelde start mogelijk
– Draagrooster om gerechten hoger te 

plaatsen
– Binnenafmetingen (h x b x d) 

236 x 515 x 457 mm

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d) 281 × 596 × 547 mm
Aansluiting 230 V~/810 W
Zekering 10 A

Artikelnummer / prijs*

Spiegelglas 3402060022 1230,–

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage
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Uitrusting en accessoires
Vacuümlades en warmtelades
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BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)*

1 Vacuümzakjes, 50 stuks van 180 x 280 mm 1012506 39,– ▲ (1)

2 Vacuümzakjes, 50 stuks van 240 x 350 mm 1012507 45,– ▲ (1)

3 Afdichtpads voor Vacuisine met kernthermometer, 1 rol van 100 cm 1029496 22,– ■

4 Rooster voor warmtelades 283 en 312 1045990 39,– ▲ (1) ▲ (1)

5 Vacuisine-brochure - Inspirerende recepten van topchefs en alles wat u 
moet weten over Vacuisine (sous-vide garen), Frans 1029753 35,– ■

6 Set winkelhaken K50572 79,– ■ ■ ■ ■ ■

▲ (aantal) in de levering inbegrepen ■ compatibel met apparaat

M O R E 
S T E A M
I N  T H E 
 KITCHEN

VA
CU
ISI
NE

1/2 3 4 5

VACUÜMLADES, WARMTELADES  
EN SYSTEEMLADES

* Bij aparte bestellingen onder € 80 incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht.
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Favorietentoets - bespaart heel wat tijd

Met de Favorieten functie start u uw favoriete programma met één 

druk op de knop.

Hete lucht - Kleine gebakjes in een oogopslag

Met de functie Hete lucht maakt u heel makkelijk kleine broodjes en 

gebak. En als u deze stand combineert met de microgolfovenstand, 
kunt u gerechten veel sneller bereiden dan in een traditionele bakoven.

CombiCrunch – Lekker krokant

Bij CombiCrunch worden de microgolfovenstand en grill gecombi-

neerd, ideaal voor lekker krokante pizza's en ovenfrietjes.

AutomaticPlus – de automatische programma's

Een heleboel automatische programma's helpen u bij de bereiding 

van uw gerechten. Om voedsel op de juiste wijze te ontdooien, is er 
PerfectDefrost, maar verder hebt u ook nog functies om te verwarmen, 
krokant te bakken of gebak te maken, voedsel te laten sudderen of 

zacht te maken.

Automatisch opwarmen – moeiteloos en volautomatisch

Onze microgolfovens van de 45-serie beschikken over een functie 

om gerechten op borden met één druk op de knop op te warmen: 

Automatisch opwarmen.

De veelzijdige metgezel 
in de keuken

Broodjes of pizza's bakken, voedsel ontdooien... met onze microgolfovens 

maakt u alles klaar zonder dat de vitamines verloren gaan en zonder dat 

u vet hoeft toe te voegen. Hieronder leest u welke handige functies onze 

microgolfovens allemaal hebben...
■
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MICROGOLFOVEN

Productvergelijking
Microgolfovens
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Brochurepagina 57 57

UITVOERINGEN

Hoge inbouw mogelijk ■ ■

Spiegelglas ■ ■

Verlichting ■ ■

Inhoud ovenruimte (l) 40 31

Max. vermogen microgolven (W) 900 1000

Grill (W) 1600 800

Draaiende glasplaat (cm) 40 32,5

EXCLUSIEF BIJ V-ZUG

Vermogenstanden microgolfoven 18 20

3D Golvenverspreider ■ ■

Werkingsduur ■ ■

Uitschakelfunctie ■ ■

TOEPASSINGEN

Microgolfoven  ■ ■

Grill ■ ■

CombiCrunch ■ ■

Hete lucht ■ 

Grill + Luchtcirculatie ■

Snel voorverwarmen ■

Favorieten ■ ■

PerfectDefrost ■ ■

AutomaticPlus ■ ■

AutomaticPlus met sensor ■

Automatisch opwarmen ■

BEDIENING EN DISPLAY

Volelektronische bediening ■ ■

Sensortoetsen ■ ■

Elektronische timer ■ ■

Grafisch display (monochroom) ■ ■

Gladde binnenkant, gemakkelijk 
schoon te maken

■ ■

Miwell-Combi XSL

Een microgolfoven die dankzij zijn 
heteluchtfunctie en grillstand eigenlijk een 
combi-oven is (rvs-ovenruimte, 40 l).

Functies

‚ D B C „ a 
€ [ w M 
Bediening en display

– Aantal talen op display 14
– TouchControl en regelknop
– Grafisch display (monochroom)
– Vermogen microgolfoven 900 W
– Grill 1600 W

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d) 454 × 596 × 567 mm
Aansluiting 230 V~/2800 W
Zekering 16 A

Artikelnummer / prijs*

Spiegelglas
Zwarte deurgreep 2400960000  1900,–

Miwell HSL

Een heel compacte microgolfoven van slechts 
38 cm met een kwartsgrill (rvs-ovenruimte, 
31 l).

Functies

‚ D B C „ a 
€ [ w M 
Bediening en display

– Aantal talen op display 14
– TouchControl en regelknop
– Grafisch display (monochroom)
– Vermogen microgolfoven 1000 W
– Kwartsgrill 800 W

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d) 378 × 596 × 470 mm
Aansluiting 230 V~/2300 W
Zekering 10 A

Artikelnummer / prijs*

Spiegelglas
Zwarte deurgreep 2400660000 1300,–

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

Wilt u twee toestellen boven elkaar plaatsen in een nis, dan hebt u een set winkelhaken K50572 nodig (prijs: € 79), zie Accessoires.
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Stijlvol in uw keuken geïntegreerd, precies zoals u dat wenst

De kunst van het koffi  ezetten begint met de juiste, perfect gebrande 

soort koffi  ebonen en een blend helemaal naar uw smaak. Als koffi  e-

liefhebber komt u met onze volautomatische koffi  ezetmachines met 
een sober design prima voor de dag: zij nemen alle magische stappen 
van het koffi  ezetten van u over, van het malen tot het percoleren onder 
druk. U stelt de temperatuur in via het intuïtieve grafi sche display. Met 
de vijf instelbare koffi  esterktes - van extra mild tot zeer krachtig - en 
vier soorten kopjes zet de koffi  ezetautomaat uw favoriete kopje 
koffi  e. U kunt zelfs zes gebruikersprofi elen instellen en uw machine 

personaliseren.

Een kopje koffi  e helemaal naar uw smaak

Deze koffi  ezetautomaten hebben voor elke koffi  eliefhebber de juiste 

koffi  e: café, ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, cappuc-

cino, fl at white, caff è latte, latte macchiato, long coff ee ... Wilt u een 

sterke latte macchiato? Ook dat kan: voortaan kunt u uw favoriete 

koffi  especialiteit zelf bepalen, van de grootte van het kopje tot de 

gewenste sterkte.

Perfect melkschuim

Met de automatische melkopschuimer bepaalt u zelf hoe u uw melk-
schuim voor uw cappuccino, latte macchiato of caff è latte wilt. Lekker 
romig of juist niet. In de nieuwe, dubbelwandige thermische melktank 
blijft uw melk trouwens langer goed. En last but not least: u kunt de 

melktank ook in de koelkast zetten.

Onderhoudsgemak

Met het automatische reinigings- en ontkalkingsprogramma is het 
gedaan met die onhandige reinigingsbeurten. Het programma neemt 
het van u over. Als dat niet handig is! De interne reservoirs van de 
thermische melktank zijn vaatwasmachinebestendig. De leidingen 
van de melkopschuimer schoonmaken? Met één druk op de knop 

doet de machine dat voor u!

Ristretto Espresso 
macchiato

Flat white Americano

… …

Niets is zo heerlijk als een perfect gezet 
kopje koffi  e

Goed nieuws voor koffi  eliefhebbers en gepassioneerde hobby-barista's: 

met het nieuwe Coff ee-Center maakt u alle koffi  especialiteiten

bij u thuis.
■
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Supremo XSL

Dit moderne Coffee-Center past perfect in 
elke keuken. Hiermee bereidt u uw koffie 
precies naar wens.

Functies

H C A B F G 
D E I 
Bediening en display

– Grafisch kleurendisplay met 
aanraakbediening

– TouchControl-bediening
– Gebruikersprofielen: 6
– Telescopische geleiders met SoftClose
– Individueel instelbare maling (13 niveaus)
– Programmeerbare percolatietemperatuur
– Geïntegreerd reinigingsprogramma
– Waterreservoir 2,3 l
– Bonencontainer 350 g
– Capaciteit opvangbak koffiedrab 14 

kopjes
– Ledverlichting
– Keuzetoets koffiepoeder/koffiebonen
– In de hoogte verstelbare koffie-uitloop    

(85 -140 mm)

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d) 454 × 596 × 480 mm
Aansluiting 230 V~/1350 W
Zekering 10 A
Energie

Energie-
efficiëntie  

Artikelnummer / prijs*

Spiegelglas 2500467002    2620,–

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage
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COFFEE-CENTER

Accessoires 
Coffee-Center

Su
pr

em
o 

XS
L 

BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)*

1 Ontkalkingsmiddel EcoDecalk Mini, 2 × 100 ml 1058960 20,– ▲(1)

▲ (aantal) in de levering inbegrepen

 1

* Bij aparte bestellingen onder € 80 incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht.
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Hightech voor een maximaal genot 
in de keuken, en dat al tijdens de bereiding
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KOOKVELDEN
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Als we kijken naar snelheid, energieverbruik en veiligheid, dan steekt 
het inductiekookveld met kop en schouders uit boven de conventionele 
kookvelden. Alle gerechten zijn in een mum van tijd klaar, met een 

minimaal energieverbruik dankzij de directe warmteoverdracht naar 

de bodem van de kookpot: in ongeveer twee minuten brengt u een 

liter water aan de kook en bespaart u tot wel 30 % energie. En deze 

warmte-energie wordt optimaal benut, want de warmte wordt enkel 
afgegeven daar waar nodig: op de bodem van de kookpot. Het glas 
rondom de kookzone blijft grotendeels koud. Op die manier kan er 

niets in het glas branden en kan het kookveld in een handomdraai 

met een vochtige doek worden schoongemaakt. 

Automatische detectie

De MaxiFlex-kookvelden overtuigen door hun uitgekiende techniek. 
Dankzij de nieuwste inductoren maakt het formaat van de potten 
en pannen niet meer uit: het systeem herkent het formaat en past de 
kookzone automatisch aan. U kiest dus helemaal zelf welk kookgerei 
u waar op het kookveld plaatst. 

Een unieke kookervaring met FullFlex

Verkiest u volledige flexibiliteit? Dan is het FullFlex-kookveld precies 
wat u zoekt. Dit kookveld heeft immers geen afgebakende kookzones. 
Met 48 van de modernste inductoren herkent het automatisch de 
positie en grootte van uw kookgerei. Met andere woorden: u plaatst 
zonder enig probleem zes kookpotten op de vitrokeramische plaat en 
dankzij de Memory-functie mag u ze zelfs verplaatsen. Het kookveld 
heeft bovendien een grafisch kleurendisplay en een ergonomische 

aanraakbediening. En het geeft zeer duidelijk alle informatie weer. 

De functies AutoPowerPlus en Teppan Yaki verlichten uw werk achter 

het fornuis en maken van koken een ongekende ervaring.

Het FullFlex-kookveld is voortaan ook beschikbaar in een breedte van 
70 cm, zodat u er tot wel vijf kookpotten en pannen op kwijt kunt. 

Bovendien geniet u alle voordelen van de Teppan-Yakifunctie. Met 

dit kookveld ervaart u een ongekende vrijheid in de keuken.

De twee innovatieve 
kookvelden Fusion en FullFlex 
hebben in 2018 een Plus X 
Award gekregen.

Plus X Award FullFlex

Plus X Award Fusion

Maximale flexibiliteit 
in de keuken

Kookt u met inductie? Dan gebruikt u de meest geavanceerde  

technologie die u met al haar vernuftigheden op weg 

zet naar een ultramoderne levensstijl. 
■
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KOOKVELDEN

Een ingenieuze combinatie 

Houdt u van flexibiliteit, maar wilt u vooral rustig kunnen koken? Kies 

dan voor het Fusion-kookveld. De geïntegreerde afzuigkap vangt de 

kookdampen direct naast de kookpotten en pannen op en zuigt de 
kookdampen naar beneden af. Zijn elegante maar sobere design 
is één pluspunt, maar ook de OptiLink-functie maakt hem bijzonder 

geliefd. Dankzij deze functie communiceren immers het kookveld en 

de afzuigkap met elkaar zodat de afzuigsterkte automatisch wordt 

geregeld. 

Voor wie bijzondere wensen heeft

Met de inductiewok van V-ZUG kookt u tegelijk snel en behoedzaam 
en met de Teppan Yaki, die ook werkt op inductie, grilt u vlees of vis 
moeiteloos en zonder vet. Ook groenten roosteren is met deze functie 
een fluitje van een cent. Als u zo veelzijdig en gevarieerd wilt koken 

als een chef-kok, hebben wij de ideale toestelcombinatie voor u: de 

inductiewok, de Teppan Yaki en het inductiekookveld GK27TIMS.

