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Stoomoven

In een stoomoven bereidt men op de meest natuurlijke 
manier elk type van voedsel, waarbij alle natuurlijke voe-
dingswaarden worden behouden. Ideaal voor een gezonde 
keuken zonder toegevoegde vetten en aangewezen voor 
het opwarmen van gerechten zonder uitdrogen of verharden 
dankzij de juiste vochtigheidsgraad.

Doordat de microgolven direct in het voedsel binnendringen 
gaat het koken in een microgolfoven veel sneller dan in 
een gewone oven en bespaart men op die manier flink wat 
energie.

Microgolfoven

Smeg stelt een gamma ovens voor die beantwoorden aan de meest verscheiden eisen op het vlak van esthetiek, betrouwbaarheid en 
veiligheid. 
Verschillende esthetische lijnen zorgen ervoor dat er steeds een oven is die perfect past bij elke stijl van keuken.

HET GAMMA
Naast de standaardovens van 60 cm bevat het gamma van Smeg ook compactovens van 45 cm hoogte en modellen van 90 cm breed.

DE MODELLEN

De ovens Piano 
Design, uitgevoerd 
in glanzend inox, 
ook langs de 
binnenzijde.

Ovens van de Linea-
lijn, deze toestellen 
onderscheiden zich 
door essentiële 
en symmetrische 
esthetiek.

Classici-
ovens worden 
gekarakteriseerd 
door hun strakke 
vorm en hun 
soberheid van stijl.

Een exclusieve 
esthetiek, uitstekende 
kwaliteit en 
onnavolgbaar 
design zijn de 
ingrediënten die de 
Victoria-lijn uniek 
maken!

Binnen de nieuwe 
lijn Cortina werd
bijzondere 
aandacht besteed 
aan de combinatie 
van de verschillende 
gebruikte materialen 
en de afwerking 
om een esthetisch 
gesofistikeerd effect 
te bekomen.

Het gebruik van 
kleur en inox bij 
het ontwerp van 
de ovens van de 
lijn Coloniale zorgt 
voor het ontstaan 
van produkten die 
u de elegante stijl 
van het verleden 
doen herbeleven.

Gecombineerde oven

Het voordeel van gecombineerde ovens bestaat erin dat men 
over een maximaal aantal manieren beschikt waarop men een 
gerecht kan klaarmaken.

Elektrische ovens

OVENS VAN SMEG: DE IDEALE KEUZE VOOR ELKE KEUKEN

HET GAMMA

Gecombineerde stoom en 
multifunctionele oven

Deze nieuwe toestellen bieden de consument een maximum 
aan mogelijkheden en een enorme flexibiliteit.
De oven kan afzonderlijk als stoomoven werken of als tradi-
tionele multifunctionele oven. 
De stoommethode is bijzonder aangewezen voor het berei-
den van verschillende ingrediënten tegelijkertijd aangezien 
steeds enkel het benodigde vocht wordt opgenomen en niet 
meer.
Door het combineren van beide methodes kunnen de beste, 
smakelijkste en gezondste resultaten worden bereikt.
Bovendien zijn deze modellen van ovens uitgerust met een 
grill waardoor de gestoomde gerechten kunnen afgewerkt 
worden met een knapperig korstje.

Geavanceerde technologie, strakke esthetische lijnen en uitstekend materiaal zijn de bouwstenen waarop 

de ontwerpen van Smeg zijn gebaseerd en die het merk over de hele wereld bekend hebben gemaakt.

De Smeg ovens worden ontworpen om de tijd te doorstaan. De gebruikte materialen zorgen voor betrouwbaarheid en degelijkheid 
en drukken tegelijkertijd hun stempel op de esthetiek van de toestellen.

Inox

Inox is de protagonist onder 
de gebruikte materialen voor 
Smeg toestellen.
Het is lichtweerkaatsend en 
beschikbaar in geborstelde, 
glanzende of finger friendly 
uitvoering.

Ontworpen om het gebruik van de oven zo eenvoudig mogelijk te maken beschikken deze toestellen 
over 40 SmartSense programma’s die alle nodige functies automatisch instellen afhankelijk van het type 
voedsel, het gewicht en de kookmethode.

De meest ervaren hobbykoks wordt de mogelijkheid geboden om 10 recepten te personaliseren door 
een keuze te maken tussen de verschillende parameters en zo hun favoriete recepten te programmeren.

Naast de traditionele functies bieden de ovens van Smeg nog een aantal bijzondere mogelijkheden 
zoals ontdooien, rijzen en steriliseren, het geen een bewijs is van de voortdurende aandacht voor de 
noden en wensen van de consument.

De ovens werden ontworpen met het oog op een lager energieverbruik en verbruiken 20% minder dan 
ovens van de normale A-klasse. Ze zijn de perfecte combinatie tussen technologie, moderne en strakke 
look en een maximum aan gebruiksvriendelijkheid.

Getemperd glas

Robuust en bestand tegen alle 
temperaturen, het getemperd 
glas bestaat in verschillende 
gesofistikeerde afwerkingen 
zoals de Stopsol behandeling 
die bijdraagt tot de uitzonder-
lijke esthetiek van de ovens.

Geëmailleerd metaal

Een aandachtige studie en 
beheersing van het emaille-
ringsproces laat toe schitte-
rende en originele kleuren te 
bekomen die de Smeg ovens 
tot waardevolle apparaten 
maken.

DE MATERIALEN

DE OVENS MET “EASY GUIDE” DISPLAY EN INTERACTIEVE MENU’S

De aanwezigheid van een circulaire weerstand rond de 
ventilator maakt dat deze ovens nog sneller opwarmen 
en dat de warmte nog beter wordt verspreid. Dit syste-
em is aangewezen voor het bereiden van verschillende 
gerechten tegelijkertijd en van gerechten met een groot 
volume die een langere bereidingstijd nodig hebben.
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DE NIEUWE BINNENKUIP: PLAATS VOOR EFFICIËNTIE Een groter volume bij onveranderde buitenafmetingen. De nieuwe ovens van Smeg van 60 cm hebben een volume 
dat tot het grootste van de markt behoord, zelfs tot 72 liter. Een vernieuwing die getuigt van een grote aandacht 
voor de eisen van de consument, vooruitstrevende en functionele oplossingen, belangrijke besparingen van tijd en 
energie. 

De ovens van Smeg worden ontworpen met het oog op een 
maximum aan functionaliteit en een eenvoudig onderhoud. Het 
Ever Clean email vermindert het aanbakken van de vetspatten 
en de uitschuifbare bovenplaat beschermt de bovenwand van 
de oven. De functie Vapor Clean helpt bij het reinigen door 
gebruik te maken van stoom.

2 extra voorzieningen voor eenvoudig onderhoud:

UITNEEMBARE 
BOVENPLAAT

Door middel van enkele 
eenvoudige handelingen 
verkrijgt men optimale 
resultaten bij het on-
derhoud van de oven.

BINNENDEUR 
VOLLEDIG 
GLAS

Het volledig gladde 
oppervlak van de bin-
nendeur zonder vijzen 
maakt het onderhoud 
nog eenvoudiger. 

Vapor clean

De uitzonderlijke functie Vapor Clean vereenvoudigt het schoonmaken van de nieuwe ovens, door een kleine 
hoeveelheid water in de daarvoor voorziene uitsparing in de bodem van de oven te gieten.

TAARTEN EN SOUFFLÉS

Door de elektronische controle behoudt men de ingestelde 
temperatuur zonder afwijkingen (maximum 5° C). dit is zeer 
belangrijk voor gerechten die weinig schommeling in temperatuur 
kunnen verdragen , zoals taarten, soufflés enz…

OPTIMALISEREN VAN HET TIJDSGEBRUIK

Dankzij de programmator is het mogelijk op optimale wijze uw tijd 
te gebruiken.
In sommige ovens kan men een “einde kooktijd” programmeren 
waarbij de oven automatisch wordt uitgeschakeld na verloop van 
de ingestelde tijd. Bij andere modellen is het dan weer mogelijk 
ook de aanvangstijd te programmeren waarop de oven automa-
tisch in werking zal treden. Door het snel voorverwarmen zal de 
oven snel de ingestelde temperatuur bereiken waardoor gerechten 
sneller kunnen bereid worden.

GERECHTEN MET EEN GROOT VOLUME

Dankzij de functie Turbo worden de circulaire weerstand en de 
ventilator ingeschakeld waardoor de warmte sneller en op uni-
forme wijze in de oven verdeeld wordt. De bijkomende warmte 
ontwikkeld door de bovenste en onderste weerstand zorgt ervoor 
dat men in minder tijd grotere volumes kan bereiden.

EIGEN RECEPTEN 

Dankzij het systeem van de Smart Chef is het mogelijk eigen re-
cepten die u regelmatig klaarmaakt in de oven te programmeren. 
Het volstaat het type gerecht te kiezen en de oven duidt onmid-
dellijk de nodige tijd en de gepaste functie aan en gaat ook 
aanduiden op welk niveau de rooster moet geplaatst worden. 
Via het dubbele display blijft het altijd mogelijk deze programma-
tie op elk moment en volgens uw behoeften aan te passen.

Pyrolyse

PYROLYSE is een automatische schoonmaakfunctie waarbij het niet nodig is detergenten te gebruiken. Een 
thermisch proces waarbij de temperatuur in de oven stijgt tot ongeveer 500° C zorgt ervoor dat de vetspatten 
op de wanden verbrand worden zonder dat de buitentemperatuur van de deur boven de 55° C zal uitstijgen 
dankzij het vierdubbel glas. Deze functie zorgt voor een optimaal onderhoud van het toestel en garandeert de 
kooktijden dankzij een perfect onderhoud.

Uitneembare bovenplaat

Een exclusieve 
oplossing die de 
bovenwand van 

de oven beschermt. Deze 
uitschuifbare bovenplaat 
vangt de vetspatten op . Ze 
is makkelijk uitneembaar en 
kan zelfs in de vaatwasser 
schoongemaakt worden.

De afwezigheid van scherpe kanten en de afgeronde geometrie samen met het perfect gelast zijn van alle com-
ponenten maken van deze nieuwe binnenkuip een geheel waardoor het verlies van warmte bijna geëlimineerd 
wordt. Daarenboven zorgt een speciale schouw, bovenaan in de oven geplaatst, voor de afvoer van het teveel 
aan vochtigheid waardoor de condities in de oven optimaal worden gehouden.

Pizzasteen

Rechtstreeks op de weerstand onderin de oven beschikken bepaalde modellen over een pizzasteen die ervoor 
zorgt dat men op bijna professionele wijze een pizza kan bereiden.

Structurele vernieuwing

Meer 
kookniveaus

In de ovens met een 
volume van 72 liter zijn 
5 kookniveaus aanwe-
zig. Dit garandeert een 
grote flexibiliteit in gebru-
ikscomfort wat beantwo-
ordt aan de eisen om op 
een zo kort mogelijke tijd 
verschillende gerechten 
of grote hoeveelheden te 
kunnen bereiden.

