
Onze toestellen zijn ontwikkeld om 
perfect in jouw keuken te passen en 
aan al jouw behoeften te voldoen. 
Of je nu vaak een snelle hap opwarmt 
in de microgolfoven of je uren uitslooft 
aan het fornuis, deze koophulp omvat 
alle toestellen die je nodig hebt om 
jarenlang van jouw keuken te genieten. 

Een gids voor 
de aankoop van 
IKEA toestellen 
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Toestellen  
waar je op  
kan rekenen

Goede keukentoestellen moeten perfect passen bij 
de mensen die ze gebruiken, en we hebben allemaal 
verschillende behoeften, stijlen en budgetten.  
Bij IKEA werken we nauw samen met onze leveranciers. 
We delen onze kennis met hen over het leven thuis, en 
zij delen hun expertise met ons. Samen ontwikkelen 
we betrouwbare toestellen die passen bij elk budget. 
Om de keuze voor jou makkelijker te maken, hebben 
we onze toestellen ondergebracht in drie series met 
andere functies en een andere prijs. 

Serie 300: Alle basisfuncties die je nodig hebt om je 
dagelijks leven te vereenvoudigen.

Serie 500: Bijkomende functies die je toestel leuker 
en inspirerender maken, en het huishoudelijk werk 
vergemakkelijken.

Serie 700: Alle functies die je nodig hebt, en zoveel 
meer, zodat jij en je toestel echt kunnen stralen. 
Innovatie en design op een hoger niveau.

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je 
toestel gemaakt is om lang mee te gaan.  
Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en 
LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.
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Vind jouw 
ideale set 
toestellen
Voor een nieuwe keuken moet je enkele beslissingen 
nemen. Welke stijl wil je? Welke functies moeten 
je toestellen hebben? Wat is je budget? Om het je 
makkelijker te maken hebben we onze toestellen 
zo ontworpen dat ze perfect bij elkaar en bij onze 
keukens passen. Op de volgende pagina's vind je 
meer informatie over elk toestel.
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VIND JOUW IDEALE SET TOESTELLEN

Deze set biedt alle basisfuncties die je nodig hebt voor 
een ongelofelijke prijs. De LAGAN oven, kookplaat en 
afzuigkap hebben een strak design en passen perfect 

bij elkaar. Je hebt alles bij de hand voor eenvoudig 
koken en bakken.

Alles wat je nodig hebt

LAGAN oven, wit.

504.169.21 129,-

LAGAN wandgemonteerde 
afzuigkap, wit.

504.013.83 49,99

GRUNDAD 300 inductiekookplaat, 
zwart.

404.670.82 199,-
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VIND JOUW IDEALE SET TOESTELLEN

TILLREDA magnetron, wit. 

504.867.92 59,99

Aansluiten en koken!
De TILLREDA toestellen zijn makkelijk te gebruiken 
en te plaatsen, dankzij de plug-in/plug-out functie 
waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor krappe 
keukens. De inductiekookplaat warmt snel op en is 
super zuinig. Je kan hem makkelijk opbergen of aan de 
wand hangen om plaats vrij te maken op het werkblad 

voor andere activiteiten. De handige microgolf kan je 
makkelijk overal plaatsen. Hij heeft geen handgreep. Je 
drukt gewoon op het deurtje om hem te openen. Het is 
de perfecte oplossing wanneer je geen plaats hebt voor 
een inbouwmodel.  

TILLREDA draagbare 
inductiekookplaat, wit. 

104.867.94 39,99
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VIND JOUW IDEALE SET TOESTELLEN

RYTMISK wandgemonteerde 
afzuigkap, roestvrij staal. 

803.889.69 99,99

GÖRLIG oven, roestvrij staal. 

204.117.03 179,-

Dagelijks koken –  
makkelijk en efficiënt
De toestellen in deze set bieden alle functies die je 
nodig hebt voor dagelijks gebruik. Ze hebben een 
strak en eenvoudig ontwerp waardoor ze makkelijk te 
begrijpen en te gebruiken zijn. 

De GÖRLIG oven in roestvrij staal geeft je keuken een 
klassieke, tijdloze look, terwijl de zuinige GRUNDAD 
inductiekookplaat perfect is om snel heerlijk te koken. 
De RYTMISK led-lichtlijst verlicht het hele werkblad 
en zorgt voor sfeerverlichting én gericht licht om te 
werken. 

GRUNDAD 300 inductiekookplaat, 
zwart.

404.670.82 199,-
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VIND JOUW IDEALE SET TOESTELLEN

MATÄLSKARE heteluchtoven, 
roestvrij staal.

403.687.65 279,-

MATÄLSKARE microgolfoven, 
roestvrij staal.

403.687.70 299,-

MATÄLSKARE wandgemonteerde 
afzuigkap, roestvrij staal.

903.688.00 269,-

De toestellen in deze set hebben alle functionaliteiten 
van een moderne keuken. Een hedendaagse keuken 
heeft alles, van een heteluchtfunctie in de oven waar-
mee je verschillende gerechten tegelijk kan klaarmaken 
tot ledverlichting onder de afzuigkap die de volledige 

kookplaat efficiënt verlicht. Combineer dit met de 
MATMÄSSIG inductieplaat om tot wel 40% energie te 
besparen terwijl je maar half zo lang achter het fornuis 
staat.

Modern op alle vlakken 

MATMÄSSIG 300 inductiekookplaat, 
zwart.

104.670.93 269,-
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VIND JOUW IDEALE SET TOESTELLEN

MATTRADITION heteluchtoven, wit.

304.117.26 299,-

MATTRADITION microgolfoven, wit.

304.117.69 329,-

MATTRADITION wandgemonteerde 
afzuigkap, wit.

403.891.45 269,-

MATMÄSSIG gaskookplaat, roestvrij 
staal.

103.768.42 229,-

Een prachtige klassieke keuken betekent niet dat 
je met ouderwetse toestellen aan de slag moet. 
MATTRADITION biedt je traditie en moderniteit in één. 
Je kan tegelijk verschillende gerechten klaarmaken 
zonder dat ze elkaars smaken overnemen in de hete-

luchtoven, en dankzij de stille afzuigkap kan je tijdens 
het koken een gezellig babbeltje slaan. Versterk de 
klassieke stijl met de MATMÄSSIG gaskookplaat. Met 
de gasbranders kan je de temperatuur perfect regelen. 
Het resultaat? Een heerlijke maaltijd.  

Het beste van twee werelden



10

VIND JOUW IDEALE SET TOESTELLEN

EFTERSMAK heteluchtoven, zwart.

704.117.29 499,-

EFTERSMAK microgolfoven, zwart.

904.117.71 529,-

FOKUSERA wandgemonteerde 
afzuigkap, zwart.

503.893.38 399,-

Je wil een stijlvolle keuken die in het oog springt? Deze 
set in mat zwart is dé perfecte keuze. Zoals met al onze 
heteluchtovens kan je met EFTERSMAK tegelijk verschil-
lende gerechten klaarmaken zonder dat de smaken zich 

mengen. De afzuigkap heeft een ledlichtstrip die de 
volledige kookplaat verlicht. Het opvallende ontwerp is 
de kers op taart en geeft de keuken een moderne look. 

Een heerlijke mix van design  
en functionaliteit

SMAKLIG 500 inductiekookplaat, 
zwart.

504.678.83 469,-
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VIND JOUW IDEALE SET TOESTELLEN

ANRÄTTA heteluchtoven met 
pyrolyse, roestvrij staal.

004.117.18 499,-

ANRÄTTA combi-microgolfoven, 
roestvrij staal.

104.117.65 549,-

BEMÖTA wandgemonteerde 
afzuigkap, roestvrij staal.

903.893.36 499,-

Een klassieke set toestellen met tal van geweldige kook-
functies! Dat is een perfecte combinatie voor mensen 
die graag koken en bakken. De ANRÄTTA hetelucht-
oven heeft een pyrolytische reinigingsfunctie die vet 
en etensresten verbrandt tot as. De flexibele brugzone 

van de SMAKLIG inductiekookplaat past zich aan potten 
met verschillende vormen en afmetingen aan en de 
BEMÖTA afzuigkap maakt de zone rond de kookplaat 
toegankelijker.

Klassiek elegant aan de buitenkant,  
praktisch aan de binnenkant 

SMAKLIG 500 inductiekookplaat, 
zwart.

504.678.83 469,-
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VIND JOUW IDEALE SET TOESTELLEN

KULINARISK heteluchtoven met 
stoomfunctie, roestvrij staal.  

704.210.83 649,-

KULINARISK combi-microgolfoven 
met hete lucht.

204.168.14 649,-

KULINARISK wandgemonteerde 
afzuigkap, roestvrij staal.

303.831.44 599,-

Strakke lijnen en een moderne uitstraling, dat hebben 
de KULINARISK heteluchtoven, combi-microgolfoven 
en afzuigkap gemeen. Het zijn onze meest 
innoverende klassetoestellen. Ze hebben een touch-
bedieningspaneel dat de uitgepuurde, moderne look 
versterkt. Koken met stoom behoudt de smaak en de 

voedingsstoffen, zodat het gerecht lekker smaakt en 
sappig blijft. Samen met de extra brede kookplaat met 
flexibele zones vormt deze set een geweldige keuze 
voor de amateurkok.

Keuken van topklasse met gezond 
stoomkoken

BLIXTSNABB 700 inductiekookplaat, 
zwart.

604.678.30 699,-
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VIND JOUW IDEALE SET TOESTELLEN

FINSMAKARE heteluchtoven met 
pyrolyse-/stoomfunctie. 

504.117.30 849,-

FINSMAKARE combi-microgolfoven 
met hete lucht. 

504.117.68 749,-

FINSMAKARE wandgemonteerde 
afzuigkap.

503.891.40 549,-

FINSMAKARE is een supermoderne keukenset die 
alle denkbare functies omvat. De oven heeft een 
stoomfunctie die de smaak en de voedingsstoffen 
behoudt, zodat het gerecht lekker smaakt en sappig 
blijft. Met de zelfreinigende pyrolysefunctie druk je 
gewoon op een knop om het vet en de etensresten in 

de oven weg te branden. De schuine afzuigkap maakt 
de zone rond de kookplaat nog beter toegankelijk. 
De snelle en energiebesparende inductiekookplaat 
heeft flexibele zones die zich aan je potten en pannen 
aanpassen. Deze serie is een geweldige keuze voor 
mensen die graag koken.

Een keuken voor fijnproevers

HÖGKLASSIG 700 inductiekookplaat, 
zwart.

404.678.26 599,-
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Ovens
Onze ovens zijn prachtig gemaakt en voldoen aan al jouw kookvereisten en  
-behoeften. Ze hebben een brede keuze van functies en geïntegreerde accessoires 
om elke kookervaring nog makkelijker en leuker te maken. Of je nu geavanceerde 
kookfuncties zoekt of praktische zelfreinigende programma's, wij hebben de perfecte 
oven voor jou. Kies gewoon de oven die bij je kookstijl en je ruimte past zodat die 
kookklusjes in jouw keuken makkelijker worden.

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je 
toestel gemaakt is om lang mee te gaan.  
Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en 
LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.

Zo kies je jouw oven:

01 02 03

Hoe vaak gebruik je je 
oven, en voor welke 
gerechten? We hebben 
alles, van simpele en 
gebruiksvriendelijke 
ovens tot ovens met een 
uitgebreide set functies. 

Hoeveel gerechten kook 
je op hetzelfde moment? 
Onze ovens hebben een 
volume tussen 56 en 72 L.                                                                                                  

Welke stijl vind je het 
leukst? Of je nu een 
moderne of klassieke 
keuken kiest, wij hebben 
een oven die er perfect bij 
past.



15

Tips: 
Wist je dat soepel lopende ovenrails niet alleen 
vlotter werken, maar ook veel veiliger zijn? 
Gerechten in en uit de oven laden zonder je te 
verbranden is een koud kunstje, met ovenwanten! 
Nooit meer pijnlijke vingers wanneer je de 
gerechten uit de oven trekt om de temperatuur te 
controleren, even in het gerecht te roeren of het te 
bevochtigen.

Wist je dat je moeiteloos de oven kan 
schoonmaken zodat hij er steeds als nieuw uitziet. 
De zelfreinigende pyrolysefunctie verbrandt vet en 
etensresten in de oven tot as. Jij hoeft het achteraf 
enkel maar weg te vegen.
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OVENS

Heteluchtoven 
met stoomfunctie
Ideaal voor mensen die graag gezond koken. Dit type 
heeft dezelfde functies als heteluchtovens, maar kan 
ook stomen. De combinatie van stoom en hitte behoudt 
de voedingswaarde en de smaak beter, terwijl het eten 
heerlijk zacht en sappig is vanbinnen en knapperig 
bruin vanbuiten.

Heteluchtovens met zelfreinigende/
pyrolysefunctie
Ideaal voor amateur-koks die niet houden van 
schoonmaken. Deze ovens hebben dezelfde functies als 
gewone heteluchtovens én ze zijn makkelijk schoon te 
houden. Je drukt op een knop om vet en etensresten 
tot as te verbranden. Vervolgens veeg je de oven 
schoon met een doek.  

Types

Heteluchtovens 
Ideaal voor mensen die graag koken. Een ventilator 
verspreidt de warmte snel en gelijkmatig waardoor je 
verschillende gerechten tegelijk kan klaarmaken zonder 
dat de smaken zich mengen. 

Conventionele ovens
Ideaal voor mensen die een gebruiksvriendelijke 
oven willen met boven- en onderwarmte en alle 
basisfuncties om te koken en te bakken. 
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OVENS

Overzicht

FINSMAKARE 
Bruikbaar volume: 72 L

KULINARISK 
Bruikbaar volume: 72 L

EFTERSMAK
Bruikbaar volume: 72 L

SMAKSAK
Bruikbaar volume: 72 L

KULINARISK 
Bruikbaar volume: 43 L

MATÄLSKARE
Bruikbaar volume: 71 L

MATÄLSKARE
Bruikbaar volume: 71 L

MATTRADITION
Bruikbaar volume: 71 L

MATTRADITION
Bruikbaar volume: 71 L

Stoomoven

Heteluchtovens

Heteluchtoven met  
pyrolyse- en stoomfunctie 

Heteluchtoven met 
stoomfunctie

BEJUBLAD
Bruikbaar volume: 71 L

ANRÄTTA
Bruikbaar volume: 71 L

Heteluchtovens met zelfreinigende/pyrolysefunctie

ANRÄTTA 
Bruikbaar volume: 71 L

KULINARISK 
Bruikbaar volume: 72 L

FINSMAKARE
Bruikbaar volume: 72 L
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OVENS

Hoofdkenmerken

Altijd een perfect gebakken gebraad op tafel met de ingebouwde 
vleesthermometer met temperatuursensor.

Het gebruiksvriendelijke en makkelijk schoon te maken touch-
bedieningspaneel geeft je keuken een moderne toets.

Met de soepel lopende uittrekbare rails heb je meer grip waardoor 
je veiliger en makkelijker gerechten in de oven zet en uit de oven haalt. 
Trek snel je schotel uit de oven om de temperatuur te controleren, even 
te roeren of vocht toe te voegen.

Een ingebouwde moderne timer is ideaal om de tijd in de gaten te 
houden.

Het deuroppervlak is behandeld tegen vingerafdrukken waardoor 
het roestvrijstalen oppervlak makkelijk schoon te maken is.