Kookvelden op gas

Onze moderne gaskookvelden zijn uitgerust met tal van handige func-
ties die u taken uit handen nemen en nog meer kookplezier bezorgen. 
Onze kookplaten zetten niet alleen uitstekende prestaties neer, ze 

beschikken ook over een multislider-bediening om direct, eenvoudig 
en ergonomisch de verschillende kookzones te bedienen. Om te 
vermijden dat uw gasten lang moeten wachten, zijn deze moderne 
kookvelden voorzien van krachtige en ultramoderne branders die de 
kookpot op een uniforme en doeltreffende manier verhitten, maakt 

niet uit hoe groot of klein de kookpannen en kookpotten zijn.

Voor meer flexibiliteit 
tijdens het koken.

Het nieuwe FullFlex-kookveld is 70 cm breed.
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DualDesign (opbouw)

DualDesign (vlak ingewerkt)

Varianten en uitvoeringen

Maak een keuze tussen de verschillende kookvelden en bepaal ook het 

bedieningsconcept, het design en de inbouwvariant.
■
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KOOKVELDEN

Bedieningsconcepten: van eenvoudig tot geniaal

Het meertalige grafische display is de premiumvariant van onze 
bedieningsconcepten: dankzij de slider activeert u eenvoudig en snel 
de gewenste functie. Het strakke grafische display met zijn heldere 

en elegante uitstraling vertelt u op elk moment hoe ver de bereiding 

al is gevorderd. Autonome (inductie)kookvelden hebben ofwel een 

enkelvoudige ofwel een meervoudige slider. Met de enkelvoudige 
slider bedient u de kookzone onrechtstreeks, door deze eerst te 
selecteren en vervolgens het vermogen in te stellen. Met de mulitslider 
bedient u elke kookzone rechtstreeks met een aparte slider. Wat u 

ook kiest, het gaat supereenvoudig en intuïtief.

DualDesign - praktisch of net heel verfijnd

Onze inductiekookvelden hebben een innovatief concept. De voorma-
lige uitvoeringen 'Facet geslepen' en 'Vlakbouw' werden vervangen 
door DualDesign. Hiermee kunt u kiezen of u het kookveld vlak 
ingewerkt met het werkblad wilt laten monteren of toch kiest voor 

een opbouwmontage. De glazen rand bij de opbouwvariant zorgt 
voor een verfijnde maar toch robuuste uitstraling. De vlak ingewerkte 
variant daarentegen maakt van alle werkvlakken één geheel: er zijn 

dus geen onderbrekingen.

OptiGlass - extreem stevig

Een prachtig design en een uitstekende stevigheid: de OptiGlass-kook-
velden hebben het beide. Een extreem harde coating maakt de 
kookvelden krasbestendiger dan conventionele kookvelden. Bo-
vendien zorgt de coating ervoor dat ze er langer als nieuw blijven 
uitzien. De inductietoestellen zijn uitgevoerd in spiegelglas en passen 
wonderbaarlijk goed bij uw andere keukenapparatuur. OptiGlass is 

verkrijgbaar bij sommige kookvelden uit ons assortiment.

Slider-bediening met grafisch displayMultislider-bediening

TFT-kleurendisplay met aanraakbediening
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Productvergelijking 
Inductiekookvelden
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UITVOERINGEN

DualDesign (opbouw of vlak ingewerkt) ■ ■ ■  ■  ■ ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

OptiGlass ■  ■  ■  ■  ■

TOEPASSINGEN

Aantal kookzones 6 5 4 1 2 2 2 5 5 4 4 4 4 4

Aantal zones met PowerPlus 6 5 4 1 2 2 5 5 4 4 4 4 4

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

BEDIENING/ONDERHOUD

Touch  ■

Multislider/directe keuze ■ ■ ■ ■  ■ ■  ■

TFT-kleurendisplay met aanraakbediening ■ ■

Grafisch display met aanraakbediening ■

Slider-bediening met grafisch display  ■ ■ ■ 

OptiLink ■ ■  ■

Timer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ 

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

Pauzetoets ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■

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

Sudderfunctie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■

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

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

Ruime plaatsing van de kookzones ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■

Warmhoudniveau ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■

Snelle responstijd ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■

Kinderbeveiliging ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■
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KOOKVELDEN

Fusion

Kookveld met ingebouwde afzuiging 
die de kookdampen meteen naar beneden 
afzuigt.

Functies van de afzuigkap

A K C H L E 
D G F I M B 

N  
Bediening en display

– Afzuigcap. niveau Intensief: 583 m³/u
– Afzuigcap. volgens EN 61591
– Uitneembare opvangbak van 500 ml met 

vetfilter, vaatwasmachinebestendig
– Grafisch display met aanraakbediening
– Kookpotdetectie (vanaf 10 cm)
– Max. vermogen per zone:                   

2 × 3000 W, 1 × 3500 W, 1 × 3700 W
 – OptiGlass

Informatie over het toestel

Afmetingen (b × d)      761 × 501 mm/R1,5
Aansluiting                  400V2N~**/230V~7,4kW
Zekering                      16 A/32 A
Energie

Energie-
efficiëntie  

Functies van het kookveld

A W K L M N
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J M

Meerprijs voor model met 
luchtrecirculatie

Doos voor luchtrecirculatie met actieve koolstof, voor 
achter de plint, goed voor autonomie van ca.
3,5 jaar                         1012161 259,–

Teppan-Yakiplaat is inbegrepen bij het inductiekookveld FullFlex van 90 en 70 cm.

FullFlex 90

Op dit 90 cm grote kookveld zonder 
zones kunt u met zes kookpotten en pannen 
tegelijkertijd kokkerellen.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. vermogen 11.100 W
– Max. aantal kookpannen/potten 6
– Vermogensniveaus 18
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie vanaf 10 cm
– TFT-kleurendisplay met aanraakbediening

 – Inbegrepen: Teppan-Yakiplaat (p. 78)

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d)     897 × 501 mm/R1.5
Aansluiting                  400 V3N~11,1 kW
                                     400 V2N~**7,4 kW
Zekering   16 A

Artikelnummer/ prijs*

Norm breedte: 90 cm
DualDesign 3106260002 4900,–

FullFlex 70

Op dit 70 cm grote kookveld zonder 
zones kunt u met vijf kookpotten en pannen 
tegelijkertijd kokkerellen.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. vermogen 7.400 W
– Max. aantal kookpannen/potten 5
– Vermogensniveaus 18
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie vanaf 10 cm
– TFT-kleurendisplay met aanraakbediening

 – Inbegrepen: Teppan-Yakiplaat (p. 78)

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d)     691 × 501 mm/R1,5
Aansluiting                  400V2N~/3x230V~7,4kW
Zekering   16 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 70 cm
DualDesign 3109360002 3800,–

Artikelnummer/prijs*

Norm breedte:  80 cm, OptiGlass
DualDesign 3109460415 2950,–

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

** Ook compatibel met 3 x 230V~7,4 kW
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GK16TIWS

Een inductiewok om snel een gerecht 
op tafel te toveren met behoud van alle 
voedingsstoffen.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone:  3.000 W
– Kookzones 1
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Inbegrepen: 1 wokpan set
– Slider-bediening met digitaal display

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 384 × 501 mm/R1.5
Aansluiting 230 V~/3000 W
Zekering 16 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 40 cm
DualDesign 3108860105 2200,–

GK17TIYS

Teppan-Yakiplaat op inductie om vlees en 
vis te bakken met zo min mogelijk vetstoffen.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone: 1.400 W
– Kookzones 2
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Inbegrepen: 2 spatels, 1 gaarstolp
– Multislider-bediening met digitaal display

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 384 × 501 mm/R1.5
Aansluiting 230 V~/2800 W
Zekering 16 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 40 cm
DualDesign 3107660205 2500,–

GK27TIMS

Inductiekookveld met 2 zones, ideaal om te 
combineren.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone: 3.700 W
– Kookzones 2
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (10-22 cm)
– Multislider-bediening met digitaal display

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 384 × 501 mm/R1.5
Aansluiting 230 V~/3700 W
Zekering 16 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 40 cm
DualDesign 3108560205 1300,–

Wilt u meerdere kookplaten naast elkaar in een uitgesneden werkblad, dan hebt u een koppelstuk nodig: 
- H63789 (2 stuks, € 99) voor een vlakke inbouw in het werkblad

- 1019199 (1 stuk, € 115) voor opbouwmontage (zwart)
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GK26TIMS

Inductiekookveld met twee kookzones.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone: 3.700 W
– Kookzones 2
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (10-22 cm)
– Multislider-bediening met digitaal display

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 281 × 501 mm/R1.5
Aansluiting 230 V~/3700 W
Zekering 16 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 30 cm
DualDesign 3108460205 1150,–

GK57TIMS

Dit superkrachtige kookveld garandeert een 
groot gebruikscomfort dankzij het grafische 
display met slider-bediening.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone: 3.700 W
– Kookzones 5 (1 zone Ø 28 cm)
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (10-22 cm)

 – Slider-bediening met grafisch display
 – OptiGlass

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 90 cm
DualDesign 3108260515 2525,–

INDUCTIEKOOKVELDEN

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

CookTopInduction V6000

Een intuïtief kookveld met uitstekende 
prestaties en een multislider-bediening 
(directe keuze). Vervangt de GK56TIMS.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone: 3.700 W
– Kookzones 5 (1 zone Ø 28 cm)
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (10-22 cm)
– Multislider-bediening met leddisplay

 – OptiGlass
 – OptiLink ready

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 90 cm
DualDesign                 3111400008 2450,–

Verkrijgbaar vanaf 

augustus 2019

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 897× 501 mm/R1.5
Aansluiting 400V3N~/3x230V~11,1 kW

Zekering 16 A

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 897× 501 mm/R1.5
Aansluiting 400V3N~/3x230V~11,1 kW

Zekering 16 A
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GK46TIMAS

Dit kookveld ziet er heel stijlvol uit dankzij zijn 
grafisch display met slider-bediening.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone: 3,7 kW
– Kookzones 4
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (10-22 cm)
– Slider-bediening met grafisch display

 – Optiglass

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 761 × 501 mm/R1,5
Aansluiting 400V2N~**/230V~7,4kW

Zekering 16 A/32 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 80 cm
DualDesign 3109160415 1800,–

GK47TIMPS

Deze intuïtieve en performante panorama 
kookplaat heeft een multislider-bediening 
(directe keuze).

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I  
B J D 

Bediening en display

– Max. verm. per zone : voor 3kW, achter 3,7kW
– Kookzones 4
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10 cm)
– Multislider-bediening met digitaal display

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 880 × 380 mm/R1,5
Aansluiting        400V2N~**/230V~7,4kW

Zekering        16 A/32 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 90 cm
DualDesign 3107960405 1890,–

GK46TIMPS

Deze elegante en heel performante 
panorama kookplaat heeft een grafisch 
display met slider-bediening.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone: 3,7 kW
– Kookzones 4
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (10-22 cm)

 – Slider-bediening met grafisch display

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 880 × 380 mm/R1,5
Aansluiting        400V2N~**/230V~7,4kW

Zekering        16 A/32 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 90 cm
DualDesign 3108060405 2000,–
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CookTopInduction V4000

Een performant en intuïtief kookveld met 
multislider-bediening (directe keuze). 
Vervangt de GK46TIMS.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

 – Max. vermogen per zone: 3,7 kW
– Kookzones 4
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (10-22 cm)
– Multislider-bediening met leddisplay

 – OptiGlass
 – OptiLink ready

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 571 × 501 mm/R1.5
Aansluiting        400V2N~**/230V~7,4kW

Zekering        16 A/32 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 60 cm
DualDesign 3111500010 1500,–

GK46TIMG

Een instapmodel met een elegant design.

