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PERSBERICHT 
 
 

Mooi design en bijzonder robuust: kookvelden met OptiGlass 
 

De kookvelden van V-ZUG onderscheiden zich door de modernste technologie, mooie designs en 

flexibele inbouwvarianten. Met OptiGlass brengt V-ZUG een nieuwigheid op de markt, waardoor het 

kookveld er nagenoeg gloednieuw uitziet. Glaskeramische kookvelden met OptiGlass beschikken 

over een extra, zeer harde coating die het kookveld bijzonder robuust maakt. Dankzij het 

spiegelglasdesign passen de toestellen van deze lijn perfect bij de andere keukentoestellen van V-

ZUG. OptiGlass is verkrijgbaar bij geselecteerde kookvelden uit het standaardassortiment. 

 

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

 
Fotomateriaal 
 

 

Foto 1 
Kookveld met OptiGlass: bijzonder robuust dankzij een 
harde coating. 
 

  
  
 