De extra grote binnenruimte met 5 kookniveaus biedt voldoende 
ruimte voor alle mogelijke gerechten. We hebben ovens met een 
volume van 55 tot 72 liter.
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OVENS

Belangrijkste kookfuncties

Met de functie snel voorverwarmen warmt 
je oven supersnel op.

Het warmhoudprogramma houdt eten 
warm zonder dat het te zacht gekookt is of 
aanbrandt.

De heteluchtfunctie (convectie met 
ventilatie) verspreidt de warmte snel en 
gelijkmatig zodat je verschillende gerechten 
tegelijk kan bereiden zonder dat ze elkaars 
smaak overnemen.

Je kan vlees en groenten grillen en je 
gratins perfect afwerken met een heerlijke 
goudbruine kleur dankzij de ventilator die 
de warmte rechtstreeks over de gerechten 
blaast.

Ontdooi je eten zeker zeven keer sneller met 
de snelle ontdooifunctie.

De functie voor brood en pizza bakt de 
buitenkant iets intenser voor een heerlijke 
bruine korst en een knapperige bodem.

De speciale gebakfunctie is perfect om 
koekjes en taarten te bakken zonder ze uit te 
drogen.

Met voorgeprogrammeerde kookprogramma's kies je steeds de 
juiste instellingen voor verschillende recepten en voedingscategorieën 
met telkens hetzelfde heerlijke resultaat.

Onder- en bovenwarmte is ideaal voor 
knapperige gerechten en traag gegaarde 
stoofschotels.

Met de combinatie stoom en hete 
lucht geniet je van optimale vocht- en 
temperatuurniveaus zodat de gerechten 
zacht en sappig blijven aan de binnenkant, 
en heerlijk krokant en bruin zijn aan de 
buitenkant.

Met de zelfreinigende pyrolysefunctie is 
de oven makkelijk schoon te maken. Vet en 
etensresten worden tot as verbrand. Die hoef 
jij enkel weg te wrijven met een schone doek.

Onze ovendeuren hebben een kinderslot zodat kinderen veilig aan alle 
keukenactiviteiten kunnen deelnemen.
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OVENS

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor ovens.

MATÄLSKARE  A
Heteluchtoven
279,-
Roestvrij staal. 403.687.65

Bijpassende microgolfoven

MATÄLSKARE
299,-
403.687.70

Deze oven heeft de nodige basisfuncties voor dagelijks koken en is 
gebruiksvriendelijk. De heteluchtfunctie verspreidt de warmte zodat je 
verschillende gerechten tegelijk kan klaarmaken.

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Warming program

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.

MATTRADITION  A
Heteluchtoven
299,-
Roestvrij staal. 003.687.67

Bijpassende microgolfoven

MATTRADITION
329,-
603.687.69

Een oven in traditionele stijl met alle moderne functies voor dagelijks gebruik. 
Dankzij de heteluchtfunctie kan je verschillende gerechten tegelijk bereiden. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grill plaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.
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OVENS

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 19.

MATTRADITION 
Heteluchtoven
299,-
Zwart. 804.117.24

Bijpassende microgolfoven

MATTRADITION
329,-
104.117.70

Een oven in traditionele stijl met alle moderne functies voor dagelijks gebruik. 
Dankzij de heteluchtfunctie kan je verschillende gerechten tegelijk bereiden.

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.

Technische informatie
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.

MATTRADITION 
Heteluchtoven
299,-
Wit. 304.117.26

Bijpassende microgolfoven

MATTRADITION
329,-
304.117.69

Een oven in traditionele stijl met alle moderne functies voor dagelijks gebruik. 
Dankzij de heteluchtfunctie kan je verschillende gerechten tegelijk bereiden. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte
Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.

Technische informatie
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.
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OVENS

ANRÄTTA 
Heteluchtoven
399,-
Roestvrij staal. 604.117.20

Bijpassende microgolfoven

ANRÄTTA  
479,-
704.117.67

Deze zelfreinigende oven zit boordevol functies, ideaal om verschillende 
gerechten te bereiden. Met de heteluchtfunctie kan je verschillende gerechten 
tegelijk klaarmaken. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat. 
1 set telescooprails.

Technische informatie
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.

BEJUBLAD 
Heteluchtoven
469,-
Wit glas. 604.116.64

Bijpassende microgolfoven

BEJUBLAD 
499,-
904.117.47

Veel slimme functies en een strak ontwerp. De heteluchtfunctie verspreidt de 
warmte snel en gelijkmatig zodat je verschillende gerechten tegelijk kan bereiden. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor ovens.
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OVENS

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 19.

EFTERSMAK 
Heteluchtoven
499,-
Zwart. 704.117.29

Bijpassende microgolfoven

EFTERSMAK
529,-
904.117.71

Oven met een strak mat zwart ontwerp en slimme functies. De heteluchtfunctie 
verspreidt de warmte snel en gelijkmatig zodat je verschillende gerechten tegelijk 
kan bereiden. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.

SMAKSAK 
Heteluchtoven
469,-
Roestvrij staal. 304.116.89

Bijpassende microgolfcombi

SMAKSAK
599,-
204.117.60

Een oven in traditionele stijl met alle moderne functies. Dankzij de grote 
binnenruimte en de heteluchtfunctie kan je verschillende gerechten tegelijk 
klaarmaken. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.
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OVENS

SMAKSAK 
Heteluchtoven
469,-
Zwart. 904.117.28

Bijpassende microgolfcombi

SMAKSAK
599,-
704.117.72

Een oven in traditionele stijl met alle moderne functies. Dankzij de grote 
binnenruimte en de heteluchtfunctie kan je verschillende gerechten tegelijk 
klaarmaken. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor ovens.
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OVENS

ANRÄTTA 
Heteluchtoven met  
pyrolyse
499,-
Roestvrij staal. 004.117.18

Bijpassende microgolfcombi

ANRÄTTA
549,-
104.117.65

Deze zelfreinigende oven zit boordevol functies, ideaal om verschillende 
gerechten te bereiden. Met de heteluchtfunctie kan je verschillende gerechten 
tegelijk klaarmaken. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

 Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55,0×59,5 cm.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 19.

MATÄLSKARE  A
Heteluchtoven
279,-
Roestvrij staal. 403.687.65

Bijpassende microgolfoven

MATÄLSKARE
299,-
403.687.70

Deze oven heeft de nodige basisfuncties voor dagelijks koken en is 
gebruiksvriendelijk. De heteluchtfunctie verspreidt de warmte zodat je 
verschillende gerechten tegelijk kan klaarmaken.

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Warming program

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.
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OVENS

KULINARISK 
Heteluchtoven met  
pyrolyse
599,-
Roestvrij staal. 704.210.59

Bijpassende microgolfcombi 

KULINARISK 
649,-
204.168.14

Oven met grote binnenruimte en tal van functies. Hij is zelfreinigend en is geschikt 
om tegelijk verschillende gerechten in klaar te maken. De touchbediening maakt 
de oven nog makkelijker in gebruik. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor ovens.

MATTRADITION  A
Heteluchtoven
299,-
Roestvrij staal. 003.687.67

Bijpassende microgolfoven

MATTRADITION
329,-
603.687.69

Een oven in traditionele stijl met alle moderne functies voor dagelijks gebruik. 
Dankzij de heteluchtfunctie kan je verschillende gerechten tegelijk bereiden. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grill plaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 71 L.
59,5×55×59,5 cm.
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OVENS

KULINARISK 
Heteluchtoven met  
stoom
649,-
Roestvrij staal. 704.210.83

Bijpassende microgolfcombi 

KULINARISK 
649,-
204.168.14

Deze oven heeft een grote binnenruimte en tal van functies. De stoomfunctie 
zorgt voor smaakvol en sappig eten met een maximaal behoudt van 
voedingsstoffen. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

 Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

 Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 19.

FINSMAKARE 
Heteluchtoven met  
pyrolyse en stoom
849,-
Zwart. 504.117.30

Bijpassende microgolfcombi 

FINSMAKARE 
749,-
504.117.68

Perfect voor wie veel kookt, met een grote binnenruimte, bediening met aanraking 
en zelfreinigende functie. De stoomfunctie zorgt voor smaakvolle gerechten met 
behoud van de voedingsstoffen. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking/draaiknop

Behandeld tegen vingerafdrukken

 Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
2 draadroosters.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 72 L.
59,4×56,7×58,9 cm.
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OVENS

KULINARISK 
Stoomoven
649,-
Roestvrij staal. 704.168.21

Een kleinere oven met tal van functies voor gezond en smaakvol eten. Met 
puur stoomkoken behoud je de voedingsstoffen, wordt de buitenkant heerlijk 
knapperig en blijft de binnenkant zalig sappig.

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Extra grote binnenruimte

Uittrekbare rails

Vleesthermometer

Klok

Digitaal scherm

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Vooraf ingestelde programma's

Functies

Boven- en onderwarmte

Heteluchtfunctie

Zelfreinigende functie (pyrolyse)

Stoomfunctie

Grillfunctie

Brood- en pizzafunctie

Gebakfunctie

Waarschuwingsprogramma

Snel voorverwarmen

Ontdooifunctie

Accessoires
1 draadrooster.
1 bakplaat.
1 grillplaat.

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen 
Bruikbaar volume: 43 L.
59,4×56,7×45,5 cm.
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Gezonde 
gewoontes
Koken met stoom behoudt de 
smaak en de voedings  stoffen, 
zodat het gerecht lekker  
smaakt en sappig blijft.

KULINARISK oven
704.210.83

649,-
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Microgolfovens 

Wanneer de drukte van het dagelijkse leven schreeuwt om een snelle oplossing, 
is een microgolfoven of een combi-microgolfoven het perfecte hulpmiddel. Ze zijn 
snel, energiezuinig en perfect voor opwarmen en ontdooien. En dankzij de nieuwste 
technologie zijn er ook modellen die voldoen aan al je kook- en bakbehoeften. 
Combineer je microgolfoven met een bijpassende oven. Dat ziet er niet alleen goed uit, 
het biedt je ook flexibiliteit in de keuken.

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je 
toestel gemaakt is om lang mee te gaan.  
Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en 
LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.

Zo kies je jouw microgolfoven:

01 02 03

Hoe vaak gebruik je je 
microgolfoven, en voor 
welke gerechten? We 
hebben alles, van simpele 
en gebruiksvriendelijke 
microgolfovens tot 
meer geavanceerde 
microgolfovens/combi-
microgolfovens met een 
uitgebreide set functies. 

Hoeveel gerechten kook je 
op hetzelfde moment? Met 
een combi- microgolfoven 
heb je alle nodige functies 
in één toestel, of een extra 
oven wanneer je veel 
familie over de vloer krijgt.                                         

Welke stijl vind je het 
leukst? Of je nu een 
moderne of klassieke 
keuken kiest, wij hebben 
een microgolfoven die er 
perfect bij past.
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Tips: 
Wist je dat de gaartijd aanzienlijk korter is wanneer 
je in een combi-microgolfoven de microgolffunctie 
combineert met de heteluchtfunctie? Met deze 
combinatie is het resultaat altijd perfect, én je spaart 
tijd en energie uit.

Wist je dat je met een inbouwmicrogolfoven in 
een hoge kast of bovenkast de ruimte niet alleen 
slim benut, maar ook een ergonomische en vlotte 
workflow creëert die perfect bij je past?

Duurzaamheid 
Gerechten bereiden in de oven hoeft geen uren te 
duren of energie te verslinden. Onze combi- 
microgolfovens bieden een heteluchtoven én  
microgolfoven in één voor sneller bakken, grillen en 
braden, maar ook ontdooien en opwarmen. Zo verlies 

je minder tijd en kan je langer genieten van heerlijke 
zelfgemaakte gerechten met je gasten. De gerechten 
hoeven minder lang in de oven waardoor je minder 
elektriciteit verbruikt en thuis duurzamer leeft.
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MICROGOLFOVENS

Types

Combi-microgolfovens
Dit is een microgolfoven en een heteluchtoven in één. 
Ideaal voor mensen die één veelzijdig toestel willen. 
Je gebruikt het als microgolfoven om snel iets op te 
warmen of te ontdooien, en als oven om te grillen, 
bakken en braden. Combineer beide functies en 
bespaar tijd en energie zonder smaakverlies.  

Microgolfovens 
Perfect voor wanneer je snel en makkelijk eten en 
drank wil opwarmen of ontdooien. Sommige modellen 
hebben ook een crisp-functie voor gerechten met een 
knapperige korst.  
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MICROGOLFOVENS

Overzicht
Microgolfovens Combi-microgolfovens

ANRÄTTA
Bruikbaar volume: 40 L.

ANRÄTTA
Bruikbaar volume: 31 L.

BEJUBLAD
Bruikbaar volume: 31 L.

EFTERSMAK
Bruikbaar volume: 46 L.

KULINARISK
Bruikbaar volume: 43 L.

FINSMAKARE
Bruikbaar volume: 43 L.

MATÄLSKARE
Bruikbaar volume: 22 L.

VÄRMD
Bruikbaar volume: 20 L

TILLREDA
Bruikbaar volume: 20 L

SMAKSAK
Bruikbaar volume: 43 L.

SMAKSAK
Bruikbaar volume: 43 L.

MATTRADITION
Bruikbaar volume: 22 L.

MATTRADITION
Bruikbaar volume: 22 L.

MATTRADITION
Bruikbaar volume: 22 L.
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MICROGOLFOVENS

Hoofdkenmerken

Een ingebouwde moderne timer is ideaal om de tijd in de gaten te 
houden. Met de timer heb je de gaartijd helemaal onder controle. 

Het deuroppervlak is behandeld tegen vingerafdrukken waardoor 
het roestvrijstalen oppervlak makkelijk schoon te maken is.

Het gebruiksvriendelijke en makkelijk schoon te maken touch-
bedieningspaneel geeft je keuken een moderne toets. 

Onze ovendeuren hebben een kinderslot zodat kinderen veilig aan alle 
keukenactiviteiten kunnen deelnemen.
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MICROGOLFOVENS

Functies microgolfoven

Sneller diepgevroren etenswaren ontdooien. De ontdooifunctie is 
ideaal om vlees, gevogelte, vis, groenten en brood te ontdooien.

Je kan vlees en groenten grillen en je gratins perfect afwerken met 
een heerlijke goudbruine kleur dankzij de ventilator die de warmte 
rechtstreeks over de gerechten blaast. 

Een beetje haast? Met de functie snelle start (quick start) verwarm je 
eten en drank in een vingerknip.

Met de crispfunctie kan je pizza, taart en andere gerechten sneller 
krokant bakken dan in een klassieke oven. Deze functie is ook perfect 
om eieren, spek, worsten en hamburgers te bakken.

Onder- en bovenwarmte is ideaal voor 
knapperige gerechten en traag gegaarde 
stoofschotels.

De brood-/pizzabakfunctie bakt de 
buitenkant iets intenser voor een heerlijke 
bruine korst en een knapperige bodem.

Het warmhoudprogramma houdt eten 
warm zonder dat het te zacht gekookt is of 
aanbrandt.

Met voorgeprogrammeerde 
kookprogramma's kies je steeds de juiste 
instellingen voor verschillende recepten en 
voedingscategorieën met telkens hetzelfde 
heerlijke resultaat. 

De heteluchtfunctie (convectie met ventilatie) 
verspreidt de warmte snel en gelijkmatig 
zodat je verschillende gerechten tegelijk 
kan bereiden zonder dat ze elkaars smaak 
overnemen. 

De speciale gebakfunctie is perfect om 
koekjes en taarten te bakken met sappige 
vulling.