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J D 

Bediening en display

– Max. verm. per zone : voor 3kW, achter 3,7kW
– Kookzones 4
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Kookpotdetectie (vanaf 10 cm)
– Aanraaktoetsen met digitale weergave

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 571 × 501 mm/R1,5
Aansluiting        400V2N~**/230V~7,4kW

Zekering        16 A/32 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 60 cm
DualDesign 3109060405 1200,–

Verkrijgbaar vanaf 

augustus 2019

INDUCTIEKOOKVELDEN

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

** Ook compatibel met 3 x 230V~7,4kW
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Ze beschikken voortaan over een moderne multislider waarmee u direct, 
eenvoudig en ergonomisch de kookzones kunt bedienen. Net zoals bij alle 

gaskookvelden van V-ZUG besteden de ontwerpers bijzondere aandacht 

aan het veiligheidsaspect: alle kookvelden op gas zijn uitgerust met diverse 
veiligheidsmechanismes, zodat u onbezorgd en veilig kunt kokkerellen op gas.
En daarnaast hebben ze ook een aantal innovatieve functies zoals: 
■

■

■

Beproefde kookmethode:  
koken met gas

De moderne gaskookvelden van V-ZUG hebben diverse handige 

functies die uw taken in de keuken uit handen nemen en  

u meer kookplezier bezorgen. 
■

de Smeltfunctie, die de temperatuur tussen de 40 en 60 °C houdt door de 

branders automatisch aan en uit te zetten. Ideaal om boter of chocolade 

te laten smelten en voor gelatine en sausjes.

de Warmhoudfunctie, die de temperatuur constant rond 65 °C houdt.

de Sudderfunctie, die de temperatuur tussen 70 en 90 °C houdt, zodat 

er niets overkookt.
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Productvergelijking  
Kookvelden op gas
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Veegbescherming ■ ■ ■ ■

Herstelfunctie ■ ■ ■ ■

Kinderbeveiliging ■ ■ ■ ■

Roosters geschikt voor vaatwasmachine ■ ■ ■ ■

OVERIGE KENMERKEN

Veiligheidsuitschakeling ■ ■ ■ ■

Indicator restwarmte ■ ■ ■ ■

Automatische vlamcontrole ■ ■ ■ ■

Automatische herstart ■ ■ ■ ■

Ontsteking met één hand ■  ■ ■ ■
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GAS411GSAZ

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C B 
J D 

Bediening en display

– Max. vermogen: 6 kW
– Kookzones 1
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Digitaal display

 – Multislider/directe keuze
 – Afgesteld op aardgas 20 mbar

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 384 × 501 mm/R1,5
Aansluiting 230 V~/20 W
Zekering 3 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 40 cm
DualDesign 3106360115 2150,–

GAS421GSAZ

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C B 
J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone:                   
1,75 kW/3 kW

– Kookzones 2
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Digitaal display

 – Multislider/directe keuze
 – Afgesteld op aardgas 20 mbar

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 384 × 501 mm/R1,5
Aansluiting 230 V~/20 W
Zekering 3 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 40 cm
DualDesign 3106460215 2200,–

GAS641GSAZ

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C B 
J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone:                        
1 kW/2 x 1,75 kW/3 kW

– Kookzones 4
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Digitaal display

 – Multislider/directe keuze
 – Afgesteld op aardgas 20 mbar

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 571 × 501 mm/R1,5
Aansluiting 230 V~/20 W
Zekering 3 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 60 cm
DualDesign 3107160415 2350,–

Wilt u meerdere kookplaten naast elkaar in een uitgesneden werkblad, dan hebt u een koppelstuk nodig: 
- H63789 (2 stuks, € 99) voor een vlakke inbouw in het werkblad

- 1019199 (1 stuk, € 115) voor opbouwmontage (zwart)
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GAS951GSAZ

Functies

A W K L M N 
O P S R Q F 
G E V U C B 
J D 

Bediening en display

– Max. vermogen per zone:                         
1 kW/2 x 1,75 kW/3 kW/6 kW

– Kookzones 5
– Vermogensniveaus 9
– Beveiligingspakket
– Digitaal display

 – Multislider/directe keuze
 – Afgesteld op aardgas 20 mbar

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 897 × 501 mm/R1,5
Aansluiting 230 V~/20 W
Zekering 3 A

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 90 cm
DualDesign 3107260515 2750,–

KOOKVELDEN OP GAS

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

In combinatie met een DSMS-kookveldafzuiging is het verplicht om ook een gasdeflector te kopen en te installeren. 
- 1031218 (99 €), zie pagina 78 

De Gas-Wok mag niet worden gecombineerd met de DSMS-kookveldafzuiging.
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Accessoires
Inductiekookvelden

BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)*

1 Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van meerdere kookplaten (vlakbouw) in 1 
uitsnijding (bevat 2 stuks) H63789 99,–

Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van meerdere kookplaten (opbouw) in 1 
uitsnijding (bevat 1 stuk) 1019199 115,–

2 Afdek-/snijplank voor Teppan Yaki smal 1021462 329,–

3 Premium Teppan-Yakiplaat voor FullFlex-inductie (inbegrepen bij de FullFlex-platen) 1037885 650,–

4 Bakstolp voor Teppan-Yakiplaat H62626 99,–

5 WOK-Set voor WOK GK16TIWSZ H62596 449,–

1 2 3

BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)*

1 Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van meerdere kookplaten 
(vlakbouw) in 1 uitsnijding (bevat 2 stuks) H63789 99,–

Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van meerdere kookplaten 
(opbouw) in 1 uitsnijding (bevat 1 stuk) 1019199 115,–

2 Gasdefl ector voor DSMS-kookveldafzuiging 1031218 99,–

Extra hulprooster voor kleine kookpotten, opzetstuk voor mokkakopje 1015122 47,–

Set aardgassproeiers L/12EK, 25 mbar 1015472 24,–

Accessoires
Kookvelden op gas

 1 2

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

4 5
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Goede kwaliteit voel je,  
zie je, maar hoor je niet
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AFZUIGKAPPEN
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Open keukens zijn bijzonder geliefd en deze trend heeft onder de 

afzuigkappen een ware transformatie teweeggebracht. De nieuwe 

types zoals de kookveld- en werkbladafzuiging zorgen voor meer 

bewegingsvrijheid op hoofdhoogte en zijn volledig geïntegreerd in 

het werkblad. Wilt u toch de dampen laten opstijgen of geeft u de 
voorkeur aan een elegante eilandafzuigkap? Of denkt u veeleer 
praktisch en zoekt u een inbouwafzuigkap? Wij hebben voor elke 

vraag een passende oplossing. 

Functionele en  
esthetische afzuigkappen

Een designafzuigkap die getuigt van uw goede smaak of gewoon een  

praktische inbouwafzuigkap? Ons aanbod omvat esthetische en 

 functionele oplossingen voor iedere keuken. 
■
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Vrijheid 

Wilt u vrij kunnen bewegen tijdens het koken? Kies dan voor een 
geïntegreerde kookveldafzuiging of een aparte kookveldafzuiging 

die gecombineerd kan worden tussen verschillende kookvelden of 

naast een kookveld. De werkbladafzuigkap is perfect te combineren 
met een panoramisch kookveld. Het Fusion-kookveld is standaard 
uitgerust met een afzuiging. De twee kookveldafzuigkappen voeren 

de kookdampen af naar beneden, direct waar ze ontstaan, tussen 

de potten en pannen. 

Een stijlvolle en moderne uitstraling

Houdt u van een mooi design en kiest u voor een kookeiland? Geen 

probleem, ook voor deze opstelling hebben wij zeer mooie oplossin-

gen. Onze eilandafzuigkappen hebben een sobere maar elegante 

look die perfect aansluit bij uw keukenarchitectuur.

Praktische oplossingen

Met een inbouwafzuigkap maakt u optimaal gebruik van de ruimte 

in uw keuken. Naargelang de uitvoering wordt ze ingebouwd in de 
bovenkast. De bovenkast biedt dan nog steeds voldoende ruimte 
voor kruiden, kookboeken en ander kookgerei. Naast inbouw in 
een bovenkast kan de afzuigkap ook in een ander keukenelement 

worden ingebouwd. 

Voor wie niet snel tevreden is

De Premira-lijn bestaat uit inbouw-, eiland- en wandafzuigkappen, 
allemaal van topkwaliteit. De eilandafzuigkap verlicht uw keuken 
dankzij het spiegelglas. De wandafzuigkap heeft spiegelglas aan de 
voorzijde en de zijkanten en de inbouwafzuigkappen zijn voortaan 

in alle afmetingen verkrijgbaar in spiegelglas. Onze hoogwaardige 

FlexLED zorgt voor een zeer ruim lichtspectrum. En om in uw keuken 

een harmonieus lichtconcept te creëren, is de lichtwarmte ook nog 

eens individueel instelbaar.

Eilandafzuigkap

Inbouwafzuigkap

Wandafzuigkap

Kookveldafzuiging gecombineerd met twee kookvelden.

 AFZUIGKAPPEN
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Maakt uw afzuigkap te veel herrie, is de afzuiging niet krachtig 
genoeg of juist te krachtig, of vergeet u hem aan te zetten omdat u 

zo geconcentreerd aan het koken bent? Geen probleem, u hoeft niet 

meer aan de afzuiging te denken. Met OptiLink communiceren de 

kookzones die u hebt geselecteerd in uw plaats met de afzuigkap.

OptiLink - de afzuiging regelt zich automatisch

De afzuigkap en het kookveld communiceren met elkaar zodat 

het afzuigingsniveau automatisch wordt afgestemd op wat u 

aan het bereiden bent. Resultaat is een optimale luchtkwaliteit 
in de keuken, zonder dat u zelf de afzuigkap hoeft te bedienen.  
En last but not least, het energieverbruik is afgestemd op de luchtaf-

voerbehoefte.

Creatief comfort

Dankzij de automatische regeling kunt u zich met uw handen en 
uw hoofd volledig focussen op uw bereidingen. En als u toch wilt 

ingrijpen, kunt u op elk moment de afzuigkap handmatig bedienen. 
Zodra u klaar bent met kokkerellen, start de automatische naloop om 
de laatste geurtjes en het laatste vocht af te voeren. Resultaat: een 
optimale luchtkwaliteit zowel tijdens als na het koken. Na 15 minuten 
stopt de afzuiging automatisch.

De communicatie tussen  
uw keukenapparatuur

Dankzij de OptiLink-functie hoeft u zich niet langer te bekommeren

om de afzuiging, die regelt zich vanzelf. 
■
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Uitstekende techniek 
en onderhoudsvriendelijk

Onze afzuigkappen zijn zeer efficiënt, energiezuinig en eenvoudig te reinigen.  

Alles staat bij ons in het teken van ultiem comfort. 
■
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Geavanceerde technologie

Alle Premira-afzuigkappen zijn verkrijgbaar met luchtafvoer of lucht-
recirculatie. In tegenstelling tot de uitvoeringen met luchtafvoer, 
waarbij de kookdampen naar buiten worden geleid, wordt de lucht 
bij een luchtrecirculatiekap gereinigd en weer in de ruimte geblazen. 
Hoogwaardige actievekoolfilters vangen het grootste deel van de 

geuren op. Wij hebben ook het reinigen van de vetfilters vereenvou-

digd: 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 ledverlichting 
– zeer weinig stroom en is dankzij SilentPlus nu nog stiller.

 
Gemakkelijk onderhoud

De kookveldafzuiging en Fusion (kookveld met geïntegreerde afzui-
ging) hebben een opvangbak waarin alle resten worden opgevangen. 
Deze bak van 0,5 liter is heel eenvoudig te reinigen: gewoon uit het 
kookveld trekken en in de vaatwasmachine steken samen met het 
vetfilter.

 AFZUIGKAPPEN
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Productvergelijking
Kookveldafzuigingen, eiland- 

en wandafzuigkappen
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Brochurepagina 89 89 89 90 90

UITVOERINGEN
ChromeClass/glas ■

Spiegelglas ■ ■

Glasfront ■

OptiGlass ■

Breedte 120 cm ■ ■

Breedte 90 cm ■ ■

Breedte 80 cm ■

Luchtafvoer ■ ■ ■ ■ ■

Luchtrecirculatie met standaard actievekoolfilter (doos)  ■ ■ ■

Luchtrecirculatie met actievekoolfilter Longlife ■

Luchtrecirculatie met actievekoolfilter Longlife Plus ■ ■

TOEPASSINGEN

FlexLED verstelbaar 2700-4000 Kelvin ■ ■

Ledverlichting ■ ■ ■

Kleur van het licht (in Kelvin) 4000 2700–
4000

2700–
4000

Verlichting met dimfunctie ■

SilentPlus ■ ■

Aantal vetfilters 2 1 2 3/4 3/4

ComfortFix ■ ■

Automatische naloop ■ ■ ■ ■ ■

Intensieve afzuigfunctie ■ ■ ■ ■ ■

Clean-Airfunctie ■ ■

Vetfilterreinigingsindicatie ■ ■ ■ ■ ■

Aansluiting luchttoevoer-/luchtafvoerklep ■ ■

Efficiënte BLDC-motor ■ ■ ■ ■

BEDIENING EN DISPLAY

Grafisch display met aanraakbediening ■

Sensortoetsen ■ ■ ■ ■

Afstandsbediening* ■ ■

OptiLink ■ ■ ■

Aantal vermogensniveaus 4 4 10 4 4

Weergave van het ventilatievermogen ■ ■ ■ ■ ■

■  = verkrijgbaar,   * meerprijs 
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Fusion 

Kookveld met ingebouwde afzuiging 
die de kookdampen meteen naar beneden 
afzuigt en voorzien is van OptiGlass.

Functies

A K C H L E 
D G F I M B 

N  

Bediening en display

– Capaciteit luchtafvoer Intensief 583 m³/u
– Afzuigcapaciteit volgens EN 61591
– Uitneembare opvangbak van 500 ml met 

vetfilter, vaatwasmachinebestendig
– Grafisch display met aanraakbediening

 – Clean-Airfunctie
– Max. vermogen per zone:  

2 x 3 kW, 1 x 3,5 kW, 1 x 3,7 kW

Informatie over het toestel

Afmetingen (b × d) 761 × 501 mm/R1,5
Aansluiting 400 V2N~**/230V~7,4 kW
Zekering 16 A/32 A
Energie

Energie-
efficiëntie  

Functies van het kookveld

A W K L M N
O P S R Q F 
G E V U C I 
B J 

Meerprijzen voor recirculatiemodus

Doos voor luchtrecirculatie met actieve koolstof, voor 
achter de plint, goed voor autonomie van ca.
3,5 jaar                                      1012161 259,–
Actievekoolfilters Longlife             1012163 195,–

Meerprijzen voor recirculatiemodus

Doos voor luchtrecirculatie met actieve koolstof, voor 
achter de plint, goed voor autonomie van ca.
3,5 jaar                                      1012161 259,–

DSTS

Deze uitschuifbare afzuigkap geeft uw keuken 
iets exclusiefs. Ze past ook perfect bij onze 
panoramische kookvelden.