Laterale verlichting

Door de verlichting in de zijwanden van de oven te plaatsen verkrijgt 
met een grotere zichtbaarheid. In de modellen met een volume van 
72 liter werden 2 halogeenlampjes asymmetrisch in de oven ge-
plaatst wat resulteert in een uiterst efficiënte binneverlichting.

Groot volume

Vanaf heden hebben de Smeg-ovens een inhoud van 68 of 72 
liter i.p.v. 51 liter waardoor belangrijke functionele toepassingen 
verbeterd kunnen worden.

 Telescopisch 
railsysteem

Vernieuwde telescopische rails 
die zeer gemakkelijk te monte-
ren en te demonteren zijn. De 
roosters en bakplaten kunnen 
op een praktische manier uit 
de oven worden geschoven 
waarbij de veiligheid voorop 
staat. Men hoeft niet meer met 
de handen in de warme oven 
te gaan, uw gerechten kunnen 
op eenvoudige wijze naar 
buiten worden geschoven.

Verschillende functies en programma’s garanderen een maximum flexibiliteit bij het koken met een Smegoven.

VERNIEUWDE FUNCTIONALITEIT  KOKEN ZOALS EEN CHEF

Bij de nieuwe ovens van Smeg werd het energieverbruik tot een minimum herleid met een besparing tot 20% 
in vergelijking met de A-klasse.

 MAXIMAAL ONDERHOUD

LAGER VERBRUIK

72 lt

P
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De compacte ovens van Smeg met een hoogte van 45 cm bieden verschillende 
mogelijkheden voor het uitrusten van de keuken.
Binnen het gamma van de compactovens onderscheidt men 5 verschillende types:
Multifunctie
Multifunctie gecombineerd met microgolf
Multifunctie gecombineerd met stoom
Microgolf
Stoom

Deze verschillende types zijn verkrijgbaar in 2 verschillende esthetische lijnen, Clas-
sici of Linea en in verschillende uitvoeringen, inox/glas, zwart glas en volledig inox.

Bij de nieuwe microgolfovens van de lijnen Linea en Classici bevinden zich de 
bedieningsknoppen onderaan het toestel waardoor de binnenruimte van de oven 

maximaal benut kan worden.
De traditionele draaischotel werd vervan-
gen door de SurfacePlus technologie, 
een keramische bodemplaat die een 
aantal sterke voordelen biedt: 
· de volledige binnenruimte kan gebruikt 
worden, en daardoor grotere schotels 
aangezien men geen rekening meer 
moet houden met de afmetingen van de 
draaischotel.
De warmte wordt op meer uniforme 

wijze verspreid. De microgolven worden beter verdeeld door gebruik van de 
keramische bodemplaat. Uw gerechten worden beter opgewarmd en het energie-
verbruik is minimaal

In de nieuwste generatie stoomovens van Smeg 
worden de lekkerste en gezondste gerechten 
bereidt. Omdat het waterreservoir volledig werd 

weggewerkt hebben deze ovens een nuttig volume van 40 liter 
waardoor op 3 niveaus kan gekookt worden.
De ovens die stoom en warme lucht combineren zijn A+ 
geclassificeerd wat betekent dat ze niet enkel uitstekende 
resultaten behalen maar bovendien een laag energieverbruik 
hebben.

De verschillende compactovens van 45 cm hoog kunnen perfect onderling met elkaar worden gecombineerd 
waardoor de consument een grote verscheidenheid krijgt in de aangeboden kookwijzen.

VERSCHILLENDE FUNCTIES, ONDERSCHEIDENDE ESTHETIEK AUTHENTIEKE KOFFIE THUIS

DE STOOMOVEN

COMPACTOVENS VAN SMEG: EEN VOLLEDIG GAMMA

VEELZIJDIGHEID

Praktische oplossingen en verscheidene mogelijkheden om te voldoen aan de meest veeleisende en geraffineerde smaken.

3 verschillende maten (kort/espresso, medium, long)
5 verschillende sterktes (extra zacht, zacht, medium, sterk, extra sterk)

Door middel van de regelbare  verdeler kan men koffiekoppen van verschillende afmetingen gebruiken en kan men 
verschillende koppen tegelijkertijd bereiden.

Praktische oplossingen en verscheidene moge-
lijkheden voldoen aan de meest veeleisende en 
geraffineerde smaken.

 Men kan gebruik maken van reeds gemalen 
koffie of koffiebonen die men volgens eigen 
smaak maalt

 Er kunnen 3 verschillende temperaturen 
worden ingesteld

 Men kan de koffie zo sterk maken als men 
zelf verkiest (extra zacht, zacht, medium, 
sterk, extra sterk) en men kiest het type koffie 
(espresso, medium of lungo)

 Door middel van de regelbare verdeler kan 
men koffiekoppen van verschillende afme-
tingen gebruiken en kan men verschillende 
koppen tegelijkertijd bereiden
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SFP6925NPZ

SFP6925BPZ SF6922NPZ SF6903P

kW ECO
logic 65 lt

4

kW ECO
logic 65 lt 70 lt

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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Functies:

P P
ECO

20 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 65 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurcontrole
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 2 halogeenlampjes
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur vierdubbel glas, koude deur

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar), 1 druiplaat diepte 40 mm, 1 druip-
plaat diepte 20 mm, 1 rooster voor druipplaat, 1 
rooster met stop, pizzasteen + deksel + pizzapallet

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2                 € 55,00

Functies:

20 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 65 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurcontrole
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 2 halogeenlampjes
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur vierdubbel glas, koude deur

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar), 1 druiplaat diepte 40 mm, 1 druip-
plaat diepte 20 mm, 1 rooster voor druipplaat, 1 
rooster met stop, pizzasteen + deksel + pizzapallet

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2                 € 55,00

Functies:

Netto volume: 70 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 1 halogeenlampje
Uitneembare deur driedubbel glas

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2                 € 55,00

Oven elektrOnisch, multifunctie, pizza, pyrolyse 
wit,  
 energieklasse a

Oven elektrOnisch, multifunctie, pizza, vapOr 
clean, zwart, 
 energieklasse a

Oven multifunctie, crème
 energieklasse a

SFP6925NPZ
Zwart
€ 1249,00

SF6922BPZ
Wit
€ 999,00

SF6903N
Zwart
€ 599,00

SFP6925XPZ
Inox
€ 1249,00

SF6922XPZ
Inox
€ 999,00

SF6903X
Inox
€ 599,00

SFP6925PPZ
Crème
€ 1249,00

SF6922PPZ
Crème
€ 999,00

SF6903B
Wit
€ 599,00

€ 1249,00 € 999,00 € 599,00
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CTP9015B

SF4920VCB SF4920MCX CTP9015B

kW ECO
logic 40 lt 3

45cm

kW ECO
logic 3

45cm

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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Nismaat 45 Cm
Functies:

20 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Elektronische temperatuurcontrole
Temperatuur van 30° tot 250° C
Verlichting 1 halogeenlampje
Binnenwanden email EverClean
ECO-logic functie voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Waterreservoir 1,2 liter
*SOFT CLOSE deursluiting

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm met rooster, 2 roosters 
met stop, 1 inox schotel, 1 geperforeerde schotel 
diepte 40 mm, 1 boiler cover, 1 spons

Nismaat 45 cm
Functies:

20 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Elektronische temperatuurcontrole
Neerklapbare  grill

Binnenwanden email Ever Clean
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Verlichting 2 halogeenlampjes
Deur driedubbel glas

Toebehoren:
1 pyrex druipplaat, 1 rooster voor druipplaat, 
1 rooster met stop

Standaardnis 60 cm in combinatie met compact-
ovens Victoria 45 cm
Anti-slip bodembekleding
Volume 20,5 liter
Maximum laadgewicht 15 kg
Vermogen verwarmingselement 400 W
Temperatuur tot 80° C

stOOmOven gecOmbineerd multifunctie, vapOr 
clean, wit
 energieklasse a+

micrOgOlfOven  gecOmbineerd  multifunctie, 
vapOr clean, 1000 w, inOx
 geen energieklasse want micrOgOlf

warmhOudlade, push-pull (zOnder handvat), 
hOOgte 15 cm, wit

SF4920VCN
Zwart
€ 1599,00

SF4920MCN
Zwart
€ 1249,00

CTP9015N
Zwart
€ 599,00

SF4920VCX
Inox
€ 1599,00

SF4920MCP
Crème
€ 1249,00

CTP9015X
Inox
€ 599,00

SF4920VCP
Crème
€ 1599,00

SF4920MCB
Wit
€ 1249,00

CTP9015P
Crème
€ 599,00

€ 1599,00 € 1249,00 € 599,00
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F67-7

F67-7

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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10 functies
ECO

Volume 55 liter, 4 kookniveaus
Analoge klok einde kooktijd met geluidssignaal
(oven wordt automatisch uitgeschakeld)

Binnenwanden inox
Uitneembare reflecterende bovenplaat
Uitneembare deur driedubbel glas
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
1 glazen druipplaat, 2 inox roosters, 1 handgreep

Oven, multifunctie, hOOgte 60 cm, glanzend 
inOx
 energieklasse a

€ 1649,00
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SFP130N-1SFP140

P
4

72 lt 72 lt

4

kW ECO
logic

SFP125PZ SF122PZ

kW ECO
logic

kW ECO
logic -20%

66 lt66 lt

18 functies 
50 automatische programma’s
10 vrij te programmeren recepten

ECO  

P
Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Timer en elektronische programmator begin en 
einde kooktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Bediening gekleurd grafisch Touch Screen met 
TFT (Thin Film Transistor) technologie
Display EasyGuide met Smart Sense systeem
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurscontrole
ECO-Logic optie voor verminderd verbruik
(2,30 kW)
Kinderbeveiliging

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur met vierdubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
Telescopische rail voor 1 niveau (gedeeltelijk 
uitschuifbaar), 2 druipplaten diepte 40 mm, 1 
rooster voor druipplaat, 2 roosters met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

Oven elektrOnisch, multifunctie, pyrolyse, 
hOOgte 60 cm, spiegelglas + inOx finger friendly 
 energieklasse a

SFP130-1
Spiegelglas
€ 999,00

SFP130B-1
Wit glas
€ 999,00

Oven elektrOnisch, multifunctie, pyrolyse, 
hOOgte 60 cm, zwart glas + inOx finger friendly 
 energieklasse a

18 functies
50 automatische programma’s
10 vrij te programmeren recepten

 
ECO PP

ECO

Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Timer en elektronische programmator begin en 
einde kooktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Bediening oplichtende knoppen
Display Easy Guide met TFT (Thin Film Transistor) 
technologie met Smart Cooking systeem
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurscontrole
ECO-Logic optie voor verminderd verbruik
(2,30 kW)
Kinderbeveiliging

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur met vierdubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (gedeeltelijk 
uitschuifbaar), 2 druipplaten diepte 40 mm, 1 
rooster voor druipplaat, 2 roosters

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel 

O
VE

N
S

LIN
EA

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel 

Oven elektrOnisch, multifunctie, pyrolyse 
+ pizza, hOOgte 60 cm, spiegelglas + inOx 
finger friendly 
 energieklasse a

11 functies

P
ECO

ECO P
Volume 66 liter, 5 kookniveaus
Timer en elektronische programmator einde ko-
oktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Bediening oplichtende knoppen
Display LCD
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurscontrole
ECO-Logic optie voor verminderd verbruik
(2,30 kW)
Kinderbeveiliging