Functies oven
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MICROGOLFOVENS

VÄRMD
Microgolfoven
179,-
Zwart. 104.306.98

Een perfecte keuze wanneer je een betrouwbare microgolfoven nodig hebt om 
eten op te warmen en te ontdooien. Basisfuncties en gebruiksgemak. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking 

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen draaiplateau.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 800W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen
Bruikbaar volume: 20 L.
59,5×34,4×39,4 cm.

 

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor microgolfovens.

TILLREDA
Microgolfoven
59,99
Wit. 504.867.92

Koken kan niet makkelijker: draai aan de knoppen en je gerecht of drank is 
binnen enkele seconden klaar. Voor deze handige, kleine magnetronoven is 
altijd wel een plekje te vinden.

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma’s

Installation

Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen draaiplateau.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 700W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen
Bruikbaar volume: 20 litres.
43,9×34×25,8 cm.
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MICROGOLFOVENS

MATÄLSKARE
Microgolfoven
299,-
Roestvrij staal. 403.687.70

Deze gebruiksvriendelijke microgolfoven heeft alle basisfuncties en verspreidt 
de warmte gelijkmatig en snel. Het strakke ontwerp past bij de MATÄLSKARE 
oven en onze andere roestvrijstalen ovens. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking 

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen draaiplateau.
1 stoomkookset.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 750W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen
Bruikbaar volume: 22 L.
59,5×32×39,4 cm.

MATTRADITION
Microgolfoven
329,-
Roestvrij staal. 603.687.69

Deze gebruiksvriendelijke microgolfoven heeft alle basisfuncties en verspreidt 
de warmte gelijkmatig en snel. Hij past perfect bij onze traditionele keukens en 
de MATTRADITION oven. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking 

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen draaiplateau.
1 stoomkookset.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 750W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen
Bruikbaar volume: 22 L.
59,5×32×39,4 cm.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 35.
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MATTRADITION
Microgolfoven
329,-
Wit. 304.117.69

Deze gebruiksvriendelijke microgolfoven heeft alle basisfuncties en verspreidt de 
warmte gelijkmatig en snel. Hij past perfect bij onze traditionele keukens en de 
witte MATTRADITION oven. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking 

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties:

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties:

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen draaiplateau.
1 stoomkookset.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 750W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen
Bruikbaar volume: 22 L.
59,5×32×39,3 cm.

MATTRADITION
Microgolfoven
329,-
Zwart. 104.117.70

Deze gebruiksvriendelijke microgolfoven heeft alle basisfuncties en verspreidt 
de warmte gelijkmatig en snel. Hij past perfect bij onze traditionele keukens en 
de zwarte MATTRADITION oven. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking 

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen draaiplateau.
1 stoomkookset.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 750W.
Inclusief aansluitsnoer met stekker.

Afmetingen
Bruikbaar volume: 22 L.
59,5×32×39,4 cm.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor microgolfovens.
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ANRÄTTA
Microgolfoven
479,-
Roestvrij staal. 704.117.67

 

 Alle voordelen van een microgolfoven plus slimme functies zoals een crispfunctie 
voor perfect knapperige taartbodems en een grillfunctie om vlees en groentjes 
te schroeien. Past perfect bij de ANRÄTTA oven. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking 

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties:

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties:

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen draaiplateau.
1 crisphandgreep/plateau.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen
Bruikbaar volume: 31 L.
59,5×46,8×39,7 cm.

BEJUBLAD
Microgolfoven
499,-
Wit. 904.117.47

Alle voordelen van een microgolfoven plus slimme functies zoals een crispfunctie 
voor perfect knapperige taartbodems en een grillfunctie om vlees en groentjes te 
schroeien. Past perfect bij het BEJUBLAD oven.

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking 

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties:

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties:

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen draaiplateau.
1 crisphandgreep/plateau.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen
Bruikbaar volume: 31 L.
59,5×46,8×39,7 cm.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 35.
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ANRÄTTA
Combi-microgolfoven  
met hetelucht
549,-
Roestvrij staal. 104.117.65

Dit is een microgolfoven en traditionele oven in één - een praktische keuze 
voor kleinere keukens of wanneer je veel kookt en een tweede oven nodig 
hebt. Past perfect bij de ANRÄTTA oven in roestvrij staal. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking 

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties:

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties:

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

 Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen draaiplateau.
1 draadrooster.
1 bakplaat.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 900W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Installatie vereist. 

Afmetingen
Bruikbaar volume: 40 L.
59,5×56,6×45,5 cm.

EFTERSMAK
Microgolfoven
529,-
Zwart. 904.117.71

Ruime microgolfoven met een strak, mat zwart design en tal van slimme functies. 
Hij ontdooit en warmt snel gerechten op, en de grillfunctie is ideaal voor gratins, 
vlees en groente. Past bij de EFTERSMAK oven. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking 

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties:

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties:

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glasplaat.
1 draadrooster.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.

Afmetingen
Bruikbaar volume: 46 L.
59,4×56,7×45,5 cm.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor microgolfovens.
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SMAKSAK
Combi-microgolfoven  
met hetelucht 
599,-
Roestvrij staal. 204.117.60

Een microgolfoven met ovenfuncties in een traditionele stijl met een grote 
binnenruimte. Ideaal voor kleinere keukens wanneer je veel kookt of een extra 
oven nodig hebt. Deze combi-oven past perfect bij de SMAKSAK oven. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking 

Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties:

Snelstart

Auto/Jet defrost

Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties:

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

 Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen bodemplaat.
1 draadrooster.
1 bakplaat.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Installatie vereist. 

Afmetingen
Bruikbaar volume: 43 L.
59,4×56,7×45,5 cm.

SMAKSAK
Combi-microgolfoven  
met hetelucht 
599,-
Zwart. 704.117.72

Een microgolfoven met ovenfuncties in een traditionele stijl met een grote 
binnenruimte. Ideaal voor kleinere keukens wanneer je veel kookt of een extra 
oven nodig hebt. Deze combi-oven past perfect bij de SMAKSAK oven. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot
Timer/klok
Bediening via aanraking 
Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties:

Snelstart
Auto/Jet defrost
Crispfunctie
Grillfunctie

Ovenfuncties:

Onder- en bovenwarmte
Heteluchtfunctie
Brood en pizza bakken
Vooraf ingestelde programma's

Installatie

 Bovenkast
Hoge kast
Onderkast
Vrijstaand

Accessoires
1 glazen bodemplaat.
1 draadrooster.
1 bakplaat.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Installatie vereist. 

Afmetingen
Bruikbaar volume: 43 L.
59,4×56,7×45,5 cm.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 35.
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FINSMAKARE
Combi-microgolfoven  
met hetelucht
749,-
Zwart. 504.117.68

Microgolf en oven in één! Touch-bediening en tal van andere slimme functies die 
het dagelijks koken vergemakkelijken. Het ontwerp sluit perfect aan bij de andere 
toestellen uit de FINSMAKARE serie. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot

Timer/klok

Bediening via aanraking/draaiknop 

 Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties:

Snelstart

 Auto/Jet defrost

 Crispfunctie

Grillfunctie

Ovenfuncties:

Onder- en bovenwarmte

Heteluchtfunctie

Brood en pizza bakken

Vooraf ingestelde programma's

Installatie

 Bovenkast

Hoge kast

Onderkast

Vrijstaand

Accessoires
1 glazen bodemplaat
1 draadrooster
1 bakplaat

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Installatie vereist. 

Afmetingen
Bruikbaar volume: 43 L.
59,4×56,7×45,5 cm.

KULINARISK
Combi-microgolfoven  
met hetelucht 
649,-
Roestvrij staal. 204.168.14

Een combi-microgolfoven met een grote binnenruimte en tal van functies - een 
praktische keuze voor kleinere keukens wanneer je veel kookt of een extra 
oven nodig hebt. Past bij andere KULINARISK toestellen. 

Hoofdkenmerken

Kinderslot
Timer/klok
Bediening via aanraking 
Behandeld tegen vingerafdrukken

Microgolfovenfuncties:

Snelstart
Auto/Jet defrost
Crispfunctie
Grillfunctie

Ovenfuncties:

Onder- en bovenwarmte
Heteluchtfunctie
Brood en pizza bakken
Vooraf ingestelde programma's

Installatie

 Bovenkast
Hoge kast
Onderkast
Vrijstaand

Accessoires
1 glazen bodemplaat.
1 draadrooster.
1 bakplaat.

Technische informatie
Max. microgolfvermogen: 1000W.
Inclusief aansluitsnoer, zonder stekker. Installatie vereist. 

Afmetingen
Bruikbaar volume: 43 L.
59,4×56,7×45,5 cm.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 35.Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor microgolfovens.
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Een tijd- en 
energiebesparende 
combinatie!

FINSMAKARE combi-microgolfoven  
met hetelucht.
504.117.68

749,-
De combinatie van hete lucht 
en microgolven in onze combi-
microgolfoven vermindert de 
gaartijd en het energieverbruik.
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Kookplaten
Wij maken van dagelijks koken een plezier met ons ruim aanbod kookplaten waar elke 
kok voor smelt. Gaskookplaten bieden snelle en precieze kookresultaten, net zoals 
de energiebesparende inductiekookplaten die gebruiksvriendelijk zijn en alle nodige 
kookfuncties hebben. Elke kookplaat heeft unieke kenmerken zodat jij er zeker eentje 
vindt die perfect bij jouw kookstijl past. Je kan kiezen uit kookplaten met 1 of meerdere 
flexibele zones. 

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je 
toestel gemaakt is om lang mee te gaan.  
Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en 
LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.

Zo kies je jouw kookplaat:

01 02 03

Hoe vaak gebruik je 
jouw kookplaat? We 
hebben alles, van 
draagbare kookplaten 
met 1 zone tot gas- en 
inductiekookplaten van 
topkwaliteit.

Hoeveel gerechten kook 
je op hetzelfde moment? 
Je kan kiezen uit een 
kleine kookplaat met 1 of 
2 warmtezones of extra 
brede kookplaten voor 
grote potten en pannen.

Welk soort kok ben je? Heb 
je graag de touwtjes in 
handen, ga dan voor een 
inductie- of gaskookplaat 
of combineer beide met 
dominokookplaten. Je 
kan ook een kookplaat 
kiezen met flexibele zones, 
die zich aan de vorm en 
grootte van de pot of pan 
aanpassen.
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Wat is dat geluid?
Het is perfect normaal dat je kookplaat geluid maakt.  
Je kan een laag zoemend, fluitend of tikkend 
geluid horen. Het maakt allemaal deel uit van de 
inductietechnologie en betekent gewoon dat je 
kookplaat haar werk doet.

Duurzaamheid 
Bespaar tijd en energie tijdens het koken!
Ben je dol op koken, maar heb je vaak niet genoeg tijd? 
Inductiekookplaten verwarmen je potten en pannen 
op een superefficiënte manier. Zo kook je sneller en 
hou je meer tijd over om van die heerlijke huisbereide 
gerechten te genieten met vrienden en familie. 
Inductiekookplaten verbruiken minder elektriciteit en 
zijn veiliger omdat ze alleen je pot of pan opwarmen.
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Gaskookplaten 
Gaskookplaten zijn meer dan gewoon een 
professioneel uitziend speeltje voor ambitieuze 
amateurkoks. Ze warmen snel op en zijn ideaal om te 
schroeien en bakken.  

Inductiekookplaten 
Inductiekookplaten werken 50% sneller en zijn 40% 
energiezuiniger. Met slechts één druk kan je functies 
selecteren en de temperatuur regelen.

Types
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Overzicht 
Inductiekookplaten

TILLREDA
30 cm

TILLREDA
30 cm

LAGAN
30 cm

LAGAN
56 cm

VÄLBILDAD 300
29 cm

GRUNDAD 300
59 cm

MATMÄSSIG 300
59 cm

BEJUBLAD 500 
58 cm

BEJUBLAD 500
58 cm

HÖGKLASSIG 700
59 cm

UTNÄMND 500
78 cm

BLIXTSNABB 700
78 cm

Inductiekookplaat met  
geïntegreerde afzuigkap

FÖDELAKTIG 500
60 cm

FÖDELAKTIG 700
83 cm

Gaskookplaten

SMÅKOKA
58 cm

MATMÄSSIG
60 cm

LIVSLÅGA
58 cm
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Hou al je gerechten goed in de gaten met de individuele timers 
waarmee je de gaartijd van elke zone apart in de gaten kan houden. 
Ideaal om eieren, rijst en pasta te koken.

Een draagbare kookplaat is perfect voor een kleinere keuken of 
wanneer je een extra kookzone nodig hebt. Makkelijk te verplaatsen 
en weg te bergen wanneer je de kookplaat niet nodig hebt om het 
werkblad vrij te houden voor andere activiteiten. Je stopt de plaat 
gewoon in het stopcontact wanneer je haar nodig hebt.

Met de pauzefunctie schakelen alle actieve zones over op de 
pauzestand, wanneer je nogmaals op de knop drukt gaan de 
warmtezones verder door op dezelfde temperatuur. Zo kan je het 
bereidingsproces onderbreken wanneer je gestoord wordt, en daarna 
doorgaan op dezelfde temperaturen. 

Kies voldoende kookzones en stem het aantal af op jouw 
behoeften en hoeveel gerechten je tegelijk klaarmaakt. We 
hebben kookplaten met 1 warmtezones, maar ook met 2, 3 en 4 zones. 
Denk ook na over de breedte van de plaat: hoe groter de kookplaat, 
hoe meer plaats je hebt voor potten en pannen.

Wanneer je de vergrendeltoets voor het kinderslot 4 seconden 
ingedrukt houdt, vergrendel je de kookplaat. Om de plaat te 
ontgrendelen, druk je nogmaals 4 seconden op de knop. Deze functie 
is ook interessant wanneer je de kookplaat schoonmaakt en niet per 
ongeluk zones wil inschakelen.

De powerbooster geeft één warmtezone extra vermogen om te 
roerbakken of vlees te schroeien. De booster wordt ingeschakeld met 
slechts één druk op de toets.

Kenmerken inductiekookplaat
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Met de brugfunctie kan je twee warmtezone samenvoegen tot 
één grote zone zodat je grotere potten kan gebruiken voor speciale 
recepten of gelegenheden.

Met het touch-/pressbedieningspaneel kan je de warmte makkelijk 
en precies regelen door de symbolen + en - aan te raken.

Als je van koken houdt, zal je dol zijn op de vooraf ingestelde 
kookmodus. Verplaats de pot op de flexibele zone voor een lage, 
gemiddelde of hoge temperatuur.

Gebruik de warmtezones samen of apart voor een extra flexibele 
kookzone die geschikt is voor potten en pannen in verschillende 
groottes en vormen. 

Het touch-/slidebedieningspaneel geeft je onmiddellijke controle 
over de temperatuur van elke zone. Met slechts één druk kan je 
functies selecteren en de temperatuur regelen.

Functies



INDUCTIEKOOKPLAAT

50

KOOKPLATEN

TILLREDA
Draagbare inductiekookplaat, 
1 zone
39,99
Wit. 104.867.94

Perfect voor een kleinere keuken of wanneer je een 
extra kookzone nodig hebt. Makkelijk te verplaatsen 
en weg te bergen wanneer je de kookplaat niet 
nodig hebt om het werkblad vrij te houden voor 
andere activiteiten.

Hoofdkenmerken

Draagbaar

1 zone

Pauzefunctie

Kinderslot

Kookwekker

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer.
Afmetingen kookzone: 1×175 mm.
Vermogen kookzone: 1×1200W.
Stroom: 10A.

Afmetingen 
27×30×6,2 cm.
Gewicht: 3 kg.