Functies

A K C H L E 

D G F I M B 

N 
Bediening en display

– Luchtafvoerdebietniveau  
max. 420 m³/u

– Luchtafvoerdebietniveau Intensief  
670 m³/u

– Afzuigcapaciteit volgens EN 61591
– Geluidsniveau luchtafvoer max. 57 dB
– Geluidsniveau luchtafvoer Intensief 69 dB
– Diameter van de luchtafvoerkanalen 150mm
– Intensief niveau met automatische naloop
– TouchControl
– Met terugslagklep
– Aantal lichtbronnen 1 ledstrook

 – Clean-Airfunctie

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d) 646 × 880 × 352 mm
Aansluiting 230 V~/276 W
Zekering 10 A
Energie

Energie-
efficiëntie  

Artikelnummer/ prijs*

Glas 6400460005 2450,–

DSMS            (kookvelden niet inbegrepen)

De vrijwel onzichtbaar naast het kookveld 
geïnstalleerde kookveldafzuiging heeft een 
indrukwekkende afzuigcapaciteit.

Functies

A K C H L E 

D G F I M B 

N 
Bediening en display

– Luchtafvoerdebietniveau  
max. 500 m³/u

– Luchtafvoerdebiet Intensief  
590 m³/u

– Afzuigcapaciteit volgens EN 61591
– Geluidsniveau luchtafvoer max. 67 dB
– Geluidsniveau luchtafvoer Intensief 70 dB
– Intensief niveau met automatische naloop
– TouchControl
– Uitneembare opvangbak met vetfilter, 

vaatwasmachinebestendig
– Capaciteit van de opvangbak 500 ml

Informatie over het toestel

Afmetingen (b x d) 110 × 501 mm/R1,5
Aansluiting 230 V~/145 W
Zekering 10 A
Energie

Energie-
efficiëntie  

Artikelnummer / prijs*

Glas 6400560005 2150,–

 AFZUIGKAPPEN

Artikelnummer/prijs*

DualDesign 3109460415 2950,–

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

Meerprijs voor installatie met motor op 
afstand

Montagekit 1012164 259,–

Koppelstuk voor naast mekaar plaatsen van
vlakbouw kookplaten en DSMS in werkblad. 
(2 stuks):                        H63789                     99,–

** Ook compatibel met 3 x 230V~7,4 kW

Meerprijzen voor recirculatiemodus

Doos voor luchtrecirculatie met actieve koolstof, voor 
achter de plint, goed voor autonomie van ca.
3,5 jaar                                      1012161 259,–
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AeroClearIsland V6000

Premiumafzuigkap, heel stil, functioneel en
zuinig, met een ultramodern design en
verfijnde afwerkingen.
Vervangt de DI Premira.

Functies

A K C H L E 

D G F I M B 

N 

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

AeroClearWall V6000

Premiumafzuigkap, heel stil, functioneel en
zuinig, met een ultramodern design en 
verfijnde afwerkingen.
Vervangt de DW Premira.

Functies

A K C H L E 

D G F I M B 

N 
Bediening en display

– Luchtafvoerdebiet max. 452 m³/u
– Luchtafvoerdebiet Intensief 675 m³/u
– Afzuigcapaciteit volgens EN 61591
– Geluidsniveau luchtafvoer max. 52 dB
– Geluidsniveau luchtafvoer Intensief 63 dB
– Diameter luchtafvoerkanalen 150 mm
– Met terugslagklep
– Aantal ledlampen: 4
– Afstandsbediening Optioneel
– Intensief niveau met automatische naloop
– TouchControl
– Dimbaar licht 2700-4000 K
– Aansluiting voor luchtaanvoer-/luchtafvoerklep
– ComfortFix, gebruiksvriendelijke en eenvoudig te 

bevestigen vetfilters

Meerprijzen voor recirculatiemodus

Actievekoolfilter
Longlife Plus  1046969 329,–

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d) 55 × 1200 × 700 mm
Luchtafvoer 510-635 mm
Luchtrecirculatie  610-790 mm
Aansluiting 230 V~/138 W
Zekering 10 A
Energie

Energie-
efficiëntie  

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 120 cm
Spiegelglas 6302000006 2300,–
Spieg. hoog afvoerk. 6302000007 2300,–

Bediening en display

– Luchtafvoerdebiet max. 452 m³/u
– Luchtafvoerdebiet Intensief 675 m³/u
– Afzuigcapaciteit volgens EN 61591
– Geluidsniveau luchtafvoer max. 52 dB
– Geluidsniveau luchtafvoer Intensief 63 dB
– Diameter luchtafvoerkanalen 150 mm
– Met terugslagklep
– Aantal ledlampen: 2
– Afstandsbediening Optioneel
– Intensief niveau met automatische naloop
– TouchControl
– Dimbaar licht 2700–4000 K
– Aansluiting voor luchtaanvoer-/luchtafvoerklep
– ComfortFix, gebruiksvriendelijke en eenvoudig te 

bevestigen vetfilters

Meerprijzen voor recirculatiemodus

Actievekoolfilter
Longlife Plus  1046969 329,–

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d)    55×898/1198x550 mm
Luchtafvoer  460 - 660 mm
Luchtrecirculatie  570 - 770 mm
Aansluiting 230 V~/134 W
Zekering 10 A
Energie

Energie-
efficiëntie  

Artikelnummer / prijs*

Norm breedte: 90 cm
Spiegelglas 6202800006 1700,–
Spieg. hoog afvoerk. 6202800007 1700,–
Norm breedte: 120 cm
Spiegelglas 6202900006 1900,–
Spieg. hoog afvoerk. 6202900007 1900,–

Verkrijgbaar met 

OptiLink vanaf 

augustus 2019 Verkrijgbaar met 

OptiLink vanaf 

augustus 2019
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Productvergelijking 
Inbouwafzuigkappen
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Brochurepagina 92 92
UITVOERINGEN
ChromeClass ■

Spiegelglas ■

Met uitschuifbaar glazen dampscherm ■

Zichtbare/deels zichtbare inbouw ■ / □ ■ / ■

Volledig ingewerkt
Breedte 90 cm ■ ■

Breedte 60 cm ■ ■

Luchtafvoer ■ ■

Luchtrecirculatie met standaard actievekoolfilter
Luchtrecirculatie met actievekoolfilter Longlife ■

Luchtrecirculatie met actievekoolfilter Longlife Plus ■ ■ 

TOEPASSINGEN
Randafzuiging
FlexLED verstelbaar 2700-4000 K ■

Ledverlichting ■ ■

Halogeenlampen

Kleur van het licht (in Kelvin) 2700–4000 K 3000

SilentPlus ■

Aantal vetfilters 2/4 1
ComfortFix ■

Automatische naloop ■ ■

Vetfilterreinigingsindicatie ■ ■

Aansluiting luchttoevoer-/luchtafvoerklep ■

Efficiënte BLDC-motor ■

BEDIENING EN DISPLAY
Schakelaars
Druktoetsen
Sensortoetsen ■ ■

Instellen van het ventilatieniveau op het  
glazen display/dampscherm

■

Afstandsbediening* ■

OptiLink ■

Aantal vermogensniveaus 4 4
Weergave van het ventilatievermogen ■ ■

Quickstart ■ ■

■  = beschikbaar, □ = niet beschikbaar   *meerprijs

 AFZUIGKAPPEN
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Meerprijzen voor recirculatiemodus

Actievekoolfilters 
Longlife Plus  1046970 299,–

   AiroClearCabinet V6000 

 Premiumafzuigkap, heel stil, functioneel 
en zuinig, met een ultramodern design en 
verfijnde afwerkingen. 

 Functies 

A   K   C   H   L   E 

  D   G   F   I   M   B 

N  
 Bediening en display 

–  Luchtafvoerdebiet max. 452 m³/u 
–  Luchtafvoerdebiet Intensief 653 m³/u 
–  Afzuigcapaciteit volgens EN 61591 
–  Geluidsniveau luchtafvoer max. 53 dB 
–  Geluidsniveau luchtafvoer Intensief 64 dB 
–  Diameter van de luchtafvoerkanalen 150 mm 
–  Met terugslagklep 
–  Aantal ledlampen: 2 
–  Afstandsbediening Optioneel 
–  Intensief niveau met automatische naloop 
–  TouchControl 
–  Dimbaar licht 2700–4000 K 
–  Aansluiting voor luchtaanvoer-/luchtafvoerklep 
–  ComfortFix, gebruiksvriendelijke en eenvoudig te 

bevestigen vetfilters 
–  Afzuigniveau verstelbaar op display met 

dampscherm 

 Informatie over het toestel 

Afmetingen (h x b x d)  25 × 598/898 × 303mm 
  Aansluiting  230 V~/134 W 
  Zekering  10 A 
  Energie 

Energie-
efficiëntie   

 Artikelnummer / prijs* 

Norm breedte: 60 cm 
 Spiegelglas  6105800006   1600,– 
Norm breedte: 90 cm 
 Spiegelglas  6106000006   1700,– 

Meerprijzen voor recirculatiemodus

Actievekoolfilters 
Longlife Plus 1029585 229,–
Actievekoolfilters 
Longlife 1029584 169,–

   DFSG 

 Elegante inbouwafzuigkap met ledverlichting 
en een discrete bediening via het glazen 
display, buiten de afzuigzone. 

 Functies 

A   K   C   H   L   E 

  D   G   F   I   M   B 

  N  
 Bediening en display 

–  Luchtafvoerdebiet max. 537 m³/u 
–  Luchtafvoerdebiet Intensief 625 m³/u 
–  Afzuigcapaciteit volgens EN 61591 
–  Geluidsniveau luchtafvoer max. 63 dB 
–  Geluidsniveau luchtafvoer Intensief 66 dB 
–  Diameter van de luchtafvoerkanalen 150 mm 
–  Met terugslagklep   
–  Aantal ledlampen: 1 
–  Afstandsbediening Optioneel 
–  Intensief niveau met automatische naloop 
–  Druktoetsen 

 Informatie over het toestel 

Afmetingen (h x b x d)  46 × 598/898 × 280mm 
  Aansluiting  230 V~/207 W 
  Zekering  10 A 
  Energie 

Energie-
efficiëntie   

 Artikelnummer / prijs* 

Norm breedte: 60 cm 
 ChromeClass  6103160003   1300,– 
Norm breedte: 90 cm 
 ChromeClass  6103360003   1450,– 

Verkrijgbaar met 

OptiLink vanaf 

augustus 2019

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage
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 AFZUIGKAPPEN

 Uitrusting en accessoires
Afzuigkappen

BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)*

1 Afstandsbedieningen voor de modellen AiroClearIsland/Wall/Cabinet V6000 1046973 195,–

2 Doos voor luchtrecirculatie met actieve kool, goed voor ca. 3,5 jaar 1012161 259,–

3 Koppelstuk voor meerdere vlak ingewerkte platen H63789 99,–

Koppelstuk voor meerdere opbouwplaten, zwart 1019199 115,–

4 Aansluitstuk rond/plat, mof d = 150 mm, lengte 190 mm 1012782 49,–

5
Aansluitstuk rond/plat voor bocht van max. 180 ° (breedte 227 / hoogte 94 mm), lengte 160–550 mm / mof 
d = 150 mm

1012787 59,–

6 Flexibel verbindingsstuk voor bocht van max. 180 ° (breedte 227 / hoogte 94 mm), lengte 240–600 mm 1012786 59,–

7 Kokeraansluiting voor platte rechte leiding, lengte 80 mm 1012781 19,–

8 Verticaal aansluitstuk 90° voor de aansluiting van de platte leiding, mof d = 150 mm, lengte 205 mm 1012783 59,–

9 Rvs-buitenrooster met terugslagklep 290 x 160 mm voor aansluiting op de platte leiding (breedte 222 / 
hoogte 89 mm)

1030590 249,–

10 Afdichtingstape van aluminium, rol van 50 m, breedte 50 mm H42067 59,–

11 Platte leiding (breedte 222 / hoogte 89 mm), lengte 1.000 mm 1012780 59,–

12 De installatietoebehoren zijn terug te vinden in de planningsgids van onze keukentoestellen of op vzug.com/accessoires.

Actievekoolfi lter Longlife Plus

Dit innovatieve koolstoffi  lter absorbeert een zeer 
groot deel van de geurtjes en heeft een verhoogde 
mechanische weerstand. Het kan elke 3 tot 6 maan-
den worden gereinigd door middel van thermische 
regeneratie: hiervoor plaatst u het fi lter 60 minuten 

in een oven bij 200 °C. Het geurfi lter moet na 3 jaar worden vervan-

gen. Het is doeltreff ender dan het Longlife-actievekoolfi lter.

Actievekoolfi lter Longlife

Dit fi lter regenereert zichzelf en heeft een maximale 
levensduur van 3 jaar. Het moet elke 2 tot 3 maanden 
in de vaatwasmachine of met warm water en een 
zacht reinigingsmiddel worden gereinigd. Vervolgens 
moet u het in een oven laten drogen bij 100 °C. 

Standaard actievekoolfi lter

Dit geurfi lter bestaat uit een individuele mix van actieve 
kool en gaat 6 maanden tot 5 jaar mee, naargelang 

de afmetingen, het gewicht en de hoeveelheid. Het 

is niet regenereerbaar en moet na een bepaalde tijd 

worden vervangen.

1 2 3 4    5 6

    7   8  9    10       11 12

* Bij aparte bestellingen onder € 80 incl. btw kunnen transportkosten in rekening worden gebracht.
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Performante keukenhulpen die u en 
uw vaat laten stralen
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VAATWASMACHINE
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Kwaliteit en doeltreff endheid

Een vaatwasmachine bespaart u niet alleen tijd, het is ook veel zui-

niger en milieuvriendelijker dan alles met de hand afwassen. Met de 

hand afwassen kost algauw 40 liter water, Adora SL verbruikt vanaf 

5 liter water in het automatisch programma. Als de vaatwasmachine 

is aangesloten op de warmwaterleiding, bespaart u met de Adora 

SL tot wel 90 % energie.