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur met vierdubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (gedeeltelijk 
uitschuifbaar), 2 druipplaten diepte 40 mm,
1 rooster voor druipplaat, 2 roosters met stop,
1 pizzasteen + deksel, 1 pizzapallet

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

Oven elektrOnisch, multifunctie, vapor clean, 
pizza, hOOgte 60 cm,spiegelglas + inOx finger 
friendly.  energieklasse a-20% (20% zuiniger 
dan basisklasse a)

11 functies
ECO

Volume 66 liter, 5 kookniveaus
Timer en elektronische programmator begin en 
einde kooktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Bediening oplichtende knoppen
Display LCD
Temperatuur 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurscontrole
ECO-logic functie voor verminderd verbruik
(2,30 kW)
Kinderbeveiliging

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare deur met driedubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster voor druip-
plaat, 1 rooster met stop, 1 pizzasteen + deksel, 
1 pizzapallet

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

€ 1299,00 € 999,00 € 1099,00 € 975,00



2120

SF122

kW ECO
logic-20%

72 lt

SF122N

kW ECO
logic

kW ECO
logic-20% -20%

72 lt 72 lt

SFP109 SF109N

Prijzen inclusief BTW, exclusief 
recupel 

Oven elektrOnisch, multifunctie, vapor clean, 
hOOgte 60 cm, spiegelglas + inOx finger 
friendly.  energieklasse a-20%
 (20% zuiniger dan basisklasse a)

11 functies
ECO

Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Timer en elektronische programmator begin en 
einde kooktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Bediening oplichtende knoppen
Display LCD
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurscontrole
ECO-logic optie voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Kinderbeveiliging

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur met driedubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster voor druip-
plaat, 1 rooster met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

Oven elektrOnisch, multifunctie, vapor clean, 
hOOgte 60 cm, zwart glas+ inOx finger 
friendly.  energieklasse a-20% 
(20% zuiniger dan basisklasse a)

SF122B
Wit glas
€ 849,00 Prijzen inclusief BTW, exclusief 

recupel 

O
VE

N
S

LIN
EA

Oven elektrOnisch, multifunctie, pyrolyse, 
hOOgte 60 cm, spiegelglas + inOx finger friendly 
 energieklasse a-20% (20% zuiniger dan 
basisklasse a)

Oven elektrOnisch, multifunctie, vapor clean, 
hOOgte 60 cm, zwart glas + inOx finger friendly 
 energieklasse a-20% (20% zuiniger dan 
basisklasse a)

8 functies
ECO P P

ECO

Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Timer en elektronische programmator begin en 
einde kooktijd met geluidsignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Bediening oplichtende knoppen
Display LED
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurscontrole
ECO-logic optie voor verminderd verbruik
(2,30 kW)
Kinderbeveiliging

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare deur met vierdubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster voor druip-
plaat, 1 rooster met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

8 functies
ECO

Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Timer en elektronische programmator begin en 
einde kooktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Bediening oplichtende knoppen
Display LED
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurscontrole
ECO-logic functie voor verminderd verbruik
(2,30 kW)
Kinderbeveiliging

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare deur met driedubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
1 druipplaat, 1 rooster voor druipplaat, 1 rooster 
met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

SF109
Spiegelglas
€ 749,00

SFP109N
Zwart glas
€ 849,00

€ 849,00 € 849,00 € 849,00 € 749,00



2322

kW ECO
logic

445cm3

SF4120MCB CMSC45NESF4120VSFP4120 SF4120VCBSF4120MN

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel 

C
O

M
PA

C
TS

 4
5 

C
M

LIN
EA

autOmatische kOffiezetapparaat
zwart glas + inOx finger friendly

Oven multifunctie, pyrolyse, spiegelglas + inOx 
finger friendly
 energieklasse a

stOOmOven gecOmbineerd multifunctie, vapOr 
clean, wit glas + inOx finger friendly
 energieklasse a+

micrOgOlfOven gecOmbineerd multifunctie, 
vapOr clean, 1000 w, wit glas + inOx finger 
friendly
 geen energieklasse want micrOgOlf

micrOgOlfOven met grill, 1000 w,
zwart glas + inOx finger friendly
 geen energieklasse want micrOgOlf

stOOmOven, spiegelglas + inOx finger friendly
 geen energieklasse want stOOmOven

Nismaat 45 cm
Display LCD
Oplichtende bedieningsknoppen
5 koffie sterkteniveaus
3 hoeveelheden: espresso, medium, long 
3 regelbare temperaturen
Functie gemalen koffie
Instelbare koffiemaler
Automatisch ontkalken
Druk: 15 bar
Uitneembaar waterreservoir 1,80 liter

opTie:
Ontkalkingsmiddel voor koffiezetautomaat 
NOKALK
Te bestellen via dienst-na-verkoop

Nismaat 45 cm
Functies:

g

 

24 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Elektronische temperatuurcontrole
Oplichtende bedieningsknoppen
Neerklapbare grill
Binnenwanden email Ever Clean
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Verlichting 2 halogeenlampjes
Deur vierdubbel glas, koude deur

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar), 1 druipplaat diepte 40 mm met
geïntegreerde rooster, 1 rooster

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

Nismaat 45 cm
Functies:

g

 
20 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Elektronische temperatuurcontrole
Temperatuur van 30° tot 250° C
Oplichtende bedieningsknoppen
Binnenwanden email EverClean
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik
(2,30 kW)
Waterreservoir 1,2 liter
SOFT CLOSE deursluiting

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm met rooster, 2 roosters 
met stop, 1 1 inox schotel, 1 geperforeerde scho-
tel diepte 40 mm, 1 boiler cover, 1 spons

Nismaat 45 cm
Functies:

g

24 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Elektronische temperatuurcontrole
Oplichtende bedieningsknoppen
Neerklapbare grill
Binnenwanden email Ever Clean
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Verlichting 2 halogeenlampjes
Deur driedubbel glas

Toebehoren:
1 pyrex druipplaat, 1 rooster voor druipplaat, 1 
rooster met stop

Nismaat 45 cm
Functies:

g

5 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Elektronische temperatuurcontrole
Oplichtende  bedieningsknoppen
Neerklapbare  grill
Binnenwanden email Ever Clean
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)

Toebehoren:
1 bakplaat, 1 rooster met stop

Nismaat 45 cm
Functies:

g

 

20 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Elektronische temperatuurcontrole
Temperatuur van 30° tot 100° C
Oplichtende bedieningsknoppen
Binnenwanden email EverClean
Waterreservoir 1,2 liter
SOFT CLOSE deursluiting

Toebehoren:
1 inox schotel, 1 geperforeerde schotel diepte 40 
mm, 2 roosters met stop, 1 boiler cover, 1 spons

CMSC45B
Wit glas
€ 1699,00

SF4120VCN
Zwart glas
€ 1549,00

SF4120VC
Spiegelglas
€ 1549,00

SF4120MCN
Zwart glas
€ 1199,00

SF4120MB
Wit glas
€ 949,00

SF4120MC
Spiegelglas
€ 1199,00

SF4120M
Spiegelglas
€ 949,00

CMSC45
Spiegelglas
€ 1699,00

€ 1199,00 € 949,00 € 1699,00€ 1190,00€ 899,00 € 1549,00



2524

SE20XMFR8

SF9315XR

B 70 lt

4

kW ECO
logic

SF6390XPZSFP6390XSF6395X

-20% -20%

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel 

C
LA

SS
IC

I

Oven, multifunctie, 90 cm, vapOr clean, inOx finger friendly
 energieklasse b

HOOGTE 48 CM 
Functies:

Touch control display met programmator
Netto volume: 80 liter
4 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C

Neerklapbare  grill
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 2 halogeenlampjes
Deur driedubbel glas

Toebehoren:
Druipplaat diepte 40 mm met rooster, 2 roosters met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

C
O

M
PA

C
TS

 4
5 

C
M

Oven, multifunctie, vapOr clean, pizza, 
inOx finger friendly
 energieklasse  a-20%

Oven  elektrOnisch, multifunctie, vapOr  clean,  
inOx finger friendly
 energieklasse  a-20%

Oven, multifunctie, pyrolyse, 
inOx finger friendly
 energieklasse a

Functies:
g

 

LCD display met programmator
Netto volume: 65 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurcontrole
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 2 halogeenlampjes
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur vierdubbel glas

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (gedeeltelijk 
uitschuifbaar), 1 druiplaat diepte 40 mm, 1 rooster 
voor druipplaat,1 rooster met stop, pizzasteen + 
deksel + pizzapallet

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

Functies:
g

 

50 automatische programma’s
10 vrij in te stellen recepten
EasyGuide display met TFT (Thin Film Transistor) 
technologie en Smart Cooking systeem
Netto volume: 70 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurcontrole
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Binnenwanden email EverClean
Verlichting 2 halogeenlampjes
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur vierdubbel glas

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (gedeeltelijk 
uitschuifbaar), 1 druipplaat diepte 40 mm, 1 druip-
plaat diepte 20 mm met rooster, 1 rooster

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

Functies:
g

 

LCD display met programmator
Netto volume: 70 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurcontrole
ECO-logic functie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Verlichting 2 halogeenlampjes
Uitneembare deur vierdubbel glas

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (gedeeltelijk 
uitschuifbaar), 2 druipplaten diepte 40 mm, 1 
rooster voor druipplaat,2 roosters met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

€ 1.699,00 € 929,00€ 899,00€ 899,00



2726

SF4390MCX SF4390MXSF6388XSF6390X SFP4390X SF4390VCX

-20% -10%

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel 

C
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I

micrOgOlfOven  gecOmbineerd  multifunctie, 
vapOr  clean, 1000 w, inOx finger friendly 
 geen energieklasse want micrOgOl

micrOgOlfOven met grill, 1000 w, inOx 
finger friendly
  geen energieklasse want micrOgOl

Oven, multifunctie, hOOgte 60 cm, inOx 
finger friendly 
 energieklasse a-10%

Oven, multifunctie, vapOr  clean, inOx finger 
friendly
 energieklasse a-20% 

Oven multifunctie, pyrolyse, inOx finger friendly 
 energieklasse a 

NISMAAT 45 CM
Functies:

g

 

24 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Elektronische temperatuurcontrole
Neerklapbare  grill
Binnenwanden email Ever Clean
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Verlichting 2 halogeenlampjes
Deur driedubbel glas

Toebehoren:
1 pyrex druipplaat, 1 rooster voor druipplaat, 1 
rooster met stop

NISMAAT 45 CM
Functies:

g

 

5 kookniveaus
5 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Elektronische temperatuurcontrole
Neerklapbare  grill
Binnenwanden email Ever Clean
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik     
(2,30 kW)
Verlichting 1 halogeenlampje
Deur driedubbel glas

Toebehoren:
1 bakplaat, 1 rooster met stop

Functies:

 

Netto volume: 70 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 1 halogeenlampje
Uitneembare deur driedubbel glas

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster voor druip-
plaat, 1 rooster met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

Functies:
g

 