TILLREDA
Draagbare inductiekookplaat, 
2 zones
79,99
Wit. 304.970.94

Perfect voor een kleinere keuken of wanneer je een 
extra kookzone nodig hebt. Makkelijk te verplaatsen 
en weg te bergen wanneer je de kookplaat niet 
nodig hebt om het werkblad vrij te houden voor 
andere activiteiten.

Hoofdkenmerken

Draagbaar

2 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Kookwekker

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer.
Afmetingen kookzone: 1×158 mm en 1×170 mm.
Vermogen kookzone: 1×1200W en 1×2000W.
Stroom: 15A.

Afmetingen 
28×52×6,2 cm.
Gewicht: 4,5 kg.

LAGAN
Inductiekookplaat, plug-in, 
1 zone
99,99
Zwart. 605.055.68

Met deze inductiekookplaat met 1 zone stel je de tem-
peratuur snel en precies in. Het oppervlak is makke-
lijk schoon te wrijven na gebruik. Bovendien is deze 
plaat makkelijk te installeren. Je stopt de stekker 
gewoon in het stopcontact en je kan aan de slag! 

Hoofdkenmerken

Draagbaar

2 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Kookwekker

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer.
Afmetingen kookzone: 1×150 mm.
Vermogen kookzone: 2000W.
Stroom: 10A.

Afmetingen 
30×38×5,9 cm.
Gewicht: 3,5 kg.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor kookplaten.
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LAGAN
Inductiekookplaat, plug-in,  
2 zones
99,99
Zwart. 605.055.68

Met deze inductiekookplaat met 2 zones stel je de 
temperatuur snel en precies in. Het oppervlak is 
makkelijk schoon te wrijven na gebruik. Bovendien is 
deze plaat makkelijk te installeren. Je stopt de stek-
ker gewoon in het stopcontact en je kan aan de slag!

Hoofdkenmerken

Draagbaar

2 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Kookwekker

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer.
Afmetingen kookzone: 1×145 mm en 1×150 mm.
Vermogen kookzone: 1×1200W en 1×2000W.
Stroom: 15A.

Afmetingen 
56×38×5,7 cm.
Gewicht: 6,5 kg.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 49.

VÄLBILDAD 300
Inductiekookplaat
199,-
Zwart. 204.675.92

Deze energiezuinige kookplaat met 2 zones is een 
ideale oplossing wanneer je weinig plaats hebt. Hij 
is praktisch uitgerust met slimme functies zoals een 
timer en booster in elke zone.

Hoofdkenmerken

Draagbaar

2 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Kookwekker

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren 
door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 2×160 mm.
Vermogen kookzone: 2×1400W.
Stroom: 2×16A.

Afmetingen 
29×52 cm.

GRUNDAD 300
Inductiekookplaat
199,-
Zwart. 404.670.82

Deze energiezuinige inductiekookplaat beschikt over 
alle basisfuncties 
die je nodig hebt. Hij is snel, krachtig en beschikt over 
4 kookzones.

Hoofdkenmerken

Draagbaar
4 zones
Pauzefunctie
Kinderslot
Kookwekker
Booster
Brugfunctie
Flexibele zone
Touch- en pressbedieningspaneel
Touch- en slidebedieningspaneel
Vooraf ingestelde kookmodus
Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren 
door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 2×145 mm, 2×180 mm.
Vermogen kookzone: 2×1200W, 2×1800W.
Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen 
59×52 cm.
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MATMÄSSIG 300
Inductiekookplaat
269,-
Zwart. 104.670.93

De inductiekookplaat heeft alle basisfuncties en 
twee kookzones met booster, ideaal om snel water 
te koken, te roerbakken of vlees te schroeien. Het 
kinderslot houdt kleine helpende handjes veilig.

Hoofdkenmerken

Draagbaar

4 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Kookwekker

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie uit te 
voeren door  
een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 1×145 mm, 2×180 mm, 
1×210 mm.
Vermogen kookzone: 1×1400W, 2×1800W, 1×2300W.
Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen 
59×52 cm.

BEJUBLAD 500
Inductiekookplaat
449,-
Wit. 004.672.96

 

Een strak design en energiezuinige 
inductietechnologie. Met de brugfunctie kan je 
grotere potten en pannen met een afwijkende vorm 
gebruiken door 2 kookzones samen te voegen tot 
1 grote zone.

Hoofdkenmerken

Draagbaar

4 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Timer

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie uit te 
voeren door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 1×145 mm, 1×200 mm, 
2×210×190 mm.
Vermogen kookzone: 1×1400W, 1×2300W, 2×2100W.
Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen 
58×52 cm.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor kookplaten.

HÖGKLASSIG 700
Inductiekookplaat
599,-
Zwart. 404.678.26

Snel, slim en energiezuinig... Echte amateurkoks 
zullen dol zijn op de talrijke functies en de bredere 
kookzone. Verplaats de pot voor een lage, gemiddel-
de of hoge temperatuur.

Hoofdkenmerken

Draagbaar

4 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Timer

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie uit te 
voeren door  
een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 2×220 mm, 2×170×265 mm.
Vermogen kookzone: 4×2300W.
Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen 
78×52 cm.
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UTNÄMND 500
Inductiekookplaat
499,-
Zwart. 304.678.22

Een brede inductiekookplaat met een stijlvol 
design. Alle zones hebben een booster en met de 
brugfunctie kan je 2 kookzones samenvoegen tot 1 
grote zone, perfect om te koken in grotere potten 
en pannen.

Hoofdkenmerken

Draagbaar

4 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Timer

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie uit te 
voeren door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 1×160 mm, 1×200 mm, 
2×210×190 mm.
Vermogen kookzone:1×1400W, 1×2300W, 2×2100W.
Stroom:2×16A of 1×32A.

Afmetingen 
78×52 cm.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 49.

BLIXTSNABB 700
Inductiekookplaat
699,-
Zwart. 604.678.30

Deze brede kookplaat heeft een elegante afgeschuinde rand en alle functies
die een chef-kok nodig heeft. Met 5 kookzones heb je plaats voor alles wat je maar 
wil klaarmaken.

Hoofdkenmerken

Draagbaar

5 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Timer

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie uit te voeren door  
een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 1×210 mm, 2×220 mm, 2×180×210 mm.
Vermogen kookzone: 1×2300W, 2×2300W, 2×2300W.
Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen 
78×52 cm.
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FÖRDELAKTIG 500
Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap
1.299,-
Zwart. 405.158.65

Bevrijd je keuken van een hangende afzuigkap en plaats je kookplaat waar je maar 
wilt. Deze gestroomlijnde inductiekookplaat wordt geleverd met een geïntegreerde 
afzuiging die automatisch werkt - hoe hoger de warmte, hoe groter de afzuiging.

Hoofdkenmerken

Draagbaar

4 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Timer

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie  
Inclusief aansluitsnoer. Bekabelde installatie. 
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone:  2×210×190mm, 1×145mm en 1×200mm.
Vermogen kookzone:  2×2100W, 1×2300W en 1×1400W.
Stroom: 1×32A/2×16A/3×16A.

Prestatievermogen:
Energie-efficiëntieklasse: A+.
Afzuigcapaciteit met boosterfunctie: 630 m³/u.
Afzuigcapaciteit: 500 m³/uur. 
Geluidsniveau bij maximumsnelheid: 66 dB (A).
Afzuigcapaciteit bij hercirculatie: 370 m³/uur. 
Geluidsniveau bij max. hercirculatiesnelheid: 71 dB (A). 
Vermogen: 220W.

Afmetingen 
60×52 cm.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor kookplaten.

BEJUBLAD 500
Inductiekookplaat
399,-
Zwart. 004.678.14

 

Een strak design en energiezuinige inductietechnologie. Met de brugfunctie 
kan je grotere potten en pannen met een afwijkende vorm gebruiken door 
2 kookzones samen te voegen tot 1 grote zone.

Hoofdkenmerken

Draagbaar

4 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Timer

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Snoer/kabel niet inbegrepen. Vaste installatie uit te voeren door een 
gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone: 1×145 mm, 1×200 mm, 2×210×190 mm.
Vermogen kookzone: 1×1400W, 1×2300W, 2×2100W.
Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen 
58×52 cm.
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FÖRDELAKTIG 700
Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap
1.699,-
Zwart. 504.494.03

Dit is een flexibele inductiekookplaat en efficiënte afzuigkap in één. Daardoor heb 
je geen afzuigkap boven het kookopppervlak en krijg je beter overzicht - perfect bij 
een open keuken met een keukeneiland midden in de kamer

Hoofdkenmerken

Draagbaar

4 zones

Pauzefunctie

Kinderslot

Timer

Booster

Brugfunctie

Flexibele zone

Touch- en pressbedieningspaneel

Touch- en slidebedieningspaneel

Vooraf ingestelde kookmodus

Geïntegreerde afzuigkap

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer. Bekabelde installatie. 
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Afmetingen kookzone:  4×220×185 mm.
Vermogen kookzone:  4×2100W (4×3700W met booster)
Stroom: 2×16A of 1×32A

Prestatievermogen:
Energie-efficiëntieklasse: A++.
Afzuigcapaciteit met boosterfunctie: 700 m³/u.
Afzuigcapaciteit: 550 m³/uur. 
Geluidsniveau bij maximumsnelheid: 66 dB (A).
Afzuigcapaciteit bij hercirculatie: 380 m³/uur. 
Geluidsniveau bij max. hercirculatiesnelheid: 73 dB (A). 
Vermogen: 220W.

Afmetingen 
83×52 cm.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 49.
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Keramische kookplaten

LAGAN
Keramische kookplaat
119,-
Zwart. 501.823.52

Deze kookplaat heeft alle basisfuncties en is gebruiksvriendelijk. Met de knoppen 
verstel je de temperatuur. Makkelijk schoon te maken vitro-keramisch oppervlak. 

Hoofdkenmerken

Draagbaar
3 zones
Pauzefunctie
Kinderslot
Timer
Booster
Brugfunctie
Flexibele zone
Touch- en pressbedieningspaneel
Touch- en slidebedieningspaneel
Vooraf ingestelde kookmodus
Geïntegreerde afzuigkap

Technical information 
Inclusief aansluitsnoer. Bekabelde installatie. 
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Vermogen kookzone: 1×1200W, 1×1800W, 1×2300W.
Stroom: 2×16A of 1×32A

Afmetingen 
59×52 cm.

MATMÄSSIG
Keramische kookplaat
179,-
Zwart. 103.688.23

Makkelijk te gebruiken en schoon te houden. Je kan de warmte makkelijk rege-
len met de drukknoppen. De restwarmte-indicator waarschuwt je wanneer de 
kookzone aan het afkoelen is zodat je je niet verbrandt. Het kinderslot beschermt 
helpende kinderhandjes.

Hoofdkenmerken

Draagbaar
4 zones
Pauzefunctie
Kinderslot
Timer
Booster
Brugfunctie
Flexibele zone
Touch- en pressbedieningspaneel
Touch- en slidebedieningspaneel
Vooraf ingestelde kookmodus
Geïntegreerde afzuigkap

Technical information 
Inclusief aansluitsnoer. Bekabelde installatie. 
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Vermogen kookzone:  2×1200W, 1×1800W, 1×2300W.
Stroom: 2×16A of 1×32A.

Afmetingen 
59×52 cm.
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Een boost in  
de keuken! 
Met een inductiekookplaat bespaar 
je tot wel 40% energie terwijl je maar 
half zo lang achter het fornuis staat.

HÖGKLASSIG 700 
inductiekookplaat
404.678.26

599,-



58

KOOKPLATENKOOKPLATEN

Kies voldoende branders en stem het aantal af op jouw behoeften en 
hoeveel gerechten je tegelijk klaarmaakt. We hebben kookplaten met 
1 brander, maar ook met 2 en 4 branders. 

Als je graag wokt en roerbakt, dan is de wokbrander is zeker iets 
voor jou. Die is speciaal ontworpen voor wokpannen die de gietijzeren 
steun stevig op zijn plek houdt. 

Laat die lucifers maar zitten! Onze gaskookplaten zijn uitgerust 
met een elektrische ontsteking. Druk en draai en de knop om de 
kookplaat in te schakelen.

Hoofdkenmerken gaskookplaat
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SMÅKOKA
Gaskookplaat
169,-
Roestvrij staal. 702.780.75

Met gasbranders kan je beter de warmte en de gaartijd afstemmen. Je hebt geen 
lucifers nodig. Druk en draai de knop om het vuur aan te zetten. De drukknoppen 
zitten veilig aan de voorkant.

Hoofdkenmerken

4 zones

Elektrische ontsteking

Woksteun

Technische informatie 
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Vermogen kookzone: 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Afmetingen 
58×51 cm. 

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor kookplaten.

MATMÄSSIG
Gaskookplaat
229,-
Roestvrij staal. 103.768.42

Deze gaskookplaat is ideaal voor precies en gevarieerd koken. Met de 4 efficiënte 
branders kan je de temperatuur perfect afstemmen en de gietijzeren steunen zijn 
zo vlak dat ze geschikt zijn voor nagenoeg alle potten en pannen. 

Hoofdkenmerken

4 zones

Elektrische ontsteking

Woksteun

Technische informatie 
Inclusief aansluitsnoer. Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde 
installateur.
Vermogen kookzone: 1×1000W, 2×1850W, 1×4000W.

Afmetingen 
59,5×51 cm.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 58.
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LIVSLÅGA
Gaskookplaat
229,-
Donkergrijs. 902.780.79

Deze kookplaat biedt meer variatie. Ideaal voor roerbakken want de wokbrander 
geeft snel veel warmte af. De stevige gietijzeren steun houdt je pannen stevig op 
hun plek.

Hoofdkenmerken

4 zones

Elektrische ontsteking

Woksteun

Technische informatie 
Vaste installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur.
Vermogen kookzone: 1×1000W, 2×2000W, 1×3500W.

Afmetingen 
58×51 cm.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 58.Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor kookplaten.
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Stijlvolle  
blikvanger 
Een robuuste gietijzeren gaskook-
plaat is een echte eyecatcher in 
elke keuken.

MATMÄSSIG  
gaskookplaat
103.768.42

229,-
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Afzuigkappen
Een afzuigkap houdt niet alleen je keuken vrij van stoom, vet en kookgeurtjes, maar 
is ook een belangrijk designelement. Of je ze nu in de kijker wil zetten met een 
verrassend ontwerp, of weg wil stoppen in een kast voor een uniforme look. Of je nu 
een wandgemonteerd of ingebouwd model zoekt of een plafondgemonteerde afzuigkap 
voor boven je keukeneiland, wij hebben een ruim assortiment modellen met diverse 
afzuigcapaciteiten voor jouw keuken. 

Bij de keuze van een afzuigkap moet je rekening houden met 
het volgende: 

01 02 03

Hoe breed is je kookplaat? 
Je afzuigkap moet 
minstens even breed of 
breder zijn.

Hoe ziet je keuken eruit? 
Als je een woning met 
een open inrichting hebt, 
ga dan zeker voor een 
afzuigkap die weinig 
lawaai maakt.

Heb je een luchtafvoer 
of gebruik je liever een 
koolstoffilter? Controleer 
of je de afzuigkap kan 
aansluiten op een afvoer 
naar buiten. Als dat 
niet mogelijk is, moet 
je een afzuigkap met 
koolstoffilter gebruiken. 
Die haalt het vet en de 
geurtjes uit de kooklucht 
en verspreidt schone lucht 
terug in de ruimte.