Vaatwasmachine met warmtepomp

Wij zijn de eerste fabrikant die in een vaatwasmachine, namelijk 
in ons model Adora SL WP, een zeer effi  ciënte warmtepomp heeft 
ingebouwd. Hierdoor verbruikt het toestel zowat de helft minder 
stroom dan klassieke vaatwasmachines. In het Eco-programma wordt 
het spoelwater uitsluitend met de warmtepomp verwarmd en naar-

gelang het gekozen programma wordt er een tweede warmtebron 

geactiveerd om een constante temperatuur te halen. De warmte die 
de vaatwasmachine produceert, wordt opgevangen door een warm-
teaccumulator, zodat de warmtebalans in uw keuken aangenaam in 

evenwicht wordt gehouden.

Afwassen zonder scrupules

Eén ding is zeker: een vaatwasmachine verbruikt veel minder stroom en 

water dan alles met de hand afwassen. En onze vaatwasmachines 

behoren tot de milieuvriendelijkste op de markt.
■
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Geen overbodige kosten en een gerust gemoed 

Onze vaatwasmachines zijn voorzien van geavanceerde sensoren 
en functies die u helpen om nog meer stroom, water, zout, spoel-
glansmiddel en dus ook geld te besparen. Bovendien kunt u dankzij 
EcoManagement het toestelverbruik monitoren en kiezen voor de 
meest energiezuinige programma's. 

Zuinige programma's

Deze programma's hebben bijvoorbeeld de intelligente functie

OptiStart, een uitgestelde startfunctie die in de wachttijd uw servies 

weekt voordat het programma start. Zo is, wanneer de wascyclus 

begint, het vuil al losgeweekt en kan het toestel bij een lagere tempe-
ratuur zijn programma doorlopen. Hebt u nooit veel afwas, maar wilt u 
toch snel even alles in de machine steken zonder energie te verspillen? 
Kies dan het programma Partiële lading, waarbij u tot wel 6 liter water 
en 30 minuten spoeltijd bespaart. Met de Energiebesparingstoets 
kan de temperatuur 5 °C lager. Zo bespaart u tot wel 10 % energie.

Geavanceerde functies en sensoren

Onze vaatwasmachines hebben energiebesparende technologieën 

die u helpen om, zonder dat u het merkt, uw energiefactuur te verla-

gen. De troebelheidssensor voorkomt bijvoorbeeld dat er onnodig 

vers water wordt gebruikt. Van andere functies is het effect dan wel 

weer zichtbaar: de spoelglansmiddeldoseringsfunctie past de dosis 
automatisch aan aan de waterhardheid en de inhoud van de machine, 
zodat er niet meer product gebruikt wordt dan nodig. De automatische 
deuropener opent de deur van de vaatwasmachine automatisch 
wanneer het programma klaar is. Dit verkort de droogfase en bespaart 
kostbare energie.
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Oogverblindende resultaten

Niets is ergerlijker dan een tafel dekken voor gasten en ontdekken dat 
de glazen sporen vertonen van het spoelglansmiddel of nog erger, 

zoutresten. Onze Adora-machine is de eerste vaatwasmachine die  
met stoom zorg draagt voor uw glazen, bestek en servies: zij gebruikt 
stoom om alles te reinigen. De gepatenteerde SteamFinish-technologie 
genereert de stoom aan het begin van het droogproces. Die stoom 

condenseert in de vorm van uiterst zuiver (gedistilleerd) water op het 

vaatwerk en verwijdert ongewenste sporen. Het resultaat is perfect 
proper en sprankelend vaatwerk en dat zal uw gasten zeker ook 
niet ontgaan!

Nog meer functies

De ingenieuze programma's van onze machines zijn een goede 
reden om te kiezen voor nog meer gebruikscomfort. Het automatische 
programma is de grote favoriet: dit weet namelijk wat uw vaatwerk 

nodig heeft en bespaart tot wel 30 % water, stroom en zout. En als 

het snel moet gaan, kiest u toch gewoon het programma Dagelijks 
kort? Met dit programma is uw vaatwerk proper in slechts 47 minuten. 
Wilt u uw vaatwasmachine 's nachts laten draaien? Geen probleem, 

het programma Stil is zo stil dat het nauwelijks te horen is. En last but 
not least: het exclusieve programma Fondue/Raclette. Hiermee krijgt 
u een perfect proper resultaat na een avondje fonduen of racletten.

VAATWASMACHINE

Schitterende prestaties

Van de resultaten van het programma SteamFinish zal u steil  

achterovervallen: laat dit programma draaien en uw 

glazen schitteren en stralen oogverblindend! 
■
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Sneller dan al  
zijn voorgangers

Het Party-programma zet echt een recordsnelheid neer: licht vervuild 

vaatwerk is in slechts 11 minuten weer helemaal proper.  

Als dat geen wereldrecord is!
■
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Samen met uw gasten feesten

Muziek, gesprekken, gelach – het feest is volop aan de gang, het ser-
vies raakt stilaan op. Geen zorgen. Met het geniale Party-programma 
van Adora SL is het vuile servies in een mum van tijd - namelijk in 11 

minuten - weer proper. Met dit programma kunt u zelfs vijf keer na 
elkaar de machine vullen en in een korte tijd grote hoeveelheden 
licht vervuild servies schoonspoelen. Dit is bijvoorbeeld zeer handig 
wanneer u een grote groep gasten ontvangt en een diner uit meerdere 
gangen hebt samengesteld. Tussen de gangen kunt u gebruikt servies 
snel afwassen en meteen opnieuw gebruiken of opruimen. 

Een innovatie van topklasse

Terwijl ons automatische programma 55 tot 110 minuten nodig heeft, 
duurt het programma Sprint maar 20 minuten. Met een wascyclus 
van slechts 11 minuten is het Party-programma absoluut de snelste en 
zelfs wereldrecordhouder. Dit programma is een van onze innovatieve 
hoogstandjes én een goede reden om een Adora SL of een 

Adora SL WP te kopen.

VAATWASMACHINE
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Helemaal in lijn met uw keukeninrichting

Adora combineert functionaliteit met een hoogwaardige uitstraling. 

U kunt de vaatwasmachine uiteraard netjes wegwerken achter de 
panelen van uw keuken en bijvoorbeeld met een greeplijst werken. Zijn 
de panelen van uw keukeninrichting gemaakt van zware materialen, 

opteer dan voor verstevigde veren (zie de Accessoires).

100% geschikt voor inbouw op hoogte

Afmetingen, design  
en inrichting helemaal naar uw wensen

Kies een vaatwasmachine die past bij uw interieur of werk hem 

netjes weg achter de panelen van uw keuken.
■
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Snel en eenvoudig te monteren

Onze vaatwasmachines zijn verkrijgbaar in de standaarduitvoering 

of als 'grootvolume'-model. Onze vaatmachines kunnen niet alleen 
gewoon tegen de grond worden ingebouwd, ze kunnen ook op 
hoogte worden gemonteerd. Hiervoor zijn de modellen voorzien van 
een speciaal deurscharnier dat de deur lichtjes optilt wanneer u de 

vaatwasmachine opent. 

Handige verlichting voor extra comfort

Waarom 's avonds het licht in de keuken aandoen als u gewoon een 
glas in de vaatwasmachine wilt zetten? Met de ledverlichting in onze 
SL-modellen is dat niet langer nodig. Deze toestellen zijn ook voorzien 
van de bijzonder handige functie FuctionLight: een ledlampje aan de 
zijkant van de deur vertelt u wanneer het programma klaar is.

Lekker veel flexibiliteit bij de mandjes

Dankzij de aanpasbare inrichting kunt u uw vaatwasmachine hele-
maal naar wens indelen. Het onderste niveau met MultiFlex-zone 
heeft bijvoorbeeld vier naaldrijen die u naar beneden kunt klappen, 

zodat u één groot opbergvlak hebt. En de ergoPlus-lade hebben wij 

speciaal ontworpen om uw bestek ergonomisch en rationeel in te 

laden zonder dat de onderlinge delen elkaar raken. Resultaat: het 
bestek is helemaal schoon, zonder krassen. Voor nog meer flexibiliteit 
hebben wij ook een reeks andere accessoires, zodat u uw toestel 

helemaal naar wens kunt maken.

30 cm

27 cm
24 cm

33 cm

20 cm
18 cm

32 cm 30 cm

Grand volume
avec tiroir à couvertsGrand volume

27.5 cm

23.5 cm
21 cm

30.5 cm

27.5 cm

23.5 cm
21 cm

30.5 cm

Standard
avec pompe à chaleur (WP)

Standard

Socle

Met de ergoPlus-lade kunt u bestek rationeel inladen zonder dat de delen elkaar raken.

VAATWASMACHINE

Sokkel
Groot volume

Groot volume
met besteklade

Standaard hoogte met
warmtepomp (WP)

Standaard hoogte
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Productvergelijking
Vaatwasmachines

Adora SL WP Adora SL (B) Adora S

Brochurepagina 105 105 106

UITVOERINGEN

Versie 'groot volume' ■ ■

Volledig ingebouwd  ■ ■ ■

UITRUSTING

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

Warmtepomp ■

Besteklade ergoPlus ■

Ledverlichting binnenin ■ ■

Automatische deuropening (einde 
programma)

■ ■ ■

EXCLUSIEF BIJ V-ZUG

Programma Sprint/Party (min.) 18/11 20/11

Speciale functie warmwateraansluiting ■ ■ ■

SteamFinish ■ ■

Dagelijks kort ■ ■

In hoogte verstelbaar bovenste niveau 
(meerdere posities mogelijk)

■ ■ ■

TOEPASSINGEN

Standaardcouverts (aantal) 13 13/14 13

Gemakkelijke inbouw op hoogte  ■  ■  ■

Aantal programma's 12 12 8

Optie 'alles-in-een' ■ ■ ■

Programma Hygiëne ■ ■ ■

Kinderbeveiliging ■ ■ ■

EcoManagement ■ ■

BEDIENING EN DISPLAY

Uitgestelde start ■ ■ ■

Display met duidelijke tekstweergave ■ ■

Digitaal display ■

TOESTELHOOGTE

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

Groot volume (mm) 845–961 845–961
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VAATWASMACHINE

Adora SL WP

Toestel van premiumkwaliteit : dit is de eerste
vaatwasmachine met warmtepomp
techniek en tegelijkertijd de absolute 
kampioen als het gaat om energie-efficiëntie.

Functies

D X U C T 
` K M I L 
] Q Y G H 
W S F 
Bediening en display

– Automatische deuropening
– Kinderbeveiliging
– FunctionLight
– Ledverlichting
– Plaats voor 13 standaardcouverts
– Troebelheidssensor
– Automatische spoelglansmiddeldosering
– Regeling van de waterhardheid
– Bestekmand, lepelmandje, Vario-

bestekhouder

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d)     867 × 596 × 550 mm
Aansluiting     230V~/3200 W
Zekering     16 A
Energie

30  
Droog-

efficiëntie  
ECO Standby

 

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

Artikelnummer / prijs*

Standaard 
(Nis > 870 mm, plint > 105 mm)
Volledig ingebouwd 4108260055 3800,–

Adora SL B                                (besteklade)

Dit premiummodel heeft twee absolute 
wereldprimeurs aan boord: SteamFinish en 
de ergoPlus-besteklade.

Functies

D X U C T 
` K M I L 
] Q Y G H 
W S F 
Bediening en display

– Automatische deuropening
– Kinderbeveiliging
– FunctionLight

 – Ledverlichting
– Plaats voor 14 standaardcouverts
– Troebelheidssensor
– Automatische spoelglansmiddeldosering
– Regeling van de waterhardheid

 – ergoPlus-besteklade, lepelmandje

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d)     845 × 596 × 550 mm
Aansluiting     230V~/3200 W
Zekering     16 A
Energie

10  
Droog-

efficiëntie  
ECO Standby

 

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

Artikelnummer / prijs*

Groot volume 
(Nis > 851 mm, plint > 23 mm)
Volledig ingebouwd 4108660255 2450,–

Adora SL 

Een vaatwasmachine van kwaliteit met de 
wereldprimeur SteamFinish aan boord.

Functies

D X U C T 
` K M I L 
] Q Y G H 
W S F 
Bediening en display

– Automatische deuropening
– Kinderbeveiliging
– FunctionLight

 – Ledverlichting
– Plaats voor 13 standaardcouverts
– Troebelheidssensor
– Automatische spoelglansmiddeldosering
– Regeling van de waterhardheid
– Bestekmand, lepelmandje, Vario-

bestekhouder

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d)   780/845×596×550 mm
Aansluiting                      230V~/3200 W
Zekering                          16 A
Energie

10  
Droog-

efficiëntie  
ECO Standby

 

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

Artikelnummer / prijs*

Standaard 
(Nis > 786 mm, plint > 23 mm)
Volledig ingebouwd 4105960055 2300,–
Groot volume 
(Nis > 851 mm, plint > 23 mm)
Volledig ingebouwd 4106160255 2350,–

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

Gewicht van de deurpanelen tot 7,5 kg. Set verstevigende veren als accessoire, om panelen te kunnen dragen tot max 10,5 kg : 
W84603 (standaardmodellen, € 39) / W84604 ('grootvolume'-modellen, € 49) 
Het onderkader (3 mm, W83583) om de machine zonder plint op hoogte in te bouwen is gratis, te vermelden bij bestelling van een vaatwasmachine.
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Adora S 

De automatische deuropening op het einde 
van het programma garandeert een optimale 
droging.