LCD display met programmator
Netto volume: 70 liter
5 kookniveaus
Temperatuur van 30° tot 280° C
Elektronische temperatuurcontrole
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik (2,30 
kW)
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 2 halogeenlampjes
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur driedubbel glas

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (gedeeltelijk 
uitschuifbaar), 1 druiplaat diepte 40 mm, 1 druip-
plaat diepte 20 mm, 1 rooster voor druipplaat, 1 
rooster met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

NISMAAT 45 CM
Functies:

 

20 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Elektronische temperatuurcontrole
Neerklapbare  grill
Binnenwanden email Ever Clean
ECO-logic optie: voor verminderd verbruik 
(2,30 kW)
Verlichting 1 halogeenlampje
Deur vierdubbel glas

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (gedeeltelijk 
uitschuifbaar), 1 druipplaat diepte 40 mm met 
rooster, 1 rooster

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

C
O

M
PA

C
TS

 4
5 

C
M

stoomoven gecombineerd multifunctie, vapor 
clean, inOx finger friendly
 energieklasse a+

NISMAAT 45 CM
Functies:

g

 

20 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Elektronische temperatuurcontrole
Temperatuur van 30° tot 250° C

Binnenwanden email EverClean
ECO-logic functie voor verminderd verbruik
(2,30 kW)
Waterreservoir 1,2 liter
SOFT CLOSE deursluiting

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm met rooster, 2 roosters 
met stop, 1 1 inox schotel, 1 geperforeerde scho-
tel diepte 40 mm, 1 boiler cover, 1 spons

€ 1199,00 € 949,00€ 649,00€ 849,00 € 899,00 € 1549,00



2928

CMS645XSF4390VX CTP1015 CTP3015X

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel 

C
LA

SS
IC

I

automatische koffiezetapparaat, inOx finger 
friendly
 

stoomoven, inOx finger friendly
 geen energieklasse want stOOmOven

NISMAAT 45 CM
Display LCD
5 koffie sterkteniveaus
3 hoeveelheden: espresso, medium, long 
3 regelbare temperaturen
Functie gemalen koffie
Instelbare koffiemaler
Automatisch ontkalken
Druk:15 bar
Uitneembaar waterreservoir 1,80 liter

opTie:
Ontkalkingsmiddel voor koffiezetautomaat 

nokalk:
Te bestellen via dienst-na-verkoop

NISMAAT 45 CM
Functies:

g

 

20 automatische programma’s
LCD display met programmator
Netto volume: 40 liter
3 kookniveaus
Elektronische temperatuurcontrole
Temperatuur van 30° tot 100° C

Binnenwanden email EverClean
Waterreservoir 1,2 liter

SOFT CLOSE deursluiting

Toebehoren:
1 inox schotel, 1 geperforeerde schotel diepte 40 
mm, 2 roosters met stop, 1 boiler cover, 1 spons

KO
FF

IE
ZE

TA
PP

AR
AT

EN

CTP1015B
Wit glas
€ 599,00

CTP1015N
Zwart glas
€ 599,00

warmhOudlade,  push-pull (zOnder 
handvat), hOOgte 15 cm

warmhOudlade,  push-pull (zOnder 
handvat), hOOgte 15 cm

Voor standaardnis 60 cm in combinatie met com-
pactovens LINEA 45 cm
Anti-slip bodembekleding
Volume: 20,5 liter
Maximum laadgewicht 15 kg
Vermogen verwarmingselement 400 W
Temperatuur tot 80° C

Voor standaardnis 60 cm in combinatie met com-
pactovens CLASSICI 45 cm
Anti-slip bodembekleding
Volume: 20,5 liter
Maximum laadgewicht 15 kg
Vermogen verwarmingselement 400 W
Temperatuur tot 80° C

€ 1699,00€ 1190,00 € 599,00 € 599,00



3130

SF750RWX

SF750PXSFP750AX

-10%
72 lt72 lt

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SF750RWX
Red Wine afwerking chroom
€ 899,00

SFP750BS
Wit afwerking silver
€ 1149,00

Oven multifunctie, vapor clean, hOOgte 
60 cm, crème afwerking zilver
 energieklasse a-10% (10% zuiniger dan 
basisklasse a)

Oven multifunctie, pyrolyse, hOOgte 60 cm, 
antraciet afwerking zilver
 energieklasse a

11 functies

Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Analoog uurwerk met timer einde kooktijd met 
geluidssignaal 
(oven schakelt automatisch uit)
Temperatuur van 50° tot 250° C

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur driedubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar), 1 druipplaat diepte 40 mm, 1 druip-
plaat diepte 20 mm, 1 rooster voor druipplaat, 
1 rooster met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

10 functies
ECO P

Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Analoog uurwerk met timer begin en einde kooktijd 
met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Temperatuur van 50° tot 280°C
Kinderbeveiliging

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur vierdubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar), 2 druipplaten diepte 40 mm, 
1 rooster voor druipplaat, 2 roosters met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

O
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€ 899,00€ 1149,00



3332

-10%
72 lt

-10%
72 lt

-10%
72 lt72 lt

SF805P SF850ASFP805A SF855X

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel 

SFP805P
Crème
€ 1049,00

SF805A
Antraciet
€ 749,00 Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

O
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N
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Oven multifunctie, pyrolyse, hOOgte 60 cm, 
antraciet afwerking gOudkleurig
 energieklasse a

Oven multifunctie, hOOgte 60 cm, antraciet 
afwerking zilverkleurig
 energieklasse a-10% (10% zuiniger dan 
basisklasse a)

8 functies
ECO P P

ECO

Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Analoog uurwerk met timer begin en einde kooktijd 
met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Temperatuur van 50° tot 280° C

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare deur met vierdubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau (gedeeltelijk 
uitschuifbaar), 2 druipplaten diepte 40 mm, 
1 rooster voor druipplaat, 1 rooster met stop, 
braadspit

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

6 functies
ECO

Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Analoog uurwerk met timer einde kooktijd met 
geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Temperatuur van 50° tot 250° C

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare deur driedubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

Oven multifunctie, vapor clean, hOOgte 
60 cm, inOx afwerking zilverkleurig
 energieklasse a-10% (10% zuiniger dan 
basisklasse a)

11 functies

Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Analoog uurwerk met timer einde kooktijd met 
geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Temperatuur van 50° tot 250° C

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur driedubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 druipplaat diepte 
20 mm, 1 rooster voor druipplaat, 1 rooster met 
stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

Oven multifunctie, vapor clean, hOOgte 
60 cm, crème afwerking gOud
 energieklasse a-10% (10% zuiniger dan 
basisklasse a)

9 functies

Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Analoog uurwerk met timer einde kooktijd met 
geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Temperatuur van 50° tot 250° C

Binnenwanden email Ever Clean
Uitneembare deur met driedubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie

Toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 
1 rooster voor druipplaat, 1 rooster met stop

opTie:
Telescopische rails voor 1 niveau (volledig 
uitschuifbaar)
GT1T-2 € 55,00

€ 749,00 € 899,00€ 1049,00 € 949,00
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ME203FX
FME120
FME20TC3

MP122
MP6322X

MP6322X FME20TC3 ME203FXMP122 FME120

FME120N
Zwart
€ 729,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel 
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micrOgOlfOven, inbOuwbaar, 850 w, 
spiegelglas

micrOgOlfOven, inbOuwbaar, 850 w, 
spiegelglas
mogelijkheid tot inbouwen in bovenkast

micrOgOlfOven, inbOuwbaar, 850 w, inOx 
finger friendly
mogelijkheid tot inbouwen in bovenkast

micrOgOlfOven, inbOuwbaar, 850 w, 
inOx finger friendly

micrOgOlfOven, vrijstaand, 850 w, inOx

Nismaat 38 cm
6 functies

Volume 20 liter, 2 kookniveaus
Timer  en elektronische programmator einde 
kooktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Display LED

Binnenwanden inox
Gedwongen afkoelingsventilatie

Uitneembare draaischotel Ø 25 cm
Quartzgrill 1000 W
Vermogen microgolf 850 W

Toebehoren:
1 rooster, 1 inbouwkader

Nismaat 36,5/38 cm
6 functies

Volume 22 liter
Elektronische programmator begin en einde 
kooktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Bediening oplichtende knoppen
Display LED
Kinderbeveiliging

Binnenwanden inox

Quartzgrill 1200 W
Vermogen microgolf 850 W
Keramische bodemplaat

Toebehoren:
1 rooster

Nismaat 36,5/38 cm
6 functies

Volume 22 liter
Elektronische programmator begin en einde 
kooktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Display LED
Kinderbeveiliging

Binnenwanden inox

Quartzgrill 1200 W
Vermogen microgolf 850 W
Keramische bodemplaat

Toebehoren:
1 rooster

Nismaat 38 cm
6 functies

Volume 20 liter, 2 kookniveaus
Timer  en elektronische programmator einde 
kooktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Display LED

Binnenwanden inox
Gedwongen afkoelingsventilatie

Uitneembare draaischotel Ø 25 cm
Quartzgrill 1000 W
Vermogen microgolf 850 W

Toebehoren:
1 rooster, 1 inbouwkader

6 functies

Volume 20 liter, 2 kookniveaus,
Timer en elektronische programmator einde ko-
oktijd met geluidssignaal
(oven schakelt automatisch uit)
Display LED
Elektronische kinderbeveiliging

Binnenwanden inox

Uitneembare draaischotel Ø 24,5 cm
Quartzgrill 1000 W
Vermogen microgolf 850 W

Toebehoren:
1 rooster

€ 749,00 € 699,00 € 499,00€ 749,00 € 729,00
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PMO100-2
PMO100NE2
PMO100EB2
PMOSC399X

PMO66A
PMO66X
PMO800A-8
PMO800P-9

PMO100-2 PMOSC399X

PMO66A PMO800A-8

PALPZ

PR3845X

PRTX

GT1T-2

PPR2

GTA-6

€ 499,00 € 499,00

€ 290,00 € 349,00

€ 45,00

€ 39,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 119,00

€ 185,00

Liftdeur voor microgoLfovens, 
inox/spiegeLgLas

Liftdeur voor microgoLfovens, 
inox finger friendLy

Nismaat 45 cm

Zelfde design als ovens LINEA inox/glas
Max. afmetingen microgolfoven
D50xB55,5xH35,5

Nismaat 45 cm

Zelfde design als-ovens CLASSICI.
Maximum afmetingen microgolfoven
D50 x B55,5 x H35,5

Prijzen inclusief BTW

PMO100NE2
Zwart glas
€ 499,00

PMO100EB2
Wit glas
€ 499,00

Liftdeur voor microgoLfovens, antraciet, 
afwerking ziLver

Liftdeur voor microgoLfovens, antraciet, 
afwerking goudkLeurig

Nismaat 39,5 cm

Zelfde design als ovens COLONIALE met 
zilverkleurige afwerking 
Max. afmeting microgolfoven D50xB55,5xH35,5

Opties:
Passtuk voor nis 45 cm hoogte antraciet
KITPMO800A  € 55,00
Passtuk voor nis 45 cm hoogte inox
KITPMOFFX  (inox finger friendly) € 55,00

Nismaat 39,5 cm

Zelfde design als ovens COLONIALE met 
goudkleurige afwerking 
Max. afmeting microgolfoven D50xB55,5xH35,5

Opties:
Passtuk voor nis 45 cm hoogte antraciet
KITPMO800A € 55,00
Passtuk voor nis 45 cm hoogte crème
KITPMO800-9 € 55,00

Prijzen inclusief BTW
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PMO800P-9
Crème
€ 349,00

PMO66X
Inox
€ 349,00

universeLe pizzasteen ronde pizzasteen met houder pizzapaLLet met pLooibaar handvat

Optie voor ovens van 60 cm Optie voor ovens van 60 cm Optie voor ovens van 60 cm met 
pizzasteen

teLescopisch raiLsysteem op 3 niveaus teLescopisch raiLsysteem voor 1 niveau profieL inox “finger friendLy”

Optie voor ovens 90 cm met laterale metalen 
rekjes

Optie voor ovens 60 cm met laterale metalen 
rekjes

Optie voor compactovens 45 cm voor het 
verbergen van de meubelwand tussen 2 ovens bij 
verticale inbouw



3938

KOOKPLATEN

GAS 45

INDUCTIE 66

VITROKERAMISCH 72
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KOOKPLATEN VAN SMEG, HET HART VAN DE KEUKEN

Oplichtende bedieningsknoppen

Essentieel, lineair, perfect in hun eenvoud: dit maakt de kookplaten van Smeg geraffineerd, elegant en tijdloos. Een onmiskenbare stijl, 
ontworpen door de meest vermaarde architecten en industriële ontwerpers ter wereld, geeft deze kookplaten een unieke en exclusieve 
uitstraling.