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je 
toestel gemaakt is om lang mee te gaan.  
Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en 
LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.
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Geluidsniveaus 
Geluidniveaus voor toestellen worden 
gemeten in decibel (dB). Onze afzuigkappen 
werden getest in stand 3 om het dB-niveau 
te bepalen. 

Het geluidsniveau van jouw afzuigkap wordt 
beïnvloed door:
• Soort installatie. Afzuigmodus of 

recirculatiemodus.
• Lengte en diameter van de afvoerbuis 

tussen de afzuigkap en de uitvoer naar 
buiten. Hoe langer de afvoerbuis en hoe 
kleiner de diameter van de afvoerbuis zijn, 
hoe luider de afzuigkap is.

• Bochten van 90°. Des te meer bochten 
de uitvoerbuis heeft, des te luider de 
afzuigkap zal zijn.

De decibelniveaus worden vermeld in de 
productinformatie, zodat je kan vergelijken 
en de afzuigkap kan kiezen die past bij jouw 
behoeften en comfort. Tip/let op

Elke toename van 10dB verdubbelt het waargenomen 
geluidsniveau. In andere woorden 70 dB wordt 
ervaren als twee keer zo luid als 60 dB; en 80 dB 
wordt ervaren als vier keer zo luid als 60 dB.
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Types afzuigkappen

Inbouwafzuigkap 
Als je een harmonieuze en gestroomlijnde keuken wilt, 
ga dan voor een ingebouwde afzuigkap met een front 
dat bij de rest van je keuken past. 

Wandgemonteerde afzuigkap 
Onze wandgemonteerde afzuigkappen zijn verkrijgbaar 
in tal van vormen, stijlen en afmetingen. Kies een uniek 
stuk of een die past bij de rest van je toestellen en de 
afwerking van de keuken. Denk eraan een afzuigkap te 
nemen die dezelfde afmetingen heeft als je kookplaat 
of net iets breder is voor een optimale werking. 

Plafondgemonteerde afzuigkappen 
Een plafondgemonteerde afzuigkap is de perfecte 
oplossing om te koken op een kookeiland.
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Overzicht 

Wandgemonteerde afzuigkappen

Plafondgemonteerde afzuigkappen 

SVÄVANDE
90 cm

OMNEJD
90 cm

LAGAN
60 cm

MATÄLSKARE
60 cm

BALANSERAD
80 cm

LAGAN
60 cm

MATTRADITION
60 cm

FOKUSERA
70 cm

UPPFRISKANDE
80 cm

RYTMISK
60 cm
RYTMISK
60 cm 90 cm

FULLSTÄNDIG
80 cm

KULINARISK
90 cm

UTDRAG
60 cm

Inbouwafzuigkappen 

UNDERVERK
60 cm 80 cm

BEMÖTA
66 cm

FINSMAKARE
70 cm

FÖLJANDE
80 cm
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Alle afzuigkappen zijn uitgerust met energiezuinige ledverlichting. 
Deze verlichting gaat doorgaans even lang mee als de afzuigkap, en 
het verlicht de volledige kookplaat, wat het koken vergemakkelijkt. 

Met dimbare verlichting pas jij de verlichting van jouw kookplaat 
aan. Ga voor feller licht tijdens het koken en gezellige sfeerverlichting 
wanneer je aan tafel zit. 

Wanneer je veel eten tegelijk klaarmaakt stapelen de etensgeuren 
zich op in je keuken. De boosterfunctie lost dit probleem snel op. 
De booster zuigt sneller dan de hoogste stand en kan maximaal 
6 minuten ingeschakeld worden om zware kookgeuren weg te zuigen.

Een afzuigkap met touch-bediening is makkelijk schoon te houden en 
geeft je keuken een moderne toets. 
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LAGAN 
Wandgemonteerde afzuigkap
49,99
Wit. 504.013.83

Een afzuigkap met ledverlichting en alle basisfuncties. Kan in een kast worden 
gemonteerd voor een uniforme look in de keuken. Te combineren met de LAGAN 
oven en de LAGAN kookplaat.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 273 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 71 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 75 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 125.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 125 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 60 cm.
Diepte: 51 cm.
Hoogte: 13 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 115W.

LAGAN 
Wandgemonteerde afzuigkap
79,99
Roestvrij staal. 203.889.67

Een afzuigkap met ledverlichting en alle basisfuncties. Kan in een kast worden 
gemonteerd voor een uniforme look in de keuken. Te combineren met de LAGAN 
oven en de LAGAN kookplaat.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 322 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 73 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 116 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 77 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 125.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 125 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 60 cm.
Diepte: 51 cm.
Hoogte: 13 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 115W.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 66.Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor afzuigkappen.
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UTDRAG 
Inbouwafzuigkap
129,-
Roestvrij staal. 103.891.42

Stop je liever je afzuigkap weg? De ingebouwde UTDRAG afzuigkap met 
ledverlichting wordt in een bovenkast gemonteerd en is zo goed als onzichtbaar. 
Om de afzuigkap op te starten trek je gewoon het afzuigoppervlak uit. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 340 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 67 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 140 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 72 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 120 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 59,9 cm.
Diepte: 38,7-64,4 cm.
Hoogte: 21,5 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 110W.

UNDERVERK 
Inbouwafzuigkap
299,-
Roestvrij staal. 703.891.39

Een krachtige afzuigkap verstopt in een kast - jij kiest een deur die je mooi vindt 
en die perfect aansluit bij je keuken voor een uniforme look. Een ledstrip biedt 
mooie werkbladverlichting en vergemakkelijkt het koken. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 630 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 64 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 365 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 79 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 56,1 cm.
Diepte: 35,5 cm.
Hoogte: 35,8 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 250W.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor afzuigkappen.
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UNDERVERK 
Inbouwafzuigkap
369,-
Roestvrij staal. 103.939.74

Een krachtige afzuigkap verstopt in een kast - jij kiest een deur die je mooi vindt 
en die perfect aansluit bij je keuken voor een uniforme look. Een ledstrip biedt 
mooie werkbladverlichting en vergemakkelijkt het koken. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 630 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 64 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 365 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 79 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 76,1 cm.
Diepte: 35,5 cm.
Hoogte: 35,5 cm.
Snoerlengte: 1,0 cm.
Motorvermogen: 250W.

RYTMISK 
Wandgemonteerde afzuigkap
99,99
Roestvrij staal. 803.889.69

Klassieke afzuigkap met alle basisfuncties. Het tijdloze roestvrijstalen ontwerp 
past bij de meeste keukens en sluit mooi aan bij andere roestvrijstalen toestellen. 
Een ledstrip biedt gelijkmatige werkbladverlichting.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 400 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 66 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 190 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 59,8 cm.
Diepte: 47,1 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 62-99,5 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 71,5-99,5 cm.
Breedte schoorsteen: 16,7 cm.
Diepte schoorsteen: 16,9 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 110W.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 66.
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RYTMISK 
Wandgemonteerde afzuigkap
199,-
Roestvrij staal. 703.893.42

Klassieke afzuigkap met alle basisfuncties. Het tijdloze roestvrijstalen ontwerp 
past bij de meeste keukens en sluit mooi aan bij andere roestvrijstalen toestellen. 
Een ledstrip biedt een gelijkmatige verlichting van de kookplaat.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 400 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 190 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 89,8 cm.
Diepte: 47,1 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 62-99,5 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 71,5-99,5 cm.
Breedte schoorsteen: 16,7 cm.
Breedte schoorsteen: 16,9 cm.
Snoerlengte: 1,2 m.
Motorvermogen: 110W.

MATÄLSKARE 
Wandgemonteerde afzuigkap
269,-
Roestvrij staal. 903.688.00

Deze afzuigkap heeft strakke, uitgepuurde lijnen die perfect passen in een 
moderne keuken. Een ledstrip biedt gelijkmatige verlichting op de kookplaat. De 
afzuigkap maakt weinig lawaai zodat je tijdens het kokerellen met je gasten kan 
praten.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 511 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 59,8 cm.
Diepte: 45,8 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 63,5-107,5 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 63,5-108,8 cm.
Breedte schoorsteen: 23,7 cm.
Diepte schoorsteen: 24,7 cm.
Snoerlengte: 1,2 m.
Motorvermogen: 210W.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor afzuigkappen.
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MATÄLSKARE 
Wandgemonteerde afzuigkap
269,-
Zwart. 103.889.77

Deze afzuigkap heeft strakke, uitgepuurde lijnen die perfect passen in een 
moderne keuken. Een ledstrip biedt gelijkmatige verlichting op de kookplaat. De 
afzuigkap maakt weinig lawaai zodat je tijdens het kokerellen met je gasten kan 
praten.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 511 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus:
Gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 59,8 cm.
Diepte: 45,8 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 63,5-107,5 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 63,5-108,8 cm.
Breedte schoorsteen: 23,7 cm.
Diepte schoorsteen: 24,7 cm.
Snoerlengte: 1,2 m.
Motorvermogen: 210W.

MATTRADITION 
Wandgemonteerde afzuigkap
269,-
Roestvrij staal. 703.688.01

Deze afzuigkap met afgeronde, zachte randen is de ideale match voor een 
traditionele keuken. Een ledstrip biedt gelijkmatige verlichting op de kookplaat. 
De afzuigkap maakt weinig lawaai zodat je tijdens het kokerellen met je gasten 
kan praten.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 552 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 63 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 371 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 59,8 cm.
Diepte: 45,8 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 74,5-106,7 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 74,5-114,2 cm.
Breedte schoorsteen: 23,7 cm.
Diepte schoorsteen: 24,7 cm.
Snoerlengte: 1,3 cm.
Motorvermogen: 210W.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 66.
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MATTRADITION 
Wandgemonteerde afzuigkap
269,-
Zwart. 703.891.44

Deze afzuigkap met afgeronde, zachte randen is de ideale match voor een 
traditionele keuken. Een ledstrip biedt gelijkmatige verlichting op de kookplaat. 
De afzuigkap maakt weinig lawaai zodat je tijdens het kokerellen met je gasten 
kan praten. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 552 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 59,8 cm.
Diepte: 45,8 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 74,5-106,7 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 74,5-114,2 cm.
Breedte schoorsteen: 23,7 cm.
Diepte schoorsteen: 24,7 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 210W.

MATTRADITION 
Wandgemonteerde afzuigkap
269,-
Wit. 403.891.45

Deze afzuigkap met afgeronde, zachte randen is de ideale match voor een 
traditionele keuken. Een ledstrip biedt gelijkmatige verlichting op de kookplaat. 
De afzuigkap maakt weinig lawaai zodat je tijdens het kokerellen met je gasten 
kan praten. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 552 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 65 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 398 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 71 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 59,8 cm.
Diepte: 45,8 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 74,5-106,7 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 74,5-114,2 cm.
Breedte schoorsteen: 24,7 cm.
Diepte schoorsteen: 23,7 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 210W.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor afzuigkappen.
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BALANSERAD 
Wandgemonteerde afzuigkap
299,-
Roestvrij staal/glas. 505.269.91

Het glas geeft een lichte en luchtige look. De bedieningsknoppen vooraan zijn 
makkelijk bereikbaar, een ledstrip zorgt voor een gelijkmatige verlichting en 
het royale afzuigoppervlak zuigt doeltreffend alle luchtjes weg, ook bij grotere 
kookplaten. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 753 m³/u.
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 453 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 61 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 422 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 70 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
"Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 79,8 cm.
Diepte: 45,2 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 73,4-126,2 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 69,6-119,5 cm.
Breedte schoorsteen: 31 cm.
Diepte schoorsteen: 29 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 210W.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 66.

UPPFRISKANDE 
Wandgemonteerde afzuigkap
499,-
Roestvrij staal. 205.270.20

Een krachtige afzuigkap met led-verlichting. Jij bepaalt het uiterlijk: gemonteerd in 
een bovenkast of zichtbaar met een schoorsteen. Hoe dan ook, het robuuste staal 
zal een fraai onderdeel van je keukendesign worden.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 724 m³/h.
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 430 m³/h.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 57 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 354 m³/h.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 69 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
“Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 80 cm.
Diepte: 51 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 75-103 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 73,5-109 cm.
Breedte schoorsteen: 24 cm.
Diepte schoorsteen: 25 cm.   
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 270W.
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FULLSTÄNDIG 
Wandgemonteerde afzuigkap
399,-
Wit. 705.270.08

Het aparte ontwerp van deze afzuigkap geeft karakter aan elke keuken. En ze past 
zo goed als overal. Een ledstrip biedt gelijkmatige verlichting en vergemakkelijkt 
het koken. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 640 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 63 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 383 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 68 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 79,8 cm.
Diepte: 49,8 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 75,6-102,3 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 75,6-109,5 cm.
Breedte schoorsteen: 24 cm.
Diepte schoorsteen: 25 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 260W.

FOKUSERA 
Wandgemonteerde afzuigkap
399,-
Zwart. 205.269.97

Een afzuigkap met een gedurfd, apart ontwerp past in elke keuken. De ledstrip 
verlicht de kookplaat gelijkmatig waardoor jij nog comfortabeler kan koken.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 669 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 64 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 384 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 69 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 69,8 cm.
Diepte: 45 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 77-101,4 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 77-108,3 cm.
Breedte schoorsteen: 31 cm.
Diepte schoorsteen: 25 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 260W.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor afzuigkappen.
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BEMÖTA 
Wandgemonteerde afzuigkap
499,-
Roestvrij staal. 903.893.36

Energiezuinige afzuigkap die koken aan de kookplaat nog makkelijker maakt. De 
boosterfunctie gaat de strijd aan met vieze luchtjes, en de ledstrip dompelt het 
werkblad onder in gelijkmatig licht. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 700 m³/u. 
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 380 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 380 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 78 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 69,8 cm.
Diepte: 38,1 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 81,5-106,5 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 91,2-118,5 cm.
Breedte schoorsteen: 30 cm.
Diepte schoorsteen: 20 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 270W.

FINSMAKARE 
Wandgemonteerde afzuigkap
549,-
Zwart. 503.891.40

Een strak modern ontwerp met een makkelijk schoon te maken glazen oppervlak. 
Door afgeschuinde afzuigkap is de kookplaat nog beter toegankelijk, en de twee 
dimbare ledstrips bieden gelijkmatig licht zodat koken nog comfortabeler wordt.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting

Boosterfunctie

Dimbare verlichting

Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 740 m³/u. 
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 400 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 380 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 74 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 69,8 cm.
Diepte: 38,4 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 78,2-105,7 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 90,7-115,7 cm.
Breedte schoorsteen: 29,8 cm.
Diepte schoorsteen: 20 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 270W.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 66.
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FÖLJANDE 
Wandgemonteerde afzuigkap
549,-
Roestvrij staal. 205.217.06

Het kruidenrekje en de stangen voor keukengerei maken ruimte vrij op je 
werkblad en versterken de traditionele look van je keuken. De ledstrip verlicht de 
kookplaat gelijkmatig waardoor jij nog comfortabeler kan koken. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting
Boosterfunctie
Dimbare verlichting
Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 813 m³/u.
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 437 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 296 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 67 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 80 cm.
Diepte: 48 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 99-153,5 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 99-153,5 cm.
Breedte schoorsteen: 27,9 cm.
Diepte schoorsteen: 24 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 160W.

KULINARISK 
Wandgemonteerde afzuigkap
599,-
Roestvrij staal/glas. 303.831.44

Strak design met moderne functies zoals touch-bediening. Het grote 
afzuigoppervlak zuigt vieze luchtjes op en de dimbare ledlichtstrip biedt 
gelijkmatig licht. Past bij andere toestellen van de KULINARISK serie.