Functies

D X U O T 
` K M I L 
] Q Y G H 
W S F 
Bediening en display

– Automatische deuropening
– Kinderbeveiliging
– FunctionLight
– Plaats voor 13 standaardcouverts
– Troebelheidssensor
– Automatische spoelglansmiddeldosering
– Bestekmand, lepelmandje

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d)   780/845×596×550 mm
Aansluiting                      230V~/2200 W
Zekering                          10 A
Energie

10  
Droog-

efficiëntie  
ECO Standby

 

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

Artikelnummer / prijs*

Standaard 
(Nis > 786 mm, plint > 23 mm)
Volledig ingebouwd 4107960055 1500,–
Groot volume
(Nis > 851 mm, plint > 23 mm)
Volledig ingebouwd 4108060255 1550,–

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

Gewicht van de deurpanelen tot 7,5 kg. Set verstevigende veren als accessoire, om panelen te kunnen dragen tot max 10,5 kg :
W84603 (standaardmodellen, € 39) / W84604 ('grootvolume'-modellen, € 49) 
Het onderkader (3 mm, W83583) om de machine zonder plint op hoogte in te bouwen is gratis, te vermelden bij bestelling van een vaatwasmachine.
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Uitrusting en accessoires 
Vaatwasmachine

A
do

ra
 S

LW
P

A
do

ra
 S

L 
B

A
do

ra
 S

L

A
do

ra
 S

BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)*

1 Vario-bestekhouder W83586 59,– ▲ ▲ ■

2 Glazenrek voor in de onderste korf te plaatsen 1015132 188,– ■ ■ ■ ■

3 Kopjesrek voor in de onderste korf te plaatsen W83934 79,– ■ ■ ■ ■

4 Volledige onderste korf voor glazen 1013007 188,– ■ ■ ■ ■

5 Set Easy-pennen (4 stuks) W83899 6,– ▲ ▲ ▲ ▲

6
Set verstevigende veren voor decoratiepanelen tot 10,5kg, 
voor standaardmodellen

W84603 39,– ■ ■ ■

7
Set verstevigende veren voor decoratiepanelen tot 10,5kg, 
voor 'grootvolume'-modellen

W84604 49,– ■ ■ ■

▲ bij de levering inbegrepen               ■ compatibel met apparaat

1 2 3 4

5

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

VAATWASMACHINE

107

Catalogue version BE_NL_HR.pdf   105 10/05/2019   9:45:20



108

Vers van de pers, een laag verbruik en uitstekende prestaties: 
onze koelkasten en diepvriezers.
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Het innovatieve koelcircuit van de CombiCooler V4000 houdt de 
temperatuur in de koelruimtes zo constant mogelijk, maar dat is slechts 
een van de vele voordelen. Het opent ook de weg naar nieuwe 
koelmogelijkheden, naar nieuwe koeltechnieken. 

Gedaan met ijsvorming

Dankzij de NoFrost-technologie is het gedaan met het moeizame 
ontdooien van uw diepvriezer. ClimateControl voorkomt de vorming 

van ijskristallen op de wanden. En omdat de temperatuurverschillen 
zo beperkt mogelijk worden gehouden en de luchtvochtigheid wordt 
gerecirculeerd, blijft het voedsel heerlijk vers.

Innovatief koelcircuit

Dankzij het unieke PureCool-koel-
circuit is onze koelkast uitgerust 
met een van de meest geavan-
ceerde innovaties in de wereld 
van de koelkasten.

Dankzij deze technologie haalt 
onze nieuwe CombiCooler 
V4000 de energieklasse A+++ 
-10% en behoort het tot een van 
de meest energie-effi  ciënte en 
zuinigste koelkastmodellen op 
de markt.

10

De nieuwste 
koelsystemen

CombiCooler V4000, de nieuwe koelkast van Zwitserse makelij met de 

innovatieve PureCool-technologie, biedt enorm veel ruimte en 

houdt uw producten heerlijk lang vers.
■
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Standaard combi modus :
met koel- en vriesvak

MonoFridge-modus : 
met 2 koelvakken

MonoFridge: 1 + 1 = 1

Organiseert u een feestje en wilt u veel drank koelen? Of gebruikt u 

het diepvriesvak enkel in de zomer om ijsblokjes en ijs te bewaren? 
Woont u in een huurwoning met een CombiCooler, maar hebt u 
eigenlijk geen diepvriesvak nodig? Dan kunt u de MonoFridge-functie 
gebruiken. In een paar uur tijd wordt uw diepvriesvak omgetoverd 

tot een normaal koelvak, zodat u nog meer producten lekker koel 

kan bewaren. 

Wij gaan voor altijd meer comfort

Dit ingenieuze toestel is ook bijzonder gebruiksvriendelijk: het inno-

vatieve ClickShelf-systeem maakt het verplaatsen van de schappen 
nog eenvoudiger: met dit systeem past u de hoogte van de schappen 
in één beweging aan. En ook al verbruikt hij iets meer energie, de 
SilentPlus-functie maakt heel veel goed, want hierdoor maakt de 
diepvries niet tot nauwelijks storende geluiden.

ClickShelf-schappen

111

KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS
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Wilt u zo veel mogelijk koelruimte en comfort? Dan is de 'side-by-si-
de'-oplossing precies wat u zoekt. In deze productlijn krijgen de 
koelkast en diepvriezers elk een eigen deur. Dat maakt uw werk in 

de keuken een heel pak comfortabeler, niet? De koelkast Jumbo 60i 

en diepvriezer Iglu 60i zijn bijvoorbeeld een perfecte combi.

Koelkast van topkwaliteit

Met een inhoud van 301 liter biedt onze Jumbo 60i niet alleen 
bijzonder veel ruimte, hij is ook een modern: Binnenin schittert hij door 
zijn elegante design waarbij gerookt glas wordt gecombineerd met 

elementen van verchroomd staal. Maar zijn echte sterkte zit hem in 

de FreshControl-zone. Die bestaat namelijk uit drie zeer ruime lades 

die met hun temperatuur van iets meer dan 0 °C en een optimale 
vochtigheid de perfecte omstandigheden bieden om vlees, vis, fruit en 
groenten te bewaren. Alle lades zijn volledig uittrekbaar en hebben 

een gemakkelijk automatisch sluitsysteem.  

Diepvriezer van topkwaliteit

De diepvriezer Iglu 60i vormt de perfecte combi met de premium-
koelkast Jumbo 60i. De zuinige en duurzame ledlampen zorgen 
voor een optimale verlichting en een goede zichtbaarheid in de 
transparante compartimenten. Wilt u grote verpakkingen kwijt in de 

diepvriezer? Het flexibele ladesysteem zorgt ervoor dat u zelf heel 

gemakkelijk en snel de opbergruimtes kunt herindelen. En dankzij de 

NoFrost-technologie is het ontdooien van uw diepvriezer om het ijs 

weg te halen ook definitief verleden tijd.

De zeer handige FlexBox is 
ideaal voor kleinere levensmiddelen, 

verpakkingen, tubes en glaswerk.

Comfort en design

De elegante oplossing 'side-by-side' weet echt iedereen te overtuigen: 

geavanceerde technologie, een bijzonder groot gebruikscomfort en 

 een aantrekkelijk design zijn echt typerend voor deze productlijn.
■
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FreshControl-zone

Dankzij de temperaturen net boven 0 °C en een ideale luchtvochtig-
heid in de lades blijven de voedingsstoffen, de vitamines, de smaak en 
het uiterlijk van de levensmiddelen tot wel drie keer langer bewaard 

dan in een klassiek koelvak. Zo kunt u alles veel langer bewaren en 

blijft het voedsel ook veel langer lekker. De luchtvochtigheid in de 
lades kan naar wens worden ingesteld. Vlees en vis worden best 
bewaard bij een lage luchtvochtigheid, terwijl groenten, kruiden en 
vers fruit houden van een hoge luchtvochtigheid. Met deze tip en onze 
koelkast met FreshControl blijven alle levensmiddelen langer vers.

FreshControl-zone

Meerdere koelzones

De verschillende temperatuurzones zorgen ervoor dat u uw levensmiddelen 

in de voor dat product beste omstandigheden kunt bewaren, zodat 

ze zo lang mogelijk vers blijven en niet aan 

kwaliteit hoeven in te boeten.
■
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Moderne verlichting

De hoogwaardige ledlampjes zorgen voor een optimale verlichting in 
de koelkast tot in de kleinste hoekjes, zelfs als ze heel vol geladen is.

SoftTelescope

Sommige modellen hebben SoftTelescope-geleiders. Lades met dit 
innovatieve concept zijn volledig uittrekbaar en hebben een handige 
automatische sluiting met SoftClose-systeem.

SoftClose/SoftClosePlus

Het geïntegreerde SoftClose-sluitsysteem zorgt ervoor dat de deur 
geleidelijk aan sluit zonder lawaai, zelfs al zou u ze met enige kracht 
dichtgooien. Sommige modellen hebben zelfs het SoftClosePlus-

systeem: hiermee kunt u de deur zacht sluiten, ook al zijn de 
opbergvakken in de deur volledig beladen.

FlexBox

De praktische FlexBox kunt u in de koelkast plaatsen waar u maar 

wilt. Hij is ideaal voor kleinere levensmiddelen, verpakkingen, tubes 

en glas.

NoFrost

Dankzij de geavanceerde NoFrost-technologie hoeft u de diepvriezer 
nooit meer te ontdooien om het ijs weg te halen. Gedaan met storende 
ijslagen dus.

HygienePlus

Samen met het Zwitserse bedrijf en marktleider SANITIZED hebben 
we een groot deel van onze koelkasten uitgerust met een innovatieve 
kunststof die de vorming en woekering van schadelijke micro-orga-

nismen op de wanden tot 99,9 % voorkomt*. Dit hightech materiaal 

houdt bovendien de vorming van slechte geurtjes tegen.

* Testmethode: JIS Z 2801: JIS Z 2801:
Testorganisme: staphylococcus aureus ATCC 6538
Getest additief: Sanitized® BC A
21-41; 0,4 % in polystyreen
Biocide als werkzame stof: zilverfosfaatglas

NoFrostSoftClosePlus

Apparatuur die uitblinkt in comfort

Onze koelkasten zijn uitgerust met de modernste functies en kunnen zeer 

fl exibel worden ingedeeld.
■
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Productvergelijking
Koelkasten
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Brochurepagina 117 117 117 120 120

UITVOERINGEN

Inbouwhoogte (in cm) 177,8 177,8 177,8 90,6 82–87

1 deur ■ ■ ■ ■

2 deuren ■

Volledig ingebouwd ■ ■ ■

Nuttig volume (l) 278 301 213 144 94

Diepvriesvak (l) 71 213

Energie-efficiëntieklasse A+++ –10 % A++ A++ A A

EXCLUSIEF BIJ V-ZUG

FreshControl-zone ■

MonoFridge ■

ClimateControl ■

SilentPlus ■

ClickShelf ■

HygienePlus ■ ■

TOEPASSINGEN

Ledlampen ■ ■ ■ ■ ■

Indeelbare niveaus of korte niveaus ■ ■

NoFrost ■ ■

Snel koelen en/of snel invriezen ■ ■ ■ ■ ■

Vakantiefunctie ■

Sabbat-modus ■

BEDIENING EN DISPLAY

Individuele temperatuurinstelling ■ ■ ■

Digitaal display ■ ■ ■ ■ ■

TouchControl ■ ■ ■ ■

SoftClose/SoftClosePlus ■ ■ ■ ■ ■
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KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

 CombiCooler V4000 

 Koel-diepvriescombi met MonoFridge , 
functie waarmee u het vriesvak in een koelvak 
kan veranderen.! 

 Functies 

E   C   S   M   R   A 
T   Q   P   J   L  
 Bediening en display 

–  Nuttig volume 278 l 
–  Nuttig volume van koelruimte 207 l 
–  Nuttig vermogen van diepvriesvak 71 l 
–  Ledverlichting 
–  Snel invriezen 
–  Snelle koeling 
–  Sabbat-modus 
–  Vakantiefunctie 
–  Digitaal display 
–  TouchControl 
–  Geluidsniveau 36 dB(A) 

 Informatie over het toestel 

Afmetingen (h x b x d)  1776 × 548 × 545 mm 
Aansluiting  230 V~/115 W 
Zekering  10 A 
Energie 

Energie-
efficiëntie   

 Artikelnummer / prijs* 

Volledig integreerbaar 
 Scharnier: rechts  5108600003       2650,– 
(omkeerbaar)

 Jumbo 60i 

 Gecombineerd met de diepvriezer Iglu 60i 
krijgt u een ideale 'side-by-side'-opstelling. 