Een aantal kookplaten beschikt over oplichtende bedieningsknoppen. Deze zijn niet alleen bijzonder qua 
uiterlijk maar ook qua functionaliteit, ze lichten namelijk op zodra de vlam van een kookzone brandt en ze 
gaan automatisch uit zodra de vlam dooft. Meteen een extra veiligheidsmaatregel want zolang de gastoe-
voer niet is uitgeschakeld blijft de knop verlicht ook al zou de vlam zijn uitgegaan.

KARAKTERISTIEK DESIGN

Op sommige 
kookplaten zoals de 
PGF31GBN1 en de 
PS906BE wordt deze 
ultra snelle brander 
bediend door 2 
knoppen.

Het nieuwe 
glas-op-staal 
concept is 

exclusief ontwikkeld door 
Smeg. Een laag staal 
wordt bevestigd aan de 
onderkant van het gla-
zen oppervlak. Hierdoor 
wordt de weerstand en 

het veiligheidsaspect vergroot. Dit innovatieve maar eenvoudige idee voegt 
een belangrijk veiligheidsaspect toe aan de gaskookplaten. In het extreme 
geval dat de gaskookplaat per ongeluk zou breken, zorgt een speciale lijm 
tussen het glas en de stalen plaat ervoor dat het glas op zijn plaats blijft en 
de verspreiding van glasscherven wordt vermeden. De kookplaat kan veilig 
blijven worden gebruikt totdat het oppervlak kan worden vervangen.

GLAS-OP-STAAL

Functioneel design

De opstelling van de branders  en kookzones is zeer verschillend: diverse 
mogelijkheden worden geboden zoals 4 branders op een rij bij de kookplaat 
van 100 cm of branders geplaatst in ruitvorm. Een combinatie van esthetiek 
en functionaliteit.

De nieuwe Linea glazen 
gaskookplaten worden geka-
rakteriseerd door de esthetiek 
van de ultra platte branders  die 
de kookplaat een bijzondere 
uitstraling geven bovenop een 
uitstekend rendement

Bepaalde kookplaten 
zijn uitgerust met vlakke 
gietijzeren roosters die een 
maximaal gebruik van de 
beschikbare ruimte mogelijk 
maken en het verplaatsen 

van de kookpotten van de ene zone naar de andere zeer 
eenvoudig maken.

De ultra snelle brander 
biedt 3 mogelijkheden. 
Hij is samengesteld uit 

een dubbele vlamkroon en bestaat 
uit het samenvoegen ven een snelle 
brander en een sudderbrander die 
samen of apart kunnen functioneren.

Evershine

De branders van de kookplaten uit de 
Piano Design-lijn werden behandeld met 
een speciale Evershine coating waar-
door deze kookplaten meer praktisch 
in gebruik worden. Dankzij dit speciale 
procédé zijn de branders in hoge mate 
beschermd tegen aantasting door de 
warmte en tegen slijtage.

Het resultaat is een steeds glanzend inox dat niet 
verandert door het gebruik en dat veel eenvoudiger is in 
onderhoud.

Het vitrokeramisch glas van de nieuwe gaskookplaten 
heeft de particulariteit dat het bestand is tegen zeer hoge 
temperaturen en thermische schokken.
Dit type glas, slechts 4 cm dik, is bovendien resistent 
tegen slijtage. Deze kookplaten zijn betrouwbaar en 
efficiënt en blijven uiterst elegant.

Uit technische studies worden branders geboren met een uniek design die superieure prestaties leveren. Van de kleinste sudderbrander tot 
de snelste (een superbrander met een vermogen van 5 kW). Smeg stelt een grote waaier aan mogelijkheden voor in verschillend combina-
tie.
Ook de verschillende accessoires dragen bij tot de flexibileit die het koken met een Smeg-gaskookplaat verschaft.

De hoog rendementsbran-
ders produceren een bijna 
verticale vlam waarbij zeer 

weinig warmte verloren gaat. Koken 
gaat sneller met deze branders 
waardoor ook nog eens energie 
bespaard wordt. Ze bestaan in 2 uit-
voeringen waaronder 1 ultra platte 
voor een uiterst elegante look.

FLEXIBELE BRANDERS

De roosters van deze nieuwe Linea kookplaten werden speciaal behandeld om zonder probleem 
in de vaatwasser gereinigd te kunnen worden, een pluspunt voor een eenvoudig onderhoud.

DESIGN PANNENDRAGERS

RUITVORMIG OP EEN LIJN

Geborsteld inox, elegant en licht, als belangrijkste protagonist; moderne oppervlakken in glas en gezuurd glas, het 
verrassende gebruik van kleur; naast de gebruikte materialen onderscheiden de kookplaten van Smeg zich ook door 
het design van de roosters en de branders
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ELEKTRISCHE KOOKPLATEN Als alternatief op de gaskookplaten stelt Smeg inductiekookplaten en vitrokeramische kookplaten voor. Zeer 
betrouwbaar en efficiënt, sneller dan de traditionele kookplaten. Afhankelijk van het model beschikken ze over enkele 
zones, dubbele zones (ovaal of cirkelvormig) om de kookplaat zo veelzijdig mogelijk te maken.

INOX RAND
Door de elegante rand van 2 mm inox
kan de kookplaat aansluiten bij even-
tueel ander toestellen in inox.

FACETRAND
De kookplaat kan volledig vlak in het
werkblad worden geïntegreerd

De vitrokeramische kookplaten van Smeg zijn uitgevoerd in zwart keramisch glas Suprema. 
Onder het glas bevinden zich de High-Light zones: cirkelvormige weerstanden die de warmte 
ontwikkelen en bediend worden door tiptoetsen.

Het werkingsprincipe van een vitrokeramische kookplaat is volledig anders dan van een induc-
tiekookplaat. Op een vitrokeramische kookplaat kunnen kookpotten uit verschillende materialen 
gebruikt worden, zolang ze bestendig zijn tegen hitte. Bij het instellen van het kookniveau 

treedt de kookplaat in werking en begint op te warmen tot de gewenste temperatuur bereikt is. Er bestaan verschillende zones met verschil-
lende sterktes: minimum 100 W voor sudderen tot 2400 W als maximum voor bakken.

De introductie van de allernieuwste MultiZone modellen zorgt voor een verdere uitbreiding van 
het gamma inductiekookplaten.
In tegenstelling tot standaard inductiekookplaten die steeds zijn onderverdeeld in zones waar 
de afmeting van het recipiënt en de plaats op de zone beperkt zijn beschikken deze nieuwe 
kookplaten over 2 zones links en 2 zones rechts die kunnen gecombineerd worden waardoor 2 
grote MultiZones ontstaan.
Elke MultiZone past zich automatisch aan aan de afmeting en positie van de recipiënten en 
verhit enkel de plaats waar ze staan waardoor een optimale warmtedistributie en efficiëntie 
wordt gegarandeerd. Dit nieuwe systeem zorgt voor een grote flexibiliteit en maakt het moge-
lijk potten en pannen van verschillende afmetingen tegelijkertijd te gebruiken zonder dat men 
beperkt wordt door de positie op de zone, kortom, deze kookplaten bieden een grote bewe-
gingsvrijheid.

De inductiekookplaten, die voorgesteld worden in modellen
van 60, 77 en 90 cm breed, zijn de optimale oplossing om
het kookproces te versnellen, een precieze controle over te
temperatuur te hebben en het energieverbruik tot een 
minimum te herleiden. Het magnetisch veld dat ontwikkeld 
wordt in contact met de kookpot verbruikt enkel energie om 
de bodem op te warmen, het oppervlak van de kookplaat 
blijft lauw. Daarenboven zijn deze kookplaten uitgevoerd 
in Suprema glas dat zeer resistent is aan hitte en dus zeer 
eenvoudig schoon te maken. Eventuele druppels zullen nooit 
aanbranden daar het glas niet warm is. 

Koken op een vitrokeramische kookplaat

 VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN: ESTHETISCH EN PRAKTISCH

INDUCTIE: BETROUWBARE EN EFFICIËNTE TECHNOLOGIE

MULTIZONE

Het magnetisch veld wordt enkel geactiveerd wanneer de zone in contact komt met een kookpot. De zone schakelt ook onmiddellijk en 
automatisch uit wanneer het recipiënt wordt verwijderd. Deze technologie maakt dat inductiekookplaten zeer veilig zijn , vooral wanneer 
er kinderen in de buurt zijn.

Om geïntegreerd te kunnen worden in elke stijl van keuken bestaan de vitrokeramische kookplaten met een verschillende afwerking

Verschillende verbeteringen werden toegepast op de Smeg kookplaten om ze nog functioneler en gebruiksvriendelijker te maken.

TIMER: met geluidssignaal en automatische uitschakeling van de zone

MINUTERIE: Onafhankelijke minuterie die een tijdinstelling mogelijk maakt zelfs bij uitgeschakelde zone

BOOSTER: Zoals op de inductiekookplaten beschikken verschillende vitrokookplaten over een booster functie

WARMHOUDZONE: een constante temperatuur van ongeveer 60° C ideaal voor het smelten van chocolade of boter waarvoor een lage 
temperatuur noodzakelijk is

SNEL OPWARMEN: Bij het instellen van deze functie zal de gewenste temperatuur sneller bereikt worden doordat de zone onmiddellijk 
op maximale kracht werkt en daarna daalt naar de gevraagde temperatuur. Deze functie kan op elk niveau gebruikt worden.