Hoofdkenmerken

Ledverlichting
Boosterfunctie
Dimbare verlichting
Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 700 m³/u.
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 380 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 340 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 74 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 89,8 cm.
Diepte: 46 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 73-89 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 73-101 cm.
Breedte schoorsteen: 30 cm.
Diepte schoorsteen: 26 cm.
Snoerlengte: 1,0 m.
Motorvermogen: 270W.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor afzuigkappen.
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SVÄVANDE 
Plafondgemonteerde afzuigkap
599,-
Roestvrij staal. 403.890.89

Het tijdloze ontwerp in roestvrij staal biedt een stijlvolle uitstraling. Het grote 
afzuigoppervlak werkt kookluchtjes efficiënt weg, zelfs bij grote kookplaten, en de 
ledverlichting verspreidt gelijkmatig licht op het keukeneiland. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting
Boosterfunctie
Dimbare verlichting
Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 710 m³/u.
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 360 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 60 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 350 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 75 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 89,8 cm.
Diepte: 59,8 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 74-102,5 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 83-107,5 cm.
Breedte schoorsteen: 35 cm.
Diepte schoorsteen: 29 cm.
Snoerlengte: 1,0 cm.
Motorvermogen: 270W.

OMNEJD 
Plafondgemonteerde afzuigkap
699,-
Roestvrij staal. 105.217.35

Het kruidenrekje en de stangen voor keukengerei maken plaats vrij op het 
werkblad en zetten aan tot koken. Het grote afzuigoppervlak is geschikt voor 
grotere kookplaten en een dimbare ledstrip biedt gelijkmatige verlichting. 

Hoofdkenmerken

Ledverlichting
Boosterfunctie
Dimbare verlichting
Bediening via aanraking

Prestaties
Afzuigcapaciteit in afvoermodus met boosterfunctie: 813 m³/u.
Afzuigcapaciteit in afvoermodus: 437 m³/u.
Geluidsniveau bij max. afzuigsnelheid: 59 dB (A).
Afzuigcapaciteit in recirculatiemodus: 296 m³/u.
Geluidsniveau bij max. recirculatiesnelheid: 67 dB (A).

Installatie 
Voor installatie in afvoermodus: Gebruik NYTTIG TUB 150.
Voor installatie in recirculatiemodus: Gebruik de NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.
Voor deze installatie is NYTTIG TUB 150 ook vereist.

Afmetingen
Breedte: 90 cm.
Diepte: 60 cm.
Hoogte in afzuigmodus: 104-131 cm.
Hoogte in recirculatiemodus: 104-131 cm.
Breedte schoorsteen: 27,7 cm.
Diepte schoorsteen: 27,8 cm.
Snoerlengte: 1,3 m.
Motorvermogen: 160W.

Voor meer details over de belangrijkste functies, zie pagina 66.
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AFZUIGKAPPEN

NYTTIG FIL 559 koolstoffilter.

900.279.72 40,-

NYTTIG TUB 125 flexibele buis.

600.899.85 20,-

NYTTIG FIL 400 koolstoffilter.

704.019.47 30,-

NYTTIG FIL 650 koolstoffilter.

003.953.51 40,-

NYTTIG TUB 150 flexibele buis.

902.502.59 20,-

NYTTIG FIL 440 koolstoffilter.

704.019.52 35,-

NYTTIG FIL 900 koolstoffilter.

604.019.57 25,-

NYTTIG FIL 500 koolstoffilter.

004.019.55 35,-

Koolstoffilters

Flexibele buizen

Onze koolstoffilters absorberen doeltreffend 
kookluchtjes bij recirculatie. Als je de koolstoffilter 
om de drie maanden wast, kan je hem zo'n 2 à 3 jaar 
gebruiken.  

NYTTIG FIL 120 koolstoffilter.

904.213.36 30,-
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Krachtig én stil? 
Ja!
Met onze stille afzuigkappen,  
hoef je niet te schreeuwen  
om met je gasten te praten. 

SVÄVANDE plafondgemonteerde 
afzuigkap.  
Roestvrij staal.
403.890.89

599,-
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Koelkasten en 
vriezers
De IKEA koelkasten en vriezers zijn uitgerust met tal van slimme functies en accessoires 
om je te helpen je eten langer vers te houden. Zowel onze inbouw- als vrijstaande 
modellen passen perfect bij de levensstijl van je gezin zodat alles in de keuken gesmeerd 
loopt. Ze zijn makkelijk schoon te maken en te bedienen.

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je 
toestel gemaakt is om lang mee te gaan.  
Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en 
LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.

Zo kies je je koelkast en vriezer: 

01 02 03

Hoeveel eten bewaar 
je in je koelkast en/of 
vriezer? Hoeveel leden 
telt jouw gezin? Ga je vaak 
winkelen? We hebben 
koelkasten en vriezers met 
verschillende afmetingen 
waaruit je kan kiezen.  

Wil je een specifieke 
functie of accessoires 
om het opbergen en 
op orde brengen van 
je koelkast/vriezer te 
vergemakkelijken? We 
hebben inrichting voor 
elke behoefte. 

Welke stijl vind je het 
leukst en wat werkt 
in jouw keuken? Kies 
vrijstaande toestellen als 
blikvanger in je keuken of 
ga voor inbouw om een 
gestroomlijnde en nette 
look te creëren.     
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Duurzaamheid
Wist je dat we ongeveer 25% van het eten dat we kopen weggooien? 
Een op vier zakken met boodschappen komt in de vuilbak terecht! 
IKEA koelkasten en vriezers zitten boordevol slimme ideeën om 
je te helpen je eten langer vers te houden. Door minder eten te 
verspillen, bespaar je geld én tijd tijdens het winkelen.

Tips 
Wist je dat je eten langer vers blijft met een 
ingebouwde ventilator? De ventilator verspreidt 
koele lucht en houdt de temperatuur gelijk in de hele 
koelkast. Als de temperatuur overal gelijk is, kan je 
eten en drinken opbergen waar je wil!

Wist je dat ontdooien en ijs uit de vriezer schrapen 
verleden tijd is? De no-frostfunctie regelt 
automatisch de vochtigheidsniveaus en voorkomt 
ijsvorming.
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KOELKASTEN EN VRIEZERS

Types koelkasten en vriezers

Vrijstaand 
Is jouw koelkast/vriezer eerder een blikvanger in je 
keuken, ga dan voor vrijstaande toestellen. Deze 
bieden bovendien meer ruimte dan inbouwkoelkasten/-
vriezers zonder dat ze meer ruimte innemen. 

Inbouw onder werkblad 
In een kleine keuken, of als je niet zoveel kookt, kan je 
een keuken/vriezer ook tussen twee kasten plaatsen 
onder het werkblad. 

Inbouw 
Voor een harmonieuze look monteer je je koelkast/
vriezer achter dezelfde fronten als de rest van je 
keuken. 
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KOELKASTEN EN VRIEZERS

Overzicht 

Inbouwkoelkasten en -vriezers

SVALNA 300
Bruikbaar volume: 142 L

AVKYLD 500
Bruikbaar volume: 209 L

FÖRKYLD 500
Bruikbaar volume: 174/14 L

FRYSA 700
Bruikbaar volume: 314 L

DJUPFRYSA 300
Bruikbaar volume: 98 L

FRYSA 700 
Bruikbaar volume: 209 L

RÅKALL 500
Bruikbaar volume: 153/79 L

TINAD 500
Bruikbaar volume: 210/79 L

ISANDE 700
Bruikbaar volume: 193/61 L

KÖLDGRADER 750
Bruikbaar volume: 213/61 L

Koelkasten en vriezers  
onder het werkblad

HUTTRA 500
Bruikbaar volume: 108/18 L

SMÅFRUSEN 500
Bruikbaar volume: 134 L

Vrijstaande koelkasten  
en vriezers

TILLREDA
Bruikbaar volume: 43 L

LAGAN
Bruikbaar volume: 97/16 L

LAGAN
Bruikbaar volume: 118/52 L

UPPKALLA
Bruikbaar volume: 216/95 L

MEDGÅNG
Bruikbaar volume: 219/83 L

MEDGÅNG
Bruikbaar volume: 219/83 L

VÄLGÅNG
Bruikbaar volume: 246/83 L

VINTERKALL 700
Bruikbaar volume: 341/171 L
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De vakantiemodus  voorkomt geurvorming in een lege koelkast bij 
langdurige afwezigheid.

Met de snelvriesfunctie kan je snel grote hoeveelheden etenswaren 
invriezen om de versheid en de voedingsstoffen te bewaren.

De snelkoelschakelaar is ideaal om verse etenswaren en dranken 
snel te koelen als je net je wekelijkse boodschappen hebt gedaan.

Geïntegreerde led-verlichting verlicht elk hoekje. De lichtbron is 
onderhoudsvrij, gaat de hele levensduur van de koelkast mee en  
zorgt dat je eenvoudiger kan zien wat je nog allemaal aan eten en 
drinken in huis hebt.

Ontdooien en ijs wegschrapen is verleden tijd! De no-frostfunctie 
regelt de luchtvochtigheid automatisch om ijsvorming op etenswaren 
en aan de binnenkant te voorkomen.

Een ingebouwde ventilator verspreidt de lucht en zorgt voor een 
gelijkmatige temperatuur. Zo kan je de volledige binnenruimte 
benutten en maakt het niet uit waar je alles zet.

Het touch-controlpaneel maakt het makkelijk om de juiste functies 
en temperatuurinstellingen te kiezen, of je nu desserts wil koelen, 
verse groenten wil invriezen of op vakantie gaat.

Meer functies

Functies koelkast en vriezer

Met de fleskoelingsmodus gaat een alarm af wanneer de koeltijd 
verstreken is. Dat is perfect wanneer je glazen flessen in de vriezer 
stopt of eten wil koelen.

Als de deur van het toestel niet goed dicht is zal het deuralarm afgaan 
om je eraan te herinneren de deur te sluiten. 

Het temperatuuralarm waarschuwt je voor een plotse stijging in 
temperatuur door een storing.

Interieur accessoires

SNURRAD draaiplateau, transparant.

905.061.04 29,99

Vergeet alle lekkere dingen achterin de koelkast niet! Je kan deze  
plank draaien, zodat zelfs de kleinste potjes achterin goed zichtbaar  
en bereikbaar zijn. Een slimme uitbreiding voor je koelkast of kast.
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KOELKASTEN EN VRIEZERS

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor koelkasten en vriezers.

INBOUWKOELKASTEN

SVALNA   
IKEA 300 Inbouwkoelkast
299,-
304.964.76

 

Kleine koelkast voor krappere 
keukens. De ideale match voor de 
DJUPFRYSA vriezer.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Accessoires 
4 verstelbare planken.
1 groentelade.
1 eiervak.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 117 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 142.

Afmetingen
54×54,9×87,3 cm.

SVALKAS   
IKEA 300 Inbouwkoelkast  
met vriesvak
249,-
504.964.56

 

Een kleine koelkast met vriesvak 
voor kleinere keukens of huishou-
dens die minder eten opbergen. 

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

2 verstelbare planken.
1 flessenrek.
1 groentelade.
1 eiervak.
1 ijsblokjesvorm.
1 ijsschraper.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 178 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 109/14.

Afmetingen
54×54,9×87,3 cm.

AVKYLD   
IKEA 500 Inbouwkoelkast
399,-
704.998.35

Een middelgrote koelkast met 
verstelbare platen waarmee je 
de ruimte aan je behoeften kan 
aanpassen.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Accessories 
3 verstelbare planken.
1 flessenrek.
1 groentelade.
1 eiervak.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 127 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 209.

Afmetingen
59,7×54,5×91,9 cm.

FÖRKYLD   
IKEA 500 Inbouwkoelkast  
met vriesvak
449,-
904.964.64

Middelgrote koelkast met klein 
vriesvak en verstelbare glasplaten 
om de ruimte naar wens aan te 
passen.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Accessories 
2 verstelbare planken.
1 flessenrek.
1 groentelade.
1 eiervak.
1 ijsblokjesvorm.
1 ijsschraper.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 182 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 174/14.

Afmetingen
54×54,9×121,8 cm.

Voor meer informatie over de functies, zie pagina 84.
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INBOUWVRIEZERS

DJUPFRYSA   
IKEA 300 Inbouwvriezer
349,-
304.964.19

Kleine energiezuinige vriezer met 
doorzichtige lades zodat je ziet 
wat erin zit. Past perfect bij de 
SVALNA koelkast.

Functies

No frost/automatisch ontdooien

Snelvriezen

Flessen koelen

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Accessoires 
4 vrieslades.
1 ijsblokbakje.
1 ijsschraper.

Technische informatie
Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 177 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 34 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 98.

Afmetingen
54×54,9×87,3 cm.

FRYSA   
IKEA 700 Inbouwvriezer
849,-
805.014.18

 

Een ruime energiezuinige vriezer 
met touch-bediening en auto 
defrost. Past perfect bij de FRYSA 
koelkast.

Functies

No frost/automatisch ontdooien

Snelvriezen

Flessen koelen

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Accessoires 
6 vrieslades.
2 vriesvakken.
1 ijsblokjesvorm.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A ).
Energieverbruik: 294 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 209.

Afmetingen
54×54,5×177 cm.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor koelkasten en vriezers.

FRYSA   
IKEA 700 Inbouwkoelkast
699,-
304.972.73

Een ruime en energiezuinige 
koelkast met touch-bediening en 
auto defrost. Vormt het ideale duo 
met de FRYSA vriezer.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Accessoires 
5 verstelbare planken.
2 groentelades.
1 eiervak.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A ).
Energieverbruik: 143 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 314.

Afmetingen
54×54,5×177 cm.

INBOUWKOELKASTEN
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Voor meer informatie over de functies, zie pagina 84.

RÅKALL   
IKEA 500 Inbouwkoelkast/-
vriezer
499,-
204.999.51

Een koelkast- en 
vriezercombinatie met verstelbare 
glazen platen en een flessenrek 
waarmee je de binnenruimte naar 
wens kan aanpassen.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

No frost/automatisch ontdooien

Snelvriezen

Flessen koelen

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Accessoires 
3 verstelbare planken.
1 groentelade.
1 eiervak.
3 vrieslades.
1 ijsblokjesvorm.
1 koelelement .
1 ijsschraper.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 274 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 153/79.

Afmetingen
54,5×54,5×157,6 cm.

TINAD   
IKEA 550 Inbouwkoelkast/-
vriezer 
649,-
604.999.54

Een koelkast- en 
vriezercombinatie met verstelbare 
glazen platen en een flessenrek 
waarmee je de binnenruimte naar 
wens kan aanpassen.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

No frost/automatisch ontdooien

Snelvriezen

Flessen koelen

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Accessoires 
3 verstelbare planken.
1 groentelade.
1 eiervak.
1 flessenrek.
3 vrieslades.
1 ijsblokjesvorm.
1 ijsschraper.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 282 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 210/79.

Afmetingen
54×54,5×185 cm.

ISANDE   
IKEA 700 Inbouwkoelkast/-
vriezer
849,-
104.963.02 

Ruime en energiebesparende 
inbouwkoel kast- en vriezer 
met auto defrost en slimme 
opbergoplossingen waarmee je 
etenswaren langer vers blijven.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

No frost/automatisch ontdooien

Snelvriezen

Flessen koelen

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Accessoires 
4 verstelbare planken.
2 groentelades.
1 eiervak.
1 flessenrek.
3 vrieslades.
2 ijsblokbakjes.
2 koelelementen.