 Functies 

M   A   L   D   G   J 
F  
 Bediening en display 

–  Nuttig volume 301 l 
–  Nuttig volume van het koelvak 211 l 
–  Nuttig volume FreshControl-vak 90 l 
–  Korte tabletten 
–  Ledverlichting 
–  Snelle koeling 
–  Digitaal display 
–  TouchControl 
–  Geluidsniveau 37 dB(A) 

 Informatie over het toestel 

Afmetingen (h x b x d)  1770 × 559 × 544 mm 
Aansluiting  230 V~ 
Zekering  10 A 
Energie 

Energie-
efficiëntie   

 Artikelnummer / prijs* 

Volledig integreerbaar 
 Scharnier: rechts  5107860015       2550,– 
(omkeerbaar)

 Iglu 60i 

 Gecombineerd met de koelkast Jumbo 60i 
krijgt u een ideale 'side-by-side'-opstelling. 

 Functies 

E   L   G   J   F  

 Bediening en display 

–  Nuttig volume van diepvriesruimte 213 l 
–  Vakken (diepvriesruimte) 8 
–  Ledverlichting 
–  Snel invriezen 
–  Digitaal display 
–  TouchControl 
–  Geluidsniveau 38 dB(A) 

 Informatie over het toestel 

Afmetingen (h x b x d)  1770 × 559 × 544 mm 
  Aansluiting  230 V~/251 W 
  Zekering  10 A 
  Energie 

Energie-
efficiëntie   

 Artikelnummer / prijs* 

Volledig integreerbaar 
 Scharnier: links  5107760005   2400,– 
(omkeerbaar)

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage

Verkrijgbaar vanaf 

augustus 2019
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De ideale temperatuur voor uw beste jaargangen

Een goede wijn hangt niet alleen af van de kwaliteit, ook het glas en 

zeker de uitschenktemperatuur spelen een rol bij de smaakbeleving. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze factoren voor u belangrijk zijn, niet 
alleen als wijnliefhebber die houdt van een wijn op de juiste tempera-
tuur, maar ook als gastheer of gastvrouw die gezellig met zijn gasten 
wil tafelen. Daarom zijn wij zelf zo'n fan van onze inbouwwijnkoelers. 
Zij houden de wijn immers precies op de juiste temperatuur. In de 

twee reguleerbare zones stelt u de temperatuur tot op één graad 

nauwkeurig in en kunt u zelfs een onderscheid maken tussen rode en 

witte wijn en rosé. Het temperatuurbereik is 5 tot 18 °C. Speciaal 
hiervoor ontwikkelde compressoren zorgen ervoor dat de wijn stabiel 
en trillingsvrij wordt opgeslagen. 

Uw kostbaarste flessen.
Perfect getempereerd.

De wijnkoelers van V-ZUG zijn tot in het kleinste detail zo ontworpen dat uw grand cru's

in de beste omstandigheden bewaard worden. Uw degustatiemomenten

worden voortaan een ultiem genotsmoment. 
■
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Een prachtige uitstalling voor klassewijnen 

De Winecooler SL schittert door zijn harmonieuze en exclusieve de-

sign. Dankzij het spiegelglasfront past hij perfect in elke keuken. De 

hoogwaardige glazen deur beschermt de wijn tegen het schadelijke 
uv-licht dat de kwaliteit van de wijn kan aantasten, en binnenin zorgen 
vier ledlampjes voor een homogene verlichting. De verlichting heeft 
geen invloed op de binnentemperatuur en kan indien nodig ook 
aanblijven als de deur dicht is. Het SoftClose-systeem is een extra 

pluspunt qua comfort.

De wijnkoeler voor onderbouw

Met het model UCSL hebben wij aan ons assortiment een elegante 
wijnkoeler toegevoegd die bovendien kan worden ingebouwd onder 
het werkblad. De houten rekken kunnen worden uitgeschoven. Het 
UCSL-model beschikt over twee temperatuurzones en een actievekool-
filter voor een optimale luchtkwaliteit zonder storende geurtjes. Hij 
biedt ruimte voor 34 wijnflessen en met zijn SoftClose en TouchOpen 
is dit echt een unicum op de markt. 

TouchOpen

De glazen deur zonder handgreep is heel gemakkelijk te openen: 

gewoon even aantikken en de deur gaat open.
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Winecooler 90 SL

De perfecte match: deze WineCooler is 
dankzij zijn hoogte perfect te combineren met 
andere V-ZUG-toestellen.

Functies

H C L J 

Bediening en display

– 2 temperatuurzones (5 tot 18 °C)
– Nuttig volume 144 l
– Aantal wijnflessen 36
– Ledverlichting
– Schakelaar voor permanente 

binnenverlichting
– Snelle koeling
– Digitaal display
– Geluidsniveau 39 dB(A)
– Scheidingsbord voor de 2 temp. zones in 

de hoogte verstelbaar

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d) 901 × 594 × 566 mm
Aansluiting 230V~/100 W
Zekering 10 A
Energie

Energie-
efficiëntie  

Artikelnummer / prijs*

Spiegelglas, zwarte handgreep
Scharnier: links 5108260002 3050,–
Scharnier: rechts 5108260012 3050,–

Winecooler UCSL

Elegante en praktisch onderbouw wijnkoeler 
met TouchOpen-functie.

Functies

H C L J 

Bediening en display

– 2 temperatuurzones (5 tot 20 °C)
– Nuttig volume 94 l
– Aantal flessen wijn 34
– Ledverlichting
– Schakelaar voor permanente 

binnenverlichting
– Verlichting met dimfunctie
– Snelle koeling
– Digitaal display
– Geluidsniveau 36 dB(A)

Informatie over het toestel

Afmetingen (h x b x d) 816 × 597 × 571 mm
Aansluiting 230 V~
Zekering 10 A
Energie

Energie-
efficiëntie  

Artikelnummer / prijs*

Spiegelglas, Geen deurgreep
Scharnier: rechts 5107360012 3200,–
(omkeerbaar)

* Indicatieve verkoopprijs in €, incl. btw en recyclagebijdrage
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WINECOOLER

Uitrusting en accessoires
Koelkasten
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BESCHRIJVING ARTIKELNR. PRIJS INCL. BTW (€)*

1 Flessenrek 1062819 79,– ■

2 Flessenrek 1046601 79,– ■

3 Set opbergaccessoires 1038479 49,– ■

4 Actievekoolfilter 1034054 39,– ■

■ compatibel met apparaat

1 3 4
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De productdeclaraties vindt u op 

onze website.

CombiCooler V4000
51086V-ZUG AG

10181476/1066273-R01

146

207 71 36

Garantie 5 jaar (België/Luxemburg)

2 jaar wettelijke garantie (BE/LUX/NL)

Alle V-ZUG toestellen uit deze catalogus die in België, 
Nederland en Luxemburg worden verkocht en geplaatst, 
hebben bij een normaal huishoudelijk gebruik een garantie 
van 2 jaar op de onderdelen, werkuren en verplaatsings-
kosten volgens onze algemene garantievoorwaarden (zie: 

www.vzug.com).

+3 jaar gratis extra commerciële garantie (BE/LUX)

Na de wettelijke garantie biedt V-ZUG zijn klanten in 
België en Luxemburg 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 verplaatsingskosten. De extra 

garantie is niet van toepassing op het vervangen van slijtage 

onderdelen.

De volledige garantievoorwaarden kan u opvragen bij onze 

klantendienst.

Een technische interventie kan aangevraagd worden via de 

website (www.vzug.com), per e-mail service.be@vzug.com 

of via het gratis telefoonnummer 00800 850 850 00.

Prijzen

Alle prijzen zijn indicatieve verkoopprijzen uitgedrukt in euro, 
btw inbegrepen. Ze gelden voor België, Luxemburg en Neder-
land. In deze prijzen is ook de recyclagebijdrage inbegrepen 
(bv via Recupel in België, WeCycle in Nederland). Onder 

voorbehoud van model- en prijswijzigingen en drukfouten.

Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen: onze  
verkooppartners zijn vrij in de bepaling van hun verkoop-
prijzen.

Energie-efficiëntie in één 

oogopslag

Op het energielabel van het toestel 
kunt u aflezen hoeveel energie het 
toestel verbruikt. De toestellen van 
V-ZUG behoren allemaal tot de beste 
energie-efficiëntieklassen.

Informatie over de garantie bij  
V-ZUG Europa (Benelux)
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Overzicht van onze toepassingen
Kookvelden

Vaatwasmachines

Koelkasten en diepvriezers

A
Luchtafvoer
De kookdampen worden naar buiten afgevoerd via een 
afvoerkanaal.

K
Luchtrecirculatie
De kookdampen worden door een actievekoolfilter  
gezogen en de gezuiverde lucht komt weer in de kamer 
geblazen.

C
FlexLED
De kleur van de ledlampen kan aangepast worden, 
zorgt voor een harmonieuze verlichting.

H
Dimfunctie
De ledlampen hebben een dimfunctie.

L
SilentPlus
De afzuigkap is bijzonder stil dankzij een  
speciale isolatie.

E
Intensieve afzuigfunctie
Voor een korte, intensieve afzuiging van dampen en 
rook, bijvoorbeeld wanneer u aan het grillen bent.

D
Automatische naloop
Om de geuren gedurende 5 tot 20 minuten te blijven 
elimineren.

G
Reiniging van de vetfilters
Reinigingsindicator metalen vetfilters

F
Verzadiging van de actievekoolfilters
Verzadigingsindicator van het actievekoolfilter.

I
Veegbescherming
Het bedieningspaneel wordt in deze stand kort 
uitgeschakeld, zodat u de elementen kunt schoonmaken.

M
OptiLink
De afzuigkap werkt automatisch want hij communiceert 
met het kookveld.

B
ComfortFix
Om de magnetische vetfilters makkelijk en veilig te 
verwijderen. 

N
Randafzuiging
De kookdampen worden tegen hoge snelheid 
afgevoerd dankzij de randafzuiging.

Afzuigkappen

E
NoFrost
Dankzij de geavanceerde NoFrost-technologie hoeft u 
de diepvriezer nooit meer te ontdooien om het ijs weg 
te halen.

C
Individuele temperatuurinstelling
Individuele en onafhankelijke temperatuurregeling in het 
koel- en vriesvak.

S
MonoFridge
In enkele uren is het vriesvak een koelvak geworden.

M
FreshControl-zone
De eetwaren blijven langer vers bij een temperatuur van 
ca. 0 °C en een ideale luchtvochtigheid.

R
ClimateControl
Beperkt de temperatuurverschillen en voorkomt de 
vorming van ijskristallen aan de bodemplaat. 

T
PartyCooling
Verhoogd koelvermogen wanneer het deurtje 
regelmatig opengaat of wanneer er warme eetwaren in 
de koelkast worden geplaatst.

Q
ClickShelf
Eenvoudige en handige hoogteverstelling van de rekken: 
met één hand deelt u de koelruimte in zoals u dat wilt.

P
SilentPlus
Beperkt de geluidshinder door iets meer elektriciteit te 
verbruiken.

G
SoftClose
Remt de beweging af, om het deurtje zacht en 
geluidloos te sluiten.

L
HygienePlus
Beperkt de vorming van ongewenste micro-organismen 
op de oppervlakken.

H
TouchOpen
Het greeploze glazen deurtje gaat open door één keer 
tegen het deurtje te drukken.

K
Touchscreen
Verhoogt het gebruikscomfort van de toestellen.

G
SoftTelescope
De laden kunnen volledig worden uitgetrokken en heb-
ben een automatische sluiting met SoftClose-systeem.

D
FlexBox
Kan op elke plaats in de koelkast worden geplaatst en is 
ideaal voor zeer kleine levensmiddelen.

F
SoftClosePlus
Om het deurtje langzaam te laten sluiten, ook al is de 
binnenkant van de deur volledig beladen.

D
Automatisch
Intelligente sensoren zorgen ervoor dat het water- en 
stroomverbruik binnen de perken blijft.

X
SteamFinish
Uw vaat wordt na het drogen met zuivere damp 
bewerkt, voor een onberispelijk resultaat.

U
Stilte
Dit programma is zo stil dat het nauwelijks hoorbaar  
is (37 dBA).

C
Programma Dagelijks kort
Snel programma om normaal verontreinigd vaatwerk, 
inclusief kookpotten, schoon te spoelen.

O
Kort
Snel programma voor licht bevuild aperitiefservies.

T
Party-programma
Uw servies is proper in slechts 11 minuten.

`
Sprint
Supersnel programma (20 minuten) voor licht bevuild 
aperitiefservies.

K
Glas
Programma Zacht - ideaal voor glazen.

M
Intensief
Programma om sterk vervuild vaatwerk, inclusief 
kookpotten, schoon te spoelen.

I
Fondue/Raclette
Om fondue- en raclettepannetjes helemaal proper te 
krijgen.

L
Hygiëne
Om heel gevoelige voorwerpen mee schoon te spoelen, 
bijvoorbeeld fopspenen en snijplanken.

]
Voorwassen
Voorkomt slechte geurtjes in de vaatwasmachine.

Q
Onderhoud van het toestel
Ontvet en reinigt de binnenkant en de onderdelen van 
de machine.

Y
Partiële lading
Om water en stroom te besparen wanneer de 
vaatwasmachine niet volledig vol zit.

G
ECO
Als u niet gehaast bent en zo veel mogelijk stroom wilt 
besparen.

H
Energie besparen
Een extra programma dat werkt op een lagere tempera-
tuur, zodat de machine minder stroom verbruikt.

W
Uitgestelde start
Het programma start automatisch.

S
OptiStart 
Het programma start automatisch en is energiezuinig.

F
EcoManagement
Informeert u over het water- en stroomverbruik van de 
programma's.

A
AutoPowerPlus
Automatisch: maximaal vermogen van de kookzone tot 
aan het kookpunt.