ECOLOGISCH: Deze optie is ideaal voor een economisch en ecologisch gebruik van de kookplaat of voor het “slow cooking” waardoor 
het vermogensverbruik wordt beperkt

ELEGANTIE IN DE DETAILS

FUNCTIONEEL DESIGN

VEILIGHEID

Inductiekookplaten werken zeer snel, de temperatuur wordt uiterst precies 
geregeld en ze zijn daar bovenop ook zeer zuinig in gebruik.

Test: opwarmen van 2 liter water van 22° C naar 99° C in een 
recipiënt met een diameter van 22 cm.

Inductie
2800W

Gas
3000W

Vitrokeramisch
2200W

Elektrisch
2000W

RECHTE RAND
Bijzondere afwerking die de kookplaat
elegant en praktisch maakt.
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SR975XGH

SR964BGHSR975XGH
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5 branders waaronder:
Vooraan links: 1,05 kW
Achteraan links: 2,55 kW
Centraal: SUPERBRANDER: 5,00 kW met dubbele
bediening
Vooraan rechts: 1,65 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW
Nominaal vermogen gas: 11,900 kW
• Gietijzeren roosters
• Branderdeksels geëmailleerd
• Elektronische ontsteking in de knoppen
• Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/
propaan bijgeleverd

Optie:
Gietijzeren grillplaat
BB3679  € 165,00

4 branders waaronder:
Vooraan links: 1,05 kW
Achteraan links: 3,30 kW
Vooraan rechts: 1,65 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW
Nominaal vermogen gas: 7,65 kW
• Gietijzeren roosters
• Branderdeksels geëmailleerd
• Elektronische ontsteking in de knoppen
• Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/
propaan bijgeleverd

Optie:
Gietijzeren grillplaat
BB3679  € 165,00

KooKplaat gas, 70 cm, thermoKoppelbeveiliging, inox KooKplaat gas, 60 cm, 
thermoKoppelbeveiliging, wit

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

SR975BGH
wit
€ 595,00

SR964NGH
zwart
€ 480,00

SR975NGH
zwart
€ 595,00

SR964PGH
crème
€ 480,00

SR975PGH
crème
€ 595,00

SR964XGH
inox
€ 480,00

€ 595,00 € 480,00
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P64ESBEP705ESBE PTV64BEPTV705BE

620

40

gasaansluiting

560

40

gasaansluiting

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

5 branders waaronder:
Achteraan links: 2,30 kW
Vooraan links: 1,00 kW
Centraal: 3,00 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW
Vooraan rechts: 1,00 kW

Nominaal vermogen gas: 8,95 kW

Roosters en branderdeksels inox Ever Shine
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan 
bijgeleverd

Plaatsing in standaarduitsnijding mogelijk: 56 x 48 cm

4 branders waaronder:
Achteraan links: 2,30 kW
Vooraan links: 1,65 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW
Vooraan rechts: 1,00 kW

Nominaal vermogen gas: 7,95 kW

Roosters en branderdeksels inox Ever Shine
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan 
bijgeleverd

KooKplaat gas, 72 cm, thermoKoppelbeveiliging, 
spiegelglas met facetrand

KooKplaat gas, 60 cm, thermoKoppelbeveili-
ging, spiegelglas met facetrand

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

620

40 gasaansluiting

560

40

gasaansluiting

5 branders waaronder:
Achteraan links: 2,30 kW
Vooraan links: 1,00 kW
Centraal: snel: 3,00 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW
Vooraan rechts: 1,00 kW

Nominaal vermogen gas: 8,95 kW

Roosters en branderdeksels inox
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan
bijgeleverd

Plaatsing in standaarduitsnijding mogelijk: 56 x 48 cm

4 branders waaronder:
Achteraan links: 2,30 kW
Vooraan links: 1,65 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW
Vooraan rechts: 1,00 kW

Nominaal vermogen gas: 7,95 kW

Roosters en branderdeksels inox
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan 
bijgeleverd

KooKplaat gas, 60 cm, thermoKoppelbeveili-
ging, spiegelglas met facetrand

KooKplaat gas, 72 cm, thermoKoppelbeveiliging, 
spiegelglas met facetrand
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€ 999,00 € 849,00 € 899,00 € 749,00
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PX140BE

PX140BE PVB750BE

860

56

gasaansluiting

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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4 exclusieve hoog rendementsbranders waaronder:
Uiterst links: 4,20 kWh
Centraal links: 1,05 kWh
Centraal rechts: 1,70 kWh
Uiterst rechts: 3,10 kWh

Nominaal vermogen gas: 10,05 kWh

Gietijzeren roosters met aluminium pootjes en rode accenten onderaan
Branderdeksels inox
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Oplichtende bedieningsknoppen

Optie:
Onderkant pootjes ook verkrijgbaar 
in antraciet (op bestelling)

KooKplaat gas, 100 cm, semi-vlakbouw, thermoKoppelbeveiliging, 
inox

PVS750BE
Spiegelglas
€ 949,00

5 exclusieve hoog rendements branders waaronder:
Vooraan links: 1,05 kW
Achteraan links: 1,70 kW
Centraal:  SUPERBRANDER 5,00 kW
Vooraan rechts: 1,70 kW
Achteraan rechts: 3,10 kW

Nominaal vermogen gas: 12,55 kW

Gietijzeren roosters met aluminium pootjes en rode accenten onderaan
Branderdeksels inox
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Oplichtende bedieningsknoppen

Optie:
Onderkant pootjes ook verkrijgbaar in antraciet (op bestelling)

KooKplaat gas, 74 cm, semi-vlakbouw, thermoKoppelbeveiliging, wit 
met inox-looK rand 

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

690

56

gasaansluiting

€ 949,00 € 949,00
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PV164CNBNPV175CBBN

PV175CBBN
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5 exclusieve hoog rendementsbranders waaronder:
Vooraan links: 1,10 kW
Achteraan links: 1,70 kW
Centraal: 3,50 kW
Vooraan rechts: 1,70 kW
Achteraan rechts: 2,60 kW

Nominaal vermogen gas: 10,60 kW

Gietijzeren roosters wit geëmailleerd
Branderdeksels wit geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

4 exclusieve hoog rendements branders waaronder:
Vooraan links: 1,70 kW
Achteraan links: 1,70 kW
Vooraan rechts: 1,10 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW

Nominaal vermogen gas: 7,50 kW

Gietijzeren roosters
Branderdeksels zwart geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

KooKplaat gas, 72 cm, semi-vlakbouw, thermoKoppelbeveiliging, wit 
Keramisch glas met rechte rand

KooKplaat gas, 60 cm, semi-vlakbouw, thermoKoppelbeveiliging, 
zwart Keramisch glas met rechte rand

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

PV175CNBN
Zwart keramisch glas 
€ 849,00

PV164CBBN
Wit keramisch glas 
€ 749,00

€ 749,00€ 849,00
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KooKplaat gas, 72 cm, semi-vlakbouw, thermoKoppelbeveiliging, 
spiegelglas met facetrand

KooKplaat gas, 60 cm, semi-vlakbouw, thermoKoppelbeveiliging, 
spiegelglas met facetrand

5 exclusieve hoog rendementsbranders waaronder:
Vooraan links: 1,10 kW
Achteraan links: 1,70 kW
Centraal: 3,20 kW
Vooraan rechts: 1,70 kW
Achteraan rechts: 2,60 kW

Nominaal vermogen gas: 10,30 kW

Gietijzeren roosters en branderdeksels
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

4 exclusieve hoog rendements branders waaronder:
Vooraan links: 1,70 kW
Achteraan links: 1,70 kW
Vooraan rechts: 1,10 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW

Nominaal vermogen gas: 7,50 kW

Gietijzeren roosters en branderdeksels
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

Prijzen inclusief BTW,
exclusief recupel

€ 599,00 € 499,00
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gasaansluiting

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KooKplaat gas, 70 cm, thermoKoppelbeveiliging, inox

5 branders waaronder:
Vooraan links: 1,05 kW
Achteraan links: 2,55 kW
Centraal: 4,10 kW
Vooraan rechts: 1,65 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW

Nominaal vermogen gas: 13,00 kW

Vlakke gietijzeren roosters
Branderdeksels gietijzer geëmailleerd 
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

KooKplaat gas, 60 cm, thermoKoppelbeveiliging, inox

4 branders waaronder:
Links: 3,50 kW
Vooraan centraal: 1,10 kW
Achteraan centraal: 1,70 kW
Rechts: 2,60 kW

Vlakke gietijzeren roosters
Branderdeksels gietijzer geëmaileerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

€ 499,00 € 449,00
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PS906BE

PS906BE

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

800

10

gasaansluiting
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KooKplaat gas, 90 cm, semi-vlakbouw, thermoKoppelbeveiliging, 
inox

5 branders waaronder:
Links:  4,50 kW
Vooraan centraal: 1,05 kW
Achteraan centraal: 1,05 kW
Vooraan rechts: 1,05 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW

Nominaal vermogen gas: 12,60 kW

Vlakke gietijzeren roosters
Branderdeksels gietijzer geëmailleerd 
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
3 anti-overloop vangschalen

C
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I

€ 1049,00
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PGF64BEPGF96BE PGF75BE3
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60 gasaansluiting
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60 gasaansluiting

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

560

40

gasaansluiting

KO
O

KP
LA

TE
N

C
LA

SS
IC

I

KooKplaat gas, 90 cm, semi-vlakbouw, thermoKoppelbeveiliging, 
inox

KooKplaat gas, 72 cm, semi-vlakbouw, thermoKoppelbeveiliging, 
inox

6 branders waaronder:
Vooraan links: 4,00 kW
Achteraan links: 1,05 kW
Vooraan centraal: 1,05 kW
Achteraan centraal: 1,80 kW
Vooraan rechts: 4,00 kW
Achteraan rechts: 1,80 kW

Nominaal vermogen gas: 13,70 kW

Vlakke gietijzeren roosters
Branderdeksels gietijzer geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Anti-overloop vangschaal

5 branders waaronder:
Vooraan links: 1,80 kW
Achteraan links: 1,05 kW
Centraal: 4,00 kW
Vooraan rechts: 1,05 kW
Achteraan rechts: 1,80 kW

Nominaal vermogen gas: 9,70 kW

Vlakke gietijzeren roosters
Branderdeksels gietijzer geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Anti-overloop vangschaal

KooKplaat gas, 60 cm, semi-vlakbouw, thermoKoppelbeveiliging, 
inox

4 branders waaronder:
Links: 4,00 kW
Vooraan centraal: 1,50 kW
Achteraan centraal: 1,50 kW
Rechts: 2,50 kW

Nominaal vermogen gas: 9,40 kW

Vlakke gietijzeren roosters
Branderdeksels gietijzer geëmailleerd
Elektronische onsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Anti-overloop vangschaal

€ 649,00€ 1049,00 € 849,00
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SE97GXBE5 SER60GXB3 HB64XBE3S70GXBE5
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gasaansluiting

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KooKplaat gas, 90 cm, thermoKoppelbeveiliging, inox

5 branders waaronder:
Links:  SUPERBRANDER met dubbele vlamkroon en dubbele bediening: 5 
kW (3,90 kW + 1,10 kW)
Vooraan centraal: 1,05 kW
Achteraan centraal: 3,10 kW
Vooraan rechts: 1,65 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW

Nominaal vermogen gas: 12,45 kW

Gietijzeren roosters
Branderdeksels gietijzer geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

Optie:
Gietijzeren grillplaat
BB3679 € 165,00

KooKplaat gas, 60 cm,
thermoKoppelbeveiliging, inox

KooKplaat gas, 60 cm, 
thermoKoppelbeveiliging, 
inox met zilverKleurige afwerKing

KooKplaat gas, 70 cm, thermoKoppelbeveiliging, inox

4 branders waaronder:
Links: 3,30 kW
Vooraan centraal: 1,05 kW
Achteraan centraal: 1,65 kW
Rechts: 2,55 kW

Nominaal vermogen gas: 9,15 kW

Gietijzeren roosters
Branderdeksels gietijzer geëmailleerd
Elektronische onsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan 
bijgeleverd

Optie:
Gietijzeren grillplaat
BB3679 € 165,00

4 branders waaronder: 
Vooraan links: 4,00 kW 
Achteraan links: 1,70 kW 
Vooraan rechts: 1,05 kW 
Achteraan rechts: 1,70 kW

Nominaal vermogen gas: 8,40 kW

Geëmailleerde roosters Geëmailleerde brander-
deksels Elektronische ontsteking in de knoppen 
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

Opties: 
Gietijzeren roosters
GRC60 € 86,00

Gietijzeren grillplaat
BB3679 € 165,00

5 branders waaronder:
Vooraan links: 1,05 kW
Achteraan links: 2,55 kW
Centraal:  SUPERBRANDER met dubbele vlamkroon en 
dubbele bediening: 5 kW
(3,90 kW + 1,10 kW)
Vooraan rechts: 1,65 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW

Nominaal vermogen gas: 11,00 kW

Gietijzeren roosters
Branderdeksels gietijzer geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgele-
verd

Optie:
Gietijzeren grillplaat
BB3679 € 165,00

HB64ABE3
Antraciet
€ 499,00

€ 749,00 € 479,00 € 499,00€ 649,00
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PGF32GBE PGF32I-1PGF31GBN1 PGF30FPGF30B PGF30T-1PGF32C LGPGF

120

60

gasaansluiting

120

60

gasaansluiting

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

Domino gas, 30 cm, semi-
vlakbouw, thermoKoppel - 
beveiliging, inox

barbecuegrill, 30 cm, semi-
vlakbouw, inox

Domino gas, 30 cm, semi-
vlakbouw, thermoKoppel - 
beveiliging, inox

domino, vitrokeramisch, 
30 cm, semi-vlakbouw, inox

2 branders waaronder:
Vooraan: 1,05 kW
Achteraan: 2,30 kW

Nominaal vermogen gas: 3,35 kW

Gietijzeren rooster
Branderdeksels gietijzer geëmailleerd
Elektronische onsteking in de 
knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers 
butaan/propaan bijgeleverd
Gietijzeren woksteun en knoppen 
“Linea” bijgeleverd

Gietijzeren rooster
9 niveaus
Geleverd ZONDER vulkaansteentjes
Knop “Linea” bijgeleverd

Nominaal vermogen: 1,80 kW

Optie:
Vulkaansteentjes
SBRV € 15,00

1 SUPERBRANDER: 5,00 kW met 
dubbele vlamkroon en dubbele 
bediening

Nominaal vermogen gas: 5,00 kW

Gietijzeren rooster
Branderdeksel gietijzer geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de 
knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers 
butaan/propaa, bijgeleverd
Gietijzeren woksteun en knoppen 
“Linea” bijgeleverd

2 zones High-Light waaronder:
Vooraan: 1200 W – Ø 140 mm
Achteraan: 1800 W – Ø 180 mm 

Zwart keramisch glas
9 niveaus
Controlelampje restwarmte
Knoppen « Linea » bijgeleverd

Nominaal vermogen: 3,00 kW

domino, inDuctie, 30 cm, semi-
vlakbouw, inox

teppan-Yaki grillplaat, 30 cm, 
semi-vlakbouw, inox

Friteuse, 30 cm, semi-
vlakbouw, inox

tussenstuK voor plaatsing van 
verschillende domino’s naast 
elKaar, inox

2 zones inductie waaronder:
Vooraan: 1400 W – turbo 2500 W 
- Ø 140 mm (min. 100 mm)
Achteraan: 1850 W – turbo 2500 
W - Ø 180 mm (min. 100 mm)

Zwart keramisch glas
9 niveaus
Controlelampje restwarmte
Beveiliging oververhitting
Knoppen « Linea » bijgeleverd

Nominaal vermogen: 3,00 kW

2 temperatuurszones waaronder:
Vooraan: 1400 W – booster 1800 
W
Achteraan: 1400 W – booster 
1800 W

Optie Quick Start
Beveiliging tegen oververhitting
Controlelampjes voor restwarmte
Knoppen « Linea » bijgeleverd

Nominaal vermogen: 3,60 kW

Volume: 3,6 liter
Uitneembare kuip inox
Emulsiezone
Koude zone
Regelbare thermostaat
Beveiliging tegen oververhitting
Controlelampje voor restwarmte
Knoppe « Linea » en deksel bijge-
leverd

Nominaal vermogen: 2,20 kW

DO
M

IN
O

S
C

LA
SS

IC
I

€ 349,00 € 899,00€ 399,00 € 719,00€ 579,00 € 1449,00€ 579,00 € 49,00
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TPKX

TBX6090

GRC60

GO120

WOKGHU 6MP700PX

6MP700BS

6MP700RWX

6MP700AX

GC120 TPKPARMABB3679 PARMAXL

universele gietijzeren grillplaat

woKrooster gietijzergietijzeren roosters

teppan yaKi grillplaat inox

Voor gaskookplaten van 30, 60, 70 
en 90 cm (uitgezonderd PIANO DESIGN en PTS)

Optie voor gaskookplatenGietijzeren roosters voor gaskookplaten 60 cm

Optie voor gaskookplaat HB96GXBE3 en
kookcentra A1/A2/A3/CS19/CS18

teppan yaKi grillplaat inox

Optie voor kookcentra “Squadrata”

Prijzen inclusief BTW

grillplaat

rooster

Gietijzeren grillplaat voor kookcentrum A3

Gietijzeren open rooster voor kookcentrum CS120-7

gietijzeren grillplaat gietijzeren grillplaat teppan yaKi grillplaat inox

Optie voor gaskookplaaten 90 cm serie PTS Optie voor kookcentra A1/A2/A3/CS19/CS18 Voor inductiekookplaten

Prijzen inclusief BTW

Knoppen “cortina” crème/zilver

Knoppen “cortina” Knoppen “cortina” antraciet/zilver

Knoppen “cortina” red wine/zilver

Set 6 bedieningsknoppen design “Cortina” voor 
gaskookplaten S70GXBE5 en SER60GXB3 en 
SE97GXBE

Set 6 bedieningsknoppen design “Cortina” voor 
gaskookplaten S70GXBE5 en SER60GXB3 en 
SE97GXBE

Set 6 bedieningsknoppen design “Cortina” voor 
gaskookplaten S70GXBE5 en SER60GXB3 en 
SE97GXBE

Set 6 bedieningsknoppen design “Cortina” voor 
gaskookplaten S70GXBE5 en SER60GXB3 en 
SE97GXBE
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€ 295,00 € 217,00 € 165,00

€ 250,00

€ 85,00

€ 130,00

€ 20,00 € 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 310,00€ 165,00 € 185,00
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€ 1549,00 € 1049,00

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van 
de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen ! Kan uitsluitend in 
monofase aangesloten worden !

Prijzen inclusief BTW,
exclusief recupel
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KooKplaat inductie, 90 cm, multizone, facetrand

5 inductiezones met boosterfunctie waaronder:
Vooraan links: 1850 W – booster 2500 W – ø 180 mm
Achteraan links: 1850 W – booster 2500 W – ø 180 mm
(Multizone met booster 5000 W door combinatie beide zones)
Centraal: 2800 W – booster 5400 W – ø 300 mm
Vooraan rechts: 1850 W – booster 2500 W – ø 180 mm
Achteraan rechts: 1850 W – booster 2500 W – ø 180 mm
(Multizone met booster 5000 W door combinatie beide zones)

Nominaal vermogen: 10.200 W

Bediening tiptoetsen met “slider”
Zwart keramisch glas
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal op elke zone
Resttijdindicatie
Pauze-optie
Vergrendeling bediening (kinderslot)
Snelkiezen kookniveau
Automatisch aanpassen diameter recipiënt
Automatische herkenning recipiënt
Aanduiding minimum diameter
Automatisch uitschakelen bij oververhitting, overlopen en accidenteel opstarten
Aanduiding restwarmte

Optie:
Teppan Yaki grillplaat inox
TPK € 310,00

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden om de correcte wer-
king van de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen !
Kan uitsluitend in monofase aangesloten worden !

Prijzen inclusief BTW,
exclusief recupel

KooKplaat inductie, 80 cm, multizone, facetrand

4 inductiezones met booster waaronder:
Vooraan links: 1800 W – booster 2200 W – ø 180 mm
Achteraan links: 1800 W – booster 2200 W – ø 180 mm
(Multizone met booster 4000 W door combinatie beide zones)
Vooraan rechts: 1850 W – booster 2500 W – ø 180 mm
Achteraan rechts: 2300 W – booster 4200 W – ø 300 mm

Nominaal vermogen: 7.400 W

Bediening tiptoetsen met “slider”
Zwart keramisch glas
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal op elke zone
Resttijdindicatie
Pauze-optie
Vergrendeling bediening (kinderslot)
Snelkiezen kookniveau
Automatisch aanpassen diameter recipiënt
Automatische herkenning recipiënt
Aanduiding minimum diameter
Automatisch uitschakelen bij oververhitting, overlopen en accidenteel 
opstarten
Aanduiding restwarmte

Optie:
Teppan Yaki grillplaat inox
TPK € 310,00
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€ 849,00 € 799,00 € 1299,00 € 1090,00

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden 
om de correcte werking van de ventilatie van de 
inductiekookplaat te garanderen !

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden 
om de correcte werking van de ventilatie van de 
inductiekookplaat te garanderen !