Technische informatie
Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 214 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 35 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 193/61.

Afmetingen
54×54,9×177,2 cm.

KÖLDGRADER   
IKEA 750 Inbouwkoelkast/-
vriezer
999,-
704.963.75

Ruime en energiebesparende 
inbouwkoel kast- en vriezer 
met auto defrost en slimme 
opbergoplossingen waarmee je 
etenswaren langer vers blijven.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

No frost/automatisch ontdooien

Snelvriezen

Flessen koelen

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Accessoires 
4 verstelbare planken.
2 groentelades.
1 eiervak.
3 vrieslades.
1 ijsblokbakje.
2 koelelementen.

Technische informatie
Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 215 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 36 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 213/61- 

Afmetingen
54×54,9×188,4 cm.

INBOUWKOELKASTEN/VRIEZERS
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Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor koelkasten en vriezers.

SMÅFRUSEN   
IKEA 500 Inbouwkoelkast
399,-
Wit. 104.947.70

Handig in kleinere ruimtes want 
deze kleine koelkast past onder 
het werkblad. 

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Behandeld tegen vingerafdrukken

Accessories 
3 verstelbare planken.
1 groentelade.
1 eiervak.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 116 kWh/jaar
Geluidsniveau: 37 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 134.

Afmetingen
W59,6×D54,7×H81,9 cm.

HUTTRA   
IKEA 500 Inbouwkoelkast  
met vriesvak
449,-
Wit. 104.999.18

Kleine koelkast met vriesvak, alles 
in één voor krappe keukens. 

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Behandeld tegen vingerafdrukken

Accessories 
2 verstelbare planken.
2 groentelade.
1 eiervak.
1 ijsschraper.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 187 kWh/jaar
Geluidsniveau: 39 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 108/18.

Afmetingen
59,7×D54,5×H81,9 cm.

KOELKASTEN EN VRIEZERS ONDER HET WERKBLAD
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LAGAN   
Koelkast met vriesvak
199,-
Wit. 004.969.39

Deze vrijstaande koelkast met vriesvak 
heeft alle basisfuncties die je nodig hebt. De 
afmeting is perfect voor kleine keukens, en 
door de verstelbare planken kan je de ruimte 
aan de binnenkant aanpassen.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Behandeld tegen vingerafdrukken

Accessoires 
1 verstelbare plank.
1 groentelade.
1 ijsschraper.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 175 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 39 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 97/16.

Afmetingen
55,3×57,4×83,8 cm.

Voor meer informatie over de functies, zie pagina 84.

TILLREDA   
Koelkast
109,-
Wit. 104.969.53

 

Een kleine koelkast voor een kleine keuken. 
Ook handig in een hobbykamer, kelder, 
gastenverblijf, kot of waar je snel toegang wil 
hebben tot een drankje of snack.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Behandeld tegen vingerafdrukken

Accessoires 
1 plank.
1 waterbak voor het ontdooien.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 100 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 41 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 43.

Afmetingen
47,2×45×49,2 cm.

VRIJSTAANDE KOELKASTEN
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UPPKALLA   
IKEA 300 Koelkast/vriezer
449,-
Roestvrij staal. 904.901.22

Deze koelkast/vriezer in roestvrij staal 
heeft een strak, eenvoudig ontwerp met 
geïntegreerde handgrepen voor een elegante 
vormgeving. In de verstelbare opbergvakken 
in de koelkastdeur kan je flessen in 
verschillende hoogtes bewaren.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Behandeld tegen vingerafdrukken

Accessoires 
3 verstelbare planken.
1 groentelade.
3 vrieslades.

Technische informatie
Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 233 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 40 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 216/95.

Afmetingen
59,5×63×187,4 cm.

LAGAN   
Koelkast/vriezer
299,-
Wit. 704.901.18

Deze vrijstaande koel-/vrieskast heeft alle 
basisfuncties die je nodig hebt. Hij heeft 
ook verstelbare planken, zodat je de ruimte 
aan de binnenkant kan aanpassen, en 
transparante lades zodat je kan zien wat  
erin zit.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

No frost/automatisch ontdooien

Snelvriezen

Flessen koelen

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Behandeld tegen vingerafdrukken

Accessoires 
2 verstelbare planken.
1 groentelade.
1 vriesvak.
2 vrieslades. 

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 240 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 39 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 118/52.

Afmetingen
50×54×141,8 cm.

VRIJSTAANDE KOELKASTEN/VRIEZERS

MEDGÅNG   
IKEA 500 Koelkast/vriezer
649,-
Roestvrij staal. 504.901.24

Een koelkast/vriezer met verborgen 
handgrepen voor een elegante look. Het 
apparaat heeft een ingebouwde ventilator 
die de lucht circuleert voor een constante 
temperatuur en een gebruiksvriendelijk 
aanraakscherm en automatische 
ontdooifunctie.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Behandeld tegen vingerafdrukken

Accessoires 
3 verstelbare planken.
1 groentelade.
1 vak voor lage temperatuur.
3 vrieslades.

Technische informatie
Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 232 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 41 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 219/83.

Afmetingen
59,5×63×187,4 cm.

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor koelkasten en vriezers.
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VRIJSTAANDE KOELKASTEN/VRIEZERS

VÄLGÅNG   
IKEA 700 Koelkast/vriezer
799,-
Roestvrij staal. 004.901.26

Deze strakke koelkast/vriezer met 
geïntegreerde handgrepen is voorzien van 
energiebesparende led-verlichting, een 
touchscreen voor snelle toegang tot de 
instellingen en een snelle koel-/vriesfunctie 
om snel verse voedingsmiddelen af te koelen.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Behandeld tegen vingerafdrukken

Accessoires 
3 verstelbare planken.
1 groentelade.
1 vak voor lage temperatuur.
3 vrieslades.

Technische informatie
Energieklasse: D (van G tot A).
Energieverbruik: 192 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 41 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 246/83.

Afmetingen
59,5×63,5×201 cm.

MEDGÅNG   
IKEA 500 Koelkast/vriezer
649,-
Zwart roestvrij staal. 204.901.25

Een koelkast/vriezer met verborgen 
handgrepen voor een elegante look. Het 
apparaat heeft een ingebouwde ventilator 
die de lucht circuleert voor een constante 
temperatuur en een gebruiksvriendelijk 
aanraakscherm en automatische 
ontdooifunctie.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Behandeld tegen vingerafdrukken

Accessoires 
3 verstelbare planken.
1 groentelade.
1 vak voor lage temperatuur.
3 vrieslades.

Technische informatie
Energieklasse: E (van G tot A).
Energieverbruik: 232 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 41 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 219/83.

Afmetingen
59,5×63×187,4 cm.

VINTERKALL   
IKEA 700 Dubbeldeurs koelkast/
vriezer
1.099,-
Roestvrij staal. 604.901.28

Deze extra brede koelkast/vriezer biedt een 
grotere capaciteit, een goed overzicht en 
zorgt dat je voedsel binnen handbereik staat. 
Door de temperatuur- en vochtbeheersing in 
de vrieslade kan je het klimaat aan de inhoud 
aanpassen.

Functies

Ventilatiekoeling

Snelkoelen

Vakantiemodus

Ledverlichting

Bediening via aanraking

Deuralarm

Temperatuuralarm

Behandeld tegen vingerafdrukken

Accessoires 
3 verstelbare planken.
2 groentelades.
2 grote vriezerlades met vakken.

Technische informatie
Energieklasse: F (van G tot A).
Energieverbruik: 382 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 40 dB (A).
Inclusief aansluitsnoer.

Volume/liter: 341/171.

Afmetingen
83,3×65,5×189,8 cm.

Voor meer informatie over de functies, zie pagina 84.



92

Geluidsniveaus
Geluidniveaus voor toestellen worden 
gemeten in decibel (dB). Onze toestellen 
werden getest om het geluidsniveau te 
meten. De snelheid en het installatietype 
kan een invloed hebben op het 

geluidsniveau. Het geluidsniveau (dB) 
van de toestellen wordt vermeld in de 
productinformatie. Vergelijk en kies de 
vaatwasser die geschikt is voor jouw 
behoeften en comfort.

Vaatwassers
Een vaatwasser is zuiniger met water en energie dan wanneer je afwast met de hand, en 
is ook hygiënischer. Onze inbouwvaatwassers kan je achter een deur verstoppen die bij 
de rest van je keuken past. Ze hebben een genereuze binnenruimte zodat je voldoende 
plaats hebt voor heel wat vuile vaat.

Zo kies je jouw vaatwasser:

01 02

Hoeveel ruimte heb je en hoeveel leden 
telt je gezin? Wij hebben vaatwassers in 
diverse formaten en volumes.

Heb je speciale programma's nodig? Wil 
je 3 niveaus voor extra vaat? Zo kan je alle 
vuile vaat kwijt in de vaatwasser en ziet je 
keuken er altijd netjes uit.          

504030 60<dB

Wat je ook kiest, je kan erop vertrouwen dat je 
toestel gemaakt is om lang mee te gaan.  
Op het hele assortiment (behalve TILLREDA en 
LAGAN) krijg je gratis 5 jaar garantie.
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Duurzaamheid
Ga zitten, ontspan en bespaar water! De vaatwasser klaart de klus terwijl 
jij nageniet van een heerlijk etentje of een andere leuke activiteit. Een 
vaatwasser verbruikt minder water en energie dan de vaat met de hand 
doen. Kortom, jij bespaart tijd en geld terwijl je thuis ook duurzamer leeft.

Tips 
Wist je dat al onze vaatwassers inbouwmodellen 
zijn? Je kan ze achter een front plaatsen dat bij de 
rest van je keuken past voor een uniforme look.

Wist je dat de vaat sneller kan drogen zonder meer 
energie te verbruiken? Deze functie heet AutoOpen! 
Tijdens de droogfase aan het einde van het 
wasprogramma, gaat de deur van de vaatwasser 
automatisch open zodat de vaat sneller en beter 
droogt. Slim, niet?
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Vaatwasserfuncties

Afmetingen/capaciteit: we hebben 
vaatwassers in verschillende formaten voor 
verschillende behoeften en keukens. Ze zijn 
45 cm of 60 cm breed en je kan kiezen tussen 
modellen met 2 of 3 niveaus. Een vaatwasser 
met 3 niveaus heeft een grotere capaciteit.

Je kan de start uitstellen, dus de machine 
draait precies wanneer jij dat wilt. Bij onze 
machines kan je het starttijdstip 3 tot 24 uur 
uitstellen.

Volledig geïntegreerd: je kan 
inbouwmodellen verstoppen achter fronten 
die passen bij de rest van je keuken.

Met verstelbare manden kan je 
plaatsmaken voor borden en glazen in 
verschillende groottes.

De ledverlichting in de vaatwasser is 
aangenaam en handig wanneer je de vaat in 
de machine stopt of eruit haalt.

Onze vaatwassers zijn zuinig met water: 
je wast massa’s vuile vaat met slechts een 
kleine hoeveelheid water.

Zachte kunststof pennetjes en speciaal 
ontworpen houders zorgen dat alles goed 
op zijn plaats blijft zitten. Zo is er ook minder 
risico dat er iets breekt. Met onze bestekbakjes 
staat je kookgerei rechtop zodat het zeker 
goed wordt gereinigd. Bovendien kan je het zo 
makkelijker sorteren en opbergen.

Automatische deuropening: de deur gaat 
automatisch open aan het eind van het 
programma zodat de vaat zo snel mogelijk 
droogt.
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Programma’s Optionele programma’s

AUTO
Voor elk type vaat – servies, eetgerei en potten en pannen.

ECOLOGISCH WASSEN 
Een duurzamere, waterbesparende optie. Voor normaal vuil 
servies en eetgerei. 

SNEL WASSEN 
Ideaal als je gehaast bent of veel servies hebt. Voor onlangs 
gebruikt servies en eetgerei.

INTENSIEF WASSEN 
Voor elk type vaat (servies, eetgerei en potten en pannen) die heel 
erg vuil is!

NORMAAL WASSEN 
Geweldig voor normaal vuil servies en eetgerei.

‘S NACHTS WASSEN 
Extra stil: ideaal voor woningen met een open keuken of waar de 
vaatwasser dicht bij de eettafel staat. Voor normaal vuil servies en 
eetgerei.

WIJNGLAZEN WASSEN 
Voor delicaat servies en glazen die niet al te vuil zijn.

VOORWAS 
Dit is een voorwas voor erg vuil servies.

MACHINEONDERHOUD
Dit programma onderhoudt de vaatwasser door de binnenkant te 
reinigen met warm water.

DRYPLUS
Een hogere temperatuur tijdens de laatste spoeling en een langere 
droogfase garanderen de droogprestaties, zelfs voor kunststof 
voorwerpen.

EXTRA HYGIENE
Een hogere temperatuur (70 °C) gedurende minstens tien minuten 
van de laatste spoeling ontsmet en biedt een extra goede hygiëne.

TIJD BESPAREN 
Verkort de wasduur met zo’n 66% afhankelijk van het geselecteerde 
programma.

ENERGIE BESPAREN 
Verbruikt minder water en energie.

INTENSIEVE ZONE 
De vuile vaat in de onderste korf wordt extra intensief gewassen, 
perfect voor zeer vuile pannen en ovenschotels.

HALVE LADING
Gebruik dit programma voor een kleine lading vaat. De looptijd is 
korter, waardoor er minder energie en water wordt verbruikt. We 
raden aan om minder detergent te gebruiken dan bij een normale 
lading vaat.

Met de time-beam-on-floorfunctie geeft een lichtstraal op de vloer 
aan hoelang het vaatwasprogramma nog te gaan heeft. 

Met de beam-on-floorfunctie geeft een lichtstraal op de vloer aan 
dat de vaatwasser draait.
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VAATWASSERS

Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor vaatwassers.

VAATWASSERS
LAGAN 60 cm   
Inbouwvaatwasser 
299,-
504.754.25

Een betrouwbare vaatwasser die alle basisfuncties 
heeft om het werk te klaren.

Functies

Capaciteit: 13
Geluidssignaal
Vloer-indicatielamp
Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
Verstelbare bovenste korf
Uitgestelde start (3 uur)
Ledverlichting aan de binnenkant
Automatische deuropening
Uittrekbare bestekbak

 Waterstopsysteem

Programma’s

Auto 
Normaal wassen
Ecologisch wassen
Intensief wassen
Snel wassen
Wijnglazen wassen
Voorwas
‘s Nachts wassen
Machineonderhoud

Optionele programma’s

Power Clean

Technische informatie
Energieklasse: E (van G tot A ).
Energieverbruik: 0,94 kWh/standaardcyclus, 
ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,9 L/standaardcyclus, 
ecoprogramma.
Geluidsniveau: 46 dB (A).

Installatie 
Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde 
installateur. Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra 
bescherming tegen vocht.

Afmetingen
59,6×55,5×81,8 cm.

VÅGLIG verbindingsrail voor fronten. Met het 
VÅGLIG beslag kan je de deur van de vaatwasser 
makkelijk afstemmen op de andere deuren 
en ladefronten in de keuken voor een strakke, 
gestroomlijnde uitstraling. 

005.181.92 20,-

Accessoires

Overzicht 

LAGAN 
60 cm

PROFFSIG 700
60 cm

RENGÖRA 300
60 cm

DISKAD 700
60 cm

RENODLAD 500
60 cm 

MEDELSTOR 500
45 cm

HYGIENISK 500
60 cm

FINPUTSAD 700
45 cm

LAGAN 
60 cm
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Voor meer details over functies, zie pagina 94.Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor vaatwassers.