W
PowerPlus
Maximaal vermogen van de kookzone.

K
Pauzetoets
Tijdelijk de kookzones op stand 1 instellen gedurende 
maximaal 10 minuten.

L
Warmhouden 
Schotels warm houden na de bereiding op een 
temperatuur van circa 65 °C.

M
Automatische snelle start
Maximaal vermogen om het bakken of braden te 
beginnen, vervolgens wordt er overgeschakeld naar de 
gekozen stand.

N
Timer met geluidssignaal
Kan op elk moment worden geactiveerd, los van alle 
andere functies.

O
Werkingsduur met uitschakelfunctie
Om automatisch een kookzone uit te schakelen na een 
bepaalde duur.

P
Veegbescherming
Het bedieningspaneel wordt in deze stand kort 
uitgeschakeld, zodat u de elementen kunt schoonmaken.

S
Brugfunctie 
Twee individuele, achter elkaar liggende kookzones 
aan elkaar koppelen en tegelijkertijd bedienen.

R
Smeltfunctie
Om langzaam boter, chocolade of honing te smelten bij 
een temperatuur van ca. 40 °C.

Q
Sudderfunctie
Om worstjes of quenelles net tegen het kookpunt te 
koken in heet water.

F
Ideaal voor vlees.
Selecteert automatisch de optimale bak- en braadtem-
peratuur van het vlees.

G
Ideaal voor groenten.
Selecteert automatisch de optimale bereidingstempera-
tuur van de groenten.

E
Ideaal voor vis.
Selecteert automatisch de optimale bereidingstempera-
tuur van de vis.

V
Slider-bediening
Even met de vinger eroverheen vegen en klaar - 
eenvoudig en ergonomisch.

U
Instelling van het geluidssignaal voor de toetsen
Het volume van het geluidssignaal van de toetsen 
wijzigen of het geluid uitschakelen.

C
OptiClean
Het ovenoppervlak afdekken met water en gedurende 
10 minuten bij 70 °C laten inwerken.

I
Professionele modus
Het vermogen wijzigen door de kookpot of pan te 
verschuiven over het kookveld.

B
Geheugenfunctie
Om automatisch de instellingen van een kookzone over 
te nemen wanneer de kookpot of pan wordt verschoven 
naar een andere kookzone.

J
Functie Teppan Yaki
Automatische detectie van de Teppan-Yakiplaat.

D
OptiLink
De afzuigkap werkt automatisch, want hij communiceert 
met het kookveld.
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Overzicht van onze toepassingen

Combi-stoomovens

f
Stoomgaren (+ Microgolven mogelijk)
Ideaal om snel groenten te bereiden, met 
PowerPlus, zonder dat voedingswaarden 
verloren gaan.

j
Hete lucht vochtig (+ Microg. mog.)
Ideaal voor gebak, suddergerechten, gratins en 
gebraad: de vochtigheid van de ingrediënten 
blijft bewaard.

i
Het lucht (+ Microg. mog.)
De ideale manier om snel gebak te maken, vlees 
te braden of groenten en fruit te dehydrateren.

k
Hete lucht & Stoom (+ Microg. mog.)
Om voorzichtig maar snel met stoom voeding 
te bereiden.

o PizzaPlus (+ Microg. mog.)
Voor lekker knapperige pizza- en taartbodems.

l
Boven-/onderwarmte (+ Microg. mog.)
Voor de traditionele bereiding van gebak en 
gerechten, in combinatie met PowerPlus.

m Boven-/onderwarmte vochtig (+ Microg. mog.)
Het vocht van de ingrediënten blijft in de oven.

q
Onderwarmte (+ Microg. mog.)
Perfect om taartbodems te bakken in combinatie 
met PowerPlus.

h
Grill + Luchtcirculatie (+ Microg. mog.)
Drie functies in één - voor een snel maar 
verrukkelijk resultaat.

g
Grill (+ Microg. mog.)
Deze stand is bedoeld om snel te grillen, te 
toasten of te gratineren.

r
PowerStomen 
Snel maar omzichtig bereiden met stoom en 
microgolven.

‚ Microgolfoven
Om vloeistoffen op te warmen of te ontdooien.

p
Regenereren (+ Microgolven mogelijk)
De ingrediënten worden voorzichtig 
opgewarmd zonder ze uit te drogen.

t
PowerRegenereren
De perfecte combinatie om eerder bereide 
schotels op te warmen.

_
EasyCook (= begeleid koken)
Dankzij de voorinstellingen worden bepaalde 
ingrediënten op de best mogelijke manier 
bereid.

d
GourmetGuide 
En met de intelligente programma's gaan 
complexe bak- en braadprocessen helemaal 
automatisch.

{
Vacuisine 
Voor het stoomgaren van gevacumeerde 
ingrediënten bij een lage temperatuur.

b
AutoBraad met CSS
Detecteert de omvang en de vorm van het 
te bereiden ingrediënt en past de duur en 
-temperatuur van het bak- en braadproces
hieraan aan.

u
Profi-bakken
Om broodjes en gebak te bakken met een 
automatische stoomfase voor een optimaal 
resultaat.

?
SlowCooking 
Om op lage temperaturen kwaliteitsvlees te 
bereiden.

w
Automatisch Regenereren
Om voorzichtig kleine zelfgemaakte of kant-en-
klare schotels op te warmen.

[ Ontdooien
Om schotels langzaam te ontdooien.

a
Favorieten
Om heel eenvoudig uw favoriete programma's 
op te slaan.

` Persoonlijke recepten
Om uw eigen recepten op te slaan in het toestel.

x
Recepten
Heel veel leuke recepten om inspiratie op te 
doen.

} Warmhouden
Om bereide schotels warm te houden.

e Hygiëne
Om fopspenen en bokalen te steriliseren.

~
Wellness
Om verfrissende doekjes of warme kompressen 
te verkrijgen, of om massagestenen of 
kersenpitkussens op te warmen.

N Bordenwarmer
Een handige functie om borden op te warmen.

M
Snel voorverwarmen
De ovenruimte wordt verwarmd met hete lucht 
en onderwarmte om de opwarmtijd te verkorten.

Z
Stomen
Ideaal om snel verse groenten te bereiden 
zonder dat voedingswaarden verloren gaan.

E
Hete lucht vochtig
Ideaal voor gebak, suddergerechten, gratins en 
gebraad: de vochtigheid van de ingrediënten 
blijft bewaard.

D Hete lucht
Voor gebak en gebraad.

F
Hete lucht & Stoom
Voor een uniforme en snellere bereiding van een 
schotel die sappig moet blijven.

K
PizzaPlus
Voor het bakken van lekker knapperige pizza- 
en taartbodems.

H
Boven-/onderwarmte
Voor de traditionele bereiding van gebak en 
levensmiddelen.

I Boven-/onderwarmte vochtig
Het vocht van de ingrediënten blijft bewaard.

C Grill + Luchtcirculatie
Voor het braden van grote stukken vlees.

B Grill
Om schotels te grillen of te toasten.

v
Regeneratie
Om koude bereidingen of diepgevroren 
levensmiddelen voorzichtig op te warmen.

_
EasyCook (= begeleid koken)
Dankzij de voorinstellingen worden bepaalde 
ingrediënten op de best mogelijke manier 
bereid.

d
GourmetGuide 
En met de intelligente programma's gaan 
complexe bak- en braadprocessen helemaal 
automatisch.

{
Vacuisine
Voor het langzaam stoomgaren van gevacu-
meerde ingrediënten bij een lage temperatuur.

b
AutoBraad met CSS
Detecteert de omvang en de vorm van het 
te bereiden ingrediënt en past de duur en 
temperatuur van het bak- en braadproces 
hieraan aan.

u
Profi-bakken
Om broodjes en gebak te bakken met een 
automatische stoomfase voor een optimaal 
resultaat.

?
SlowCooking
Om op lage temperaturen kwaliteitsvlees te 
bereiden.

w
Automatisch Regenereren
Om voorzichtig kleine zelfgemaakte of kant-en-
klare schotels op te warmen.

a
Favorieten
Om heel eenvoudig uw favoriete programma's 
op te slaan.

x
Recepten
Heel veel leuke recepten om inspiratie op te 
doen.

` Persoonlijke recepten
Om uw eigen recepten op te slaan in het toestel.

} Warmhouden
Om bereide schotels warm te houden.

e Hygiëne
Om fopspenen en bokalen te steriliseren.

~
Wellness
Om verfrissende doekjes of warme kompressen 
te verkrijgen, of om massagestenen of 
kersenpitkussens op te warmen.

N Bordenwarmer
Een handige functie om borden op te warmen.

M
Snel voorverwarmen
De ovenruimte wordt verwarmd met hete lucht 
en ook de onderwarmtestand is geactiveerd, om 
de opwarmtijd te verkorten.

Combi-Steam MSLQ
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Bakovens

N Bordenwarmer
Een handige functie om borden op te warmen.

> Kopjesverwarming
Ideaal voor kopjes en glaswerk.

} Warmhouden
Om bereide schotels warm te houden.

= Yoghurt
Voor het bereiden van de perfecte yoghurt.

a
Favorieten
Om heel eenvoudig uw favoriete programma's 
op te slaan.

Warmtelades

‚ Microgolfoven
Om vloeistoffen op te warmen of te ontdooien.

D Hete lucht
Voor gebak en gebraad.

B
Grill
Om schotels te grillen, te gratineren of te 
toasten.

C Grill + Luchtcirculatie
Voor het braden van grote stukken vlees.

CombiCrunch
Voor de perfecte taart: een mooi gekleurde 
bovenkant en een knapperige bodem.

a
Favorieten
Om heel eenvoudig uw favoriete programma's 
op te slaan.

€
AutomaticPlus
Om heel eenvoudig uw dagelijkse recepten in te 
stellen en snel te bereiden.

[
Perfect Defrost
Voor het langzaam ontdooien van 
levensmiddelen.

w
Automatisch Regenereren
Om voorzichtig kleine zelfgemaakte of kant-en-
klare schotels op te warmen.

M
Snel voorverwarmen
De ovenruimte wordt verwarmd met hete lucht 
en de grill om de opwarmtijd te verkorten.

Microgolfoven

H
Café
De internationale variant van de Italiaanse 
espresso.

C
Espresso
Snelle koffie met een intense smaak.

A
2 kopjes
Dubbele hoeveelheid - om één of twee kopjes 
koffie te zetten.

B
Cappuccino
Een intens smaakgenot van een kopje koffie met 
melkschuim.

F
Latte macchiato
Een makkelijk kopje espresso met warme melk 
en een vleugje melkschuim.

G
Café au lait
Een makkelijk kopje espresso met warme melk, 
bedekt met een dun laagje schuim.

D
Warm water
De perfecte stand voor een heerlijk kopje thee.

E
Koffiesterkte
U kunt kiezen uit vijf koffiesterktes.

I
Kopjesgrootte
U kunt kiezen uit vijf kopjesgrootten.

Coffee-Center

E
Hete lucht vochtig
Ideaal voor gebak, suddergerechten, gratins en 
gebraad: de vochtigheid van de ingrediënten 
blijft bewaard.

D
Hete lucht
Voor het bakken van klein gebak op meerdere 
niveaus

K
PizzaPlus
Voor het bakken van lekker knapperige pizza- 
en taartbodems.

H
Boven-/onderwarmte
Voor de traditionele bereiding van gebak en 
levensmiddelen op eenzelfde niveau.

I
Boven-/onderwarmte vochtig
Speciaal bedoeld voor bereidingen op 
eenzelfde niveau.

G
Bovenwarmte
Om schotels te gratineren of bovenaan mooi 
bruin te kleuren.

a
Favorieten
Om heel eenvoudig uw favoriete programma's 
op te slaan.

P
Onderwarmte
Perfect om taartbodems te bakken of conserven 
te bereiden.

C Grill + Luchtcirculatie
Voor het braden van grote stukken vlees.

B
Grill
Om schotels te grillen, te gratineren of te 
toasten.

_
EasyCook (= begeleid koken)
Dankzij de voorinstellingen worden bepaalde 
ingrediënten op de best mogelijke manier 
bereid.

?
SlowCooking
Om op lage temperaturen kwaliteitsvlees te 
bereiden.

a
GourmetGuide 
En met de intelligente programma's gaan 
complexe bak- en braadprocessen helemaal 
automatisch.

b
AutoBraad met CSS
Detecteert de omvang en de vorm van het 
te bereiden ingrediënt en past de duur en 
temperatuur van het bak- en braadproces 
hieraan aan.

x
Recepten
Op het toestel staan zelf ook heel wat recepten 
die een bron van inspiratie kunnen zijn voor uw 
kookkunsten.

` Persoonlijke recepten
Om uw eigen recepten op te slaan in het toestel.

} Warmhouden
Om bereide schotels warm te houden.

N Bordenwarmer
Een handige functie om borden op te warmen.

M Snel voorverwarmen 
De ovenruimte wordt sneller voorverwarmd.

L
Pyrolyse 
Voor een moeiteloze reiniging: van de 
etensresten blijft niets meer over dan as.
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Voor meer informatie:

V-ZUG Europe BVBA

Evolis 102

8530 Harelbeke-Kortrijk

(België)

Showroom enkel te bezoeken

op afspraak

Dienst Dealers

Tel.: +32 56 61 60 00

Fax: +32 56 61 60 10

Klantendienst 

Tel.: 00800 850 850 00

E-mail:

info.be@vzug.com

service.be@vzug.com

Website:

www.vzug.com
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