RENGÖRA 300   
Inbouwvaatwasser, 60 cm 
399,-
404.755.72

Deze vaatwasser wint het elke dag van afwassen 
met de hand - en hij verbruikt ook minder water en 
energie! Alle basisfuncties die je nodig hebt voor een 
eenvoudiger leven in de keuken.

Functies

Capaciteit: 13
Geluidssignaal
Vloer-indicatielamp
Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
Verstelbare bovenste korf
Uitgestelde start (tot 12 uur)
Ledverlichting aan de binnenkant
Automatische deuropening
Uittrekbare bestekbak

 Waterstopsysteem

Programma’s

Auto 
Normaal wassen
Ecologisch wassen
Intensief wassen
Snel wassen
Wijnglazen wassen
Voorwas
‘s Nachts wassen
Machineonderhoud

Optionele programma’s

Halve lading

Technische informatie
Energieklasse: E (van G tot A ).
Energieverbruik: 0,94 kWh/standaardcyclus, 
ecoprogramma.
Waterverbruik: 12 L/standaardcyclus,  
ecoprogramma.
Geluidsniveau: 46 dB (A).

Installatie 
Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde 
installateur. Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra 
bescherming tegen vocht.

Afmetingen
59,8×55,5×82 cm.

RENODLAD 500   
Inbouwvaatwasser, 60 cm 
499,-
904.756.16

Vaatwasser met 2 niveaus voor borden, een 
bestekmandje en diverse programma’s. Dat 
vereenvoudigt het dagelijks leven in de keuken - 
en jij kan ontspannen in de wetenschap dat deze 
vaatwasser water en energie bespaart.

Functies

Capaciteit: 13
Geluidssignaal
Vloer-indicatielamp
Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
Verstelbare bovenste korf
Uitgestelde start (1-24 uur)
Ledverlichting aan de binnenkant
Automatische deuropening
Uittrekbare bestekbak

 Waterstopsysteem

Programma’s

Auto
Normaal wassen
Ecologisch wassen

 Intensief wassen
Snel wassen
Wijnglazen wassen
Voorwas
‘s Nachts wassen
Machineonderhoud

Optionele programma’s

Power Clean

Technische informatie
Energieklasse: D (van G tot A ).
Energieverbruik: 0,84 kWh/standaardcyclus, 
ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,9 L/standaardcyclus, 
ecoprogramma.
Geluidsniveau: 44 dB (A).

Installatie 
Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde 
installateur. Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra 
bescherming tegen vocht.

Afmetingen
59,6×55,5×81,8 cm.

HYGIENISK 500   
Inbouwvaatwasser, 60 cm
649,-
204.756.10

Deze stille vaatwasser doet gewoon zijn werk 
zonder te storen bij een goed gesprek. Hij verbruikt 
minder water en energie dan wanneer je met 
de hand afwast, en heeft veel programma’s en 
slimme functies om het leven in de keuken te 
vereenvoudigen.

Functies

Capaciteit: 14
Geluidssignaal
Vloer-indicatielamp
Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
Verstelbare bovenste korf
Uitgestelde start (1-24 uur)
Ledverlichting aan de binnenkant
Automatische deuropening
Uittrekbare bestekbak

 Waterstopsysteem

Programma’s

Auto
Normaal wassen
Ecologisch wassen
Intensief wassen
Snel wassen
Wijnglazen wassen
Voorwas
‘s Nachts wassen
Machineonderhoud

Optionele programma’s

Power Clean

Technische informatie
Energieklasse: D (van G tot A ).
Energieverbruik: 0,85 kWh/standaardcyclus, 
ecoprogramma.
Waterverbruik: 10,5 L/standaardcyclus, 
ecoprogramma.
Geluidsniveau: 42 dB (A).

Installatie 
Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde 
installateur. Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra 
bescherming tegen vocht.

Afmetingen
59,6×55,5×81,8 cm.
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Inclusief recyclagebijdrage van 1,- voor vaatwassers.

PROFFSIG 700   
Inbouwvaatwasser, 60 cm 
699,-
404.754.21

Vaatwasser met plaats voor je grootste borden, wijnglazen en pannen, zodat je na 
het eten kan ontspannen terwijl je ook nog eens water en energie bespaart. Veel 
slimme functies die het werken in de keuken eenvoudig en comfortabel maken.

Functies

Capaciteit: 13
Geluidssignaal
Vloer-indicatielamp
Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
Verstelbare bovenste korf
Uitgestelde start (1-24 uur)
Interior LED lighting
Automatische deuropening
Uittrekbare bestekbak

 Waterstopsysteem

Programma’s

Auto 
Normaal wassen
Ecologisch wassen
Intensief wassen
Snel wassen
Wijnglazen wassen
Voorwas
‘s Nachts wassen
Machineonderhoud

Optionele programma’s

DryPlus
Extra Hygiëne
Intensieve zone
Tijd besparen

Technische informatie
Energieklasse: D (van G tot A ).
Energieverbruik: 0,84 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 L/standaardcyclus, ecoprogramma.
Geluidsniveau: 44 dB (A).

Installatie 
Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur. 
Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen
59,8×55×86,5 cm.

DISKAD 700   
Inbouwvaatwasser, 60 cm
849,-
404.754.16

Waterbesparende vaatwasser met alle functies die je nodig hebt. Als je met veel 
mensen aan tafel zit, heb je een efficiënte vaatwasser nodig met veel capaciteit.  
Hij is ook stil, zodat je kan genieten van goede gesprekken na het eten.

Functies

Capaciteit: 14
Geluidssignaal
Vloer-indicatielamp
Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
Verstelbare bovenste korf
Uitgestelde start (1-24 uur)
Ledverlichting aan de binnenkant
Automatische deuropening
Uittrekbare bestekbak

 Waterstopsysteem

Programma’s

Auto 
Normaal wassen
Ecologisch wassen
Intensief wassen
Snel wassen
Wijnglazen wassen
Voorwas
‘s Nachts wassen
Machineonderhoud

Optionele programma’s

DryPlus
Extra Hygiëne
Intensieve zone
Tijd besparen
Halve lading

Technische informatie 
Energieklasse: D (van G tot A ).
Energieverbruik: 0,85 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,5 L/standaardcyclus, ecoprogramma.
Geluidsniveau: 42 dB (A).

Installatie 
Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur. 
Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen
59,8×55×86,5 cm.
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MEDELSTOR 500   
Inbouwvaatwasser, 45 cm
449,-
104.755.02

Perfect voor kleine ruimtes - met grote voordelen voor jou! Deze vaatwasser  
heeft diverse slimme functies en 3 korven om de capaciteit te maximaliseren.  
Een praktische keukenhulp die tijd en energie bespaart.

Functies

Capaciteit: 10
Geluidssignaal
Vloer-indicatielamp
Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
Verstelbare bovenste korf
Uitgestelde start (1-24 uur)
Ledverlichting aan de binnenkant
Automatische deuropening
Uittrekbare bestekbak

 Waterstopsysteem

Programma’s

Auto
Normaal wassen
Ecologisch wassen
Intensief wassen
Snel wassen
Wijnglazen wassen
Voorwas
‘s Nachts wassen
Machineonderhoud

Optionele programma’s

Power Clean

Technische informatie 
Energieklasse: D (van G tot A ).
Energieverbruik: 0,67 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
Waterverbruik: 9,9 L/standaardcyclus, ecoprogramma.
Geluidsniveau: 44 dB (A).

Installatie 
Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur. 
Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen
44,6×55×81,8 cm.

FINPUTSAD 700   
Inbouwvaatwasser, 45 cm
549,-
704.756.22

Een stille, energiebesparende vaatwasser die perfect is voor kleinere ruimtes 
en open keukens. 3 manden om de capaciteit te maximaliseren en veel slimme 
functies.

Functies

Capaciteit: 10
Geluidssignaal
Vloer-indicatielamp
Vloer-Indicatielamp met aanduiding resttijd
Verstelbare bovenste korf
Uitgestelde start (tot 12 uur)
Ledverlichting aan de binnenkant
Automatische deuropening
Uittrekbare bestekbak

 Waterstopsysteem

Programma’s

Auto
Normaal wassen
Ecologisch wassen
Intensief wassen
Snel wassen
Wijnglazen wassen
Voorwas
‘s Nachts wassen
Machineonderhoud

Optionele programma’s

DryPlus
Tijd besparen
Flexibele reiniging

Technische informatie 
Energieklasse: C (van G tot A ).
Energieverbruik: 0,59 kWh/standaardcyclus, ecoprogramma.
Waterverbruik: 8,7 L/standaardcyclus, ecoprogramma.
Geluidsniveau: 41 dB (A).

Installatie 
Installatie uit te voeren door een gekwalificeerde installateur. 
Inclusief aansluitsnoer.  
Inclusief condensbescherming voor extra bescherming tegen vocht.

Afmetingen
44,8×55,5×82 cm.

Voor meer details over functies, zie pagina 94.
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GARANTIE

Garanties

Wat dekt deze garantie?
Deze garantie dekt defecten aan 
het toestel die veroorzaakt werden 
door een foutieve constructie of 
door materiaalfouten, vanaf de 

aankoopdatum bij IKEA. De garantie geldt uitsluitend 
voor huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden 
opgesomd onder “Wat dekt deze garantie niet?”. 
Binnen de garantieperiode worden de kosten voor het 
herstellen van de fout, bv. herstellingen, onderdelen, 
werkuren en transport, gedekt, op voorwaarde dat het 
product makkelijk bereikbaar is voor herstelling zonder 
speciale kosten. De EU-richtlijnen (Nr. 99/44/EG) en de 
plaatselijke reglementeringen zijn van toepassing op 
deze voorwaarden. De vervangen onderdelen worden 
het eigendom van IKEA.

Hoelang geldt de garantie?
Deze garantie blijft vijf (5) jaar geldig vanaf de 
oorspronkelijke aankoopdatum van het IKEA toestel bij 
IKEA. Op TILLREDA en LAGAN toestellen krijg je twee 
(2) jaar gratis garantie, geldig vanaf de oorspronkelijke 
aankoopdatum. Als er reparaties/onderhoud 
uitgevoerd worden tijdens de garantieperiode, wordt 
de garantieperiode niet verlengd, noch voor het toestel, 
noch voor de nieuwe onderdelen.

Welke toestellen worden gedekt door deze garantie? 
De vijf (5) jaar gratis garantie geldt voor alle IKEA 
toestellen, behalve voor TILLREDA en LAGAN die twee 
(2) jaar gratis garantie krijgen.

Wie voert deze service uit?
De door IKEA aangestelde dienstverlener zal  
de service aanbieden via zijn eigen servicediensten 
of een netwerk van bevoegde servicepartners.

Wat dekt deze garantie niet?
Normale slijtage • Opzettelijke schade of door 
nalatigheid veroorzaakte schade, schade die 
veroorzaakt werd door het niet naleven van 
bedieningsinstructies, incorrecte installatie of 
aansluiting op het verkeerde voltage, schade die 
veroorzaakt werd door chemische of elektrochemische 
reacties, roest, corrosie of waterschade, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een 
teveel aan kalk in het water en schade door ongewone 
weersomstandigheden • Verbruiksonderdelen, 
batterijen en lampen inbegrepen. • Niet-functionele 
en decoratieve onderdelen die geen invloed hebben 
op het normale gebruik van het apparaat, krassen en 
mogelijke kleurverschillen inbegrepen • Accidentele 
schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of 
substanties of door het schoonmaken of deblokkeren 

van filters, waterafvoersystemen of zeeplades • 
Schade aan de volgende onderdelen: keramisch glas, 
accessoires, servies- en bestekmanden, aanvoer- en 
afvoerbuizen, dichtingen, lampen en lampafdekkingen, 
schermen, knoppen, behuizingen en onderdelen 
daarvan. Tenzij aangetoond kan worden dat deze 
schade te wijten is aan productiefouten • Gevallen 
waarbij geen fout vastgesteld werd tijdens het bezoek 
van een technicus • Reparaties die niet uitgevoerd 
werden door een aangeduide serviceverlener en/of 
bevoegde contractuele servicepartner, of waarbij niet-
originele onderdelen gebruikt werden • Reparaties die 
veroorzaakt werden door een gebrekkige installatie 
of een installatie die niet volgens de specificaties 
gebeurde • Het gebruik van het apparaat in een niet-
huishoudelijke omgeving, d.w.z. het professionele 
gebruik van het apparaat • Transportschade. Als de 
klant het artikel naar huis of naar een ander adres 
vervoert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die kan 
ontstaan tijdens het vervoer. Als IKEA het artikel levert 
op het leveringsadres van de klant, wordt eventuele 
schade aan het artikel die tijdens de levering ontstaat 
door IKEA gedekt (maar niet onder deze garantie). Voor 
schadegevallen die onder deze laatste voorwaarde 
vallen, dient de klant contact op te nemen met de IKEA 
Klantendienst op IKEA.be • De kosten voor het uitvoeren 
van de initiële installatie van het IKEA toestel. Deze 
beperkingen zijn niet van toepassing op foutloos werk 
dat uitgevoerd werd door een bevoegd specialist met 
gebruik van onze originele onderdelen om het apparaat 
aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties 
van een andere EU-lidstaat.



INSTALLATION 
GUIDE

This guide provides you with tips and 
step-by-step instructions on how to 
install your kitchen on 
your own.

A guide to  
install a new 
IKEA kitchen 

KEUKEN-
INSTALLATIEGIDS

ENHET keuken
installatiegids

Installatiegids 
voor nieuwe 
ENHET keuken 
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KEUKEN PLANNINGGIDS
Onze planninggids helpt je bij het opmeten, 
bestellen en installeren van je nieuwe 
IKEA keuken. Pik hem op in jouw IKEA 
woonwarenhuis of ga even kijken
op IKEA.be

IKEA KEUKENS KOOPHULP
In deze koophulp vind je alle keuken-
producten, prijzen, informatie en hulp die je 
nodig hebt om je de keuken van je dromen 
te realiseren. Pik een exemplaar op in het 
woonwarenhuis of blader door de online 
versie op IKEA.be

KEUKENINSTALLATIEGIDSEN
De installatiegidsen bevatten tips en nuttige 
informatie over hoe je een IKEA keuken 
correct installeert. Je vindt hem in jouw IKEA 
woonwarenhuis en op IKEA.be

Meer informatie en advies

Services

Ons ruim service-aanbod geeft je de vrijheid om 
zelf het prijskaartje van je keuken te bepalen door 
niet alleen de producten te kiezen die bij je budget 
passen, maar ook door wat je zelf beslist te doen 
en wat wij voor jou opknappen. 
 
Hieronder vind je alle services die je nodig hebt om 
je keuken te plannen en aan te kopen. Voor meer 
details over services spreek je een medewerker 
aan in jouw IKEA woonwarenhuis of ga je naar 
IKEA.com/be/nl/customer-service/services/ 

Keukenplanning
Wens je een plan te personaliseren of te finaliseren, 
dan kan je een afspraak maken om samen met een IKEA 
medewerker het plan te overlopen en aan te passen waar 
nodig. Deze afspraak kan digitaal of in de winkel. Boek je 
afspraak op IKEA.be

Transport
De meeste van onze producten zijn zo ontworpen en 
verpakt dat je ze zelf kan meenemen. Maar als je dat wilt, 
leveren we alles bij je thuis of op kantoor.

3D keukenplanner
Ontwerp de METOD keuken van je dromen in 3D en krijg 
meteen de prijs van elk detail én de volledige keuken. Je 
kan je plan on line laten valideren en je keuken meteen 
aankopen. Meer info op IKEA.be
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