Prijzen inclusief BTW,
exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KooKplaat inductie, 60 cm, multizone, 
facetrand

KooKplaat inductie, 60 cm, multizone, 
facetrand

4 inductiezones met booster waaronder:
Vooraan links:
1800 W – booster 2200 W – ø 180 mm
Achteraan links:
1800 W – booster 2200 W – ø 180 mm
(Multizone met booster 4000 W door combinatie 
beide zones)
Vooraan rechts:
1800 W – booster 2200 W – ø 180 mm
Achteraan rechts:
1800 W – booster 2200 W – ø 180 mm

Nominaal vermogen: 7.200 W

Bediening tiptoetsen met “slider”
Zwart keramisch glas
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal op 
elke zone
Resttijdindicatie
Pauze-optie
Vergrendeling bediening (kinderslot)
Snelkiezen kookniveau
Automatisch aanpassen diameter recipiënt
Automatische herkenning recipiënt
Aanduiding minimum diameter
Automatisch uitschakelen bij oververhitting, overlo-
pen en accidenteel opstarten
Aanduiding restwarmte

Optie:
Teppan Yaki grillplaat inox
TPK € 310,00

4 inductiezones met booster waaronder:
Vooraan links:
1200 W – booster 1800 W – ø 145 mm
Achteraan links:
2200 W – booster 3200 W – ø 180 mm
Vooraan rechts: 
1800 W – booster 2200 W – ø 180 x 230 mm
Achteraan rechts: 
1800 W – booster 2200 W – ø 180 x 230 mm
(Multizone met booster 4000 W door combinatie 
beide zones)

Nominaal vermogen: 6.500 W

Bediening tiptoetsen met “slider”
Zwart keramisch glas
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal op 
elke zone
Resttijdindicatie
Pauze-optie
Vergrendeling bediening (kinderslot)
Snelkiezen kookniveau
Automatisch aanpassen diameter recipiënt
Automatische herkenning recipiënt
Aanduiding minimum diameter
Automatisch uitschakelen bij oververhitting, overlo-
pen en accidenteel opstarten
Aanduiding restwarmte

Optie:
Teppan Yaki grillplaat inox
TPK € 310,00

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van 
de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen !

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van 
de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen !

KooKplaat inductie, 90 cm, facetrand KooKplaat inductie, 90 cm, facetrand

5 inductiezones met booster waaronder:
Vooraan links: 1400 W – booster 2200 W – ø 145 mm
Achteraan links: 1850 W – booster 3000 W – ø 180 mm
Centraal: 2000 W – booster 3700 W – ø 270 mm
Achteraan rechts: 2300 W – booster 3700 W – ø 210 mm
Vooraan rechts: 1400 W – booster 2200 W – ø 145 mm

Nominaal vermogen: 7200 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal op elke zone
Resttijdindicatie
Pauze-optie
Vergrendeling bediening (kinderslot)
Automatisch aanpassen diameter recipiënt
Automatische herkenning recipiënt
Aanduiding minimum diameter
Automatisch uitschakelen bij oververhitting, overlopen en accidenteel opstar-
ten
Aanduiding restwarmte

Optie:
Teppan Yaki grillplaat inox
TPK € 310,00

3 inductiezones met booster waaronder:
Links: 1850 W  - booster 2700 W  - ø 180 mm
Midden: 1850 W  - booster 2200 W  - ø 180 mm 
Rechts: 2800 W  - booster 5400 W  - ø 300 mm

Nominaal vermogen: 7.200 W

Bediening tiptoetsen “slider”
Zwart keramisch glas Suprema
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal op elke zone
Resttijdindicatie
Vergrendeling bediening (kinderslot)
Snelkiezen kookniveau
Automatisch aanpassen diameter recipient
Automatische herkenning recipient
Aanduiding minimum diameter
Automatisch uitschakelen bij oververhitting, overlopen en accidenteel opstar-
ten
Aanduiding restwarmte

Opties:
Teppanyaki grillplaat inox voor inductie
TPK € 310,00
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€ 1149,00 € 699,00€ 749,00
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden om de correcte werking van 
de ventilatie van de inductiekookplaat te garanderen !

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden 
om de correcte werking van de ventilatie van de 
inductiekookplaat te garanderen !

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden 
om de correcte werking van de ventilatie van de 
inductiekookplaat te garanderen !
Kan uitlsuitend in monofase aangesloten worden !

KooKplaat inductie, 77 cm, facetrand

4 inductiezones met booster waaronder:
Vooraan links:
van 2400 W tot 3200 W (met booster) - Ø 26 cm – min. Ø 17 cm
Achteraan links:
van 1400 W tot 1800 W (met booster) - Ø 14,5 cm – min. Ø 9 cm
Vooraan rechts:
van 1850 W tot 2500 W (met booster) - Ø 18 cm – min. Ø 12 cm
Achteraan rechts:
van 1850 W tot 2500 W (met booster) - Ø 18 cm – min. Ø 12 cm
Ovale zone door combinatie van de 2 rechtse zones: van 3700 W tot 
5000 W (met booster)

Nominaal vermogen: 6.700 W

Bediening tiptoetsen 
Zwart keramisch glas
9 vermogensniveaus
Minuterie met geluidssignaal einde kooktijd op elke zone
Resttijdindicatie
Automatisch aanpassen diameter recipient
Vergrendeling bedieningsknoppen 
Automatische uitschakeling bij oververhitting, overlopen, onbedekte zone, 
acceidenteel opstarten, objecten met Ø < 10 cm
Warmhoudfunctie op elke zone
ECO-logic optie: mogelijkheid tot verminderen vermogen (2 kW, 3 kW of 
4 kW)

Optie:
Teppan Yaki grillplaat inox
TPK € 310,00

KooKplaat inductie, 60 cm, facetrand

4 inductiezones waaronder 2 met booster:
Vooraan links: 
1850 W – booster 2100 W – ø 200 mm
Achteraan links: 1400 W - ø 160 mm
Vooraan rechts: 1400 W - ø 160 mm
Achteraan rechts: 
1850 W – booster 2100 W – ø 200 mm

Nominaal vermogen: 7.400 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Suprema
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal
Resttijdindicatie
Vergrendeling bediening (kinderslot)
Snelkiezen kookniveau
Automatisch aanpassen diameter recipiënt
Automatische herkenning recipiënt
Aanduiding minimum diameter
Automatisch uitschakelen bij oververhitting en 
accidenteel opstarten
Aanduiding restwarmte

Optie:
Teppan Yaki grillplaat inox
TPK € 310,00

KooKplaat inductie, 60 cm, facetrand

4 inductiezones met booster waaronder:
Vooraan links:
1300 W – booster 1400 W – ø 160 mm
Achteraan links:
2300 W – booster 3000 W – ø 210 mm
Vooraan rechts:
1300 W – booster 1400 W – ø 160 mm
Achteraan rechts:
2300 W – booster 3000 W – ø 210 mm

Nominaal vermogen: 7.400 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Suprema
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal
Resttijdindicatie
Vergrendeling bediening (kinderslot)
Snelkiezen kookniveau
Automatisch aanpassen diameter recipiënt
Automatische herkenning recipiënt
Aanduiding minimum diameter
Automatisch uitschakelen bij oververhitting en 
accidenteel opstarten
Aanduiding restwarmte

Optie:
Teppan Yaki grillplaat inox
TPK € 310,00
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SE2951TC2 SE2773TC2 SE2773CX2

P P P

€ 999,00 € 799,00 € 799,00
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Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KooKplaat vitrokeramisch, 77 cm, facetrandKooKplaat vitrokeramisch, 90 cm, facetrand KooKplaat vitrokeramisch, 77 cm, rand looK inox

5 High-Light zones met booster waaronder:
Vooraan links: 1800 W –  Ø 18 cm
Achteraan links: 1200 W – Ø 14 cm
Centraal: uitbreidbaar: van 1400 W tot 2200 W – van Ø 17 
cm tot Ø 26,5 cm
Vooraan rechts: 1200 W – Ø 14 cm
Achteraan rechts: uitbreidbaar: van 1000 W tot 2000 W – van 
Ø 14 cm tot Ø 21 cm

Nominaal vermogen: 8.800 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Easy Clean
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal
Vergrendeling bedieningsknoppen
Aanduiding restwarmte
Warmhoudfunctie op elke zone
Beveiliging oververhitting en overlopen

5 High-Light zones met booster waaronder:
Vooraan links: uitbreidbaar:
van 800 tot 2000 W – van Ø 14 cm tot Ø 18 cm
Achteraan links: 1200 W – Ø 14 cm
Centraal: uitbreidbaar:
van 750 W tot 2700 W – van Ø 14 cm tot Ø 27 cm
Vooraan rechts: 1200 W – Ø 14 cm
Achteraan rechts: 2000 W – Ø 14 cm

Nominaal vermogen: 9.100 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Easy Clean
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal
Vergrendeling bedieningsknoppen
Aanduiding restwarmte
Warmhoudfunctie op elke zone
Beveiliging oververhitting en overlopen

Idem SE2773TC2 maar rand look inox
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SE2772TC2 SE2772CX2 SE2664TC2 SE2664CX2

P P P P

€ 699,00 € 699,00 € 599,00 € 599,00

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KooKplaat vitrokeramisch, 77 cm, facetrand KooKplaat vitrokeramisch, 77 cm, rand inox looK KooKplaat vitrokeramisch, 60 cm, facetrand KooKplaat vitrokeramisch, 60 cm, rand inox 
looK

4 High-Light zones met booster waaronder:
Vooraan links: uitbreidbaar: van 1100 tot 2400 W – van Ø 14 
cm tot Ø 21 cm
Achteraan links: 1200 W – Ø 14 cm
Vooraan rechts: 1800 W – Ø 18 cm
Achteraan rechts: uitbreidbaar: van 1400 tot 2200 W – van Ø 
17 cm tot Ø 26,5 cm

Nominaal vermogen: 7.400 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Easy Clean
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal
Vergrendeling bedieningsknoppen
Aanduiding restwarmte
Warmhoudfunctie op elke zone
Beveiliging oververhitting en overlopen

Idem SE2772TC2 maar met rand inox look 4 High-Light zones met booster waaronder:
Vooraan links: uitbreidbaar: van 800 tot 2000 W 
– van Ø 12 cm tot Ø 18 cm
Achteraan links: 1200 W – Ø 14 cm
Vooraan rechts: 1200 W – Ø 14 cm
Achteraan rechts: uitbreidbaar: van 1400 tot 
2200 W – van Ø 17 cm tot Ø 26,5 cm

Nominaal vermogen: 6.600 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Easy Clean
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal
Vergrendeling bedieningsknoppen
Aanduiding restwarmte
Warmhoudfunctie op elke zone
Beveiliging oververhitting en overlopen

Idem SE2664TC2 maar met rand inox look
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SE2641TD2SE2641TC2 SE661X1SE2641CX2

P P P

€ 499,00€ 549,00 € 489,00€ 549,00

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel inge-
bouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KooKplaat vitrokeramisch, 60 cm, rechte randKooKplaat vitrokeramisch, 60 cm, facetrand KooKplaat vitrokeramisch, 60 cm, facetrandKooKplaat vitrokeramisch, 60 cm, rand inox 
looK

Idem SE2641TC2 maar met rechte rand 4 zones High-Light met booster waaronder:
Vooraan links: 1800 W – Ø 18 cm
Achteraan links: 1200 W – Ø 14 cm
Vooraan rechts: 1200 W – Ø 14 cm
Achteraan rechts: uitbreidbaar: van 1100 W tot 
2400 W – van Ø 14 cm tot Ø 21 cm

Nominaal vermogen: 6.200 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Easy Clean
9 vermogensniveaus
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal
Vergrendeling bedieningsknoppen
Aanduiding restwarmte
Warmhoudfunctie op elke zone
Beveiliging oververhitting en overlopen

4 zones High-Light waaronder:
Vooraan links: 1800 W – Ø 18 cm
Achteraan links: 1200 W – Ø 14,5 cm
Vooraan rechts: 1200 W – Ø 14,5 cm
Achteraan links: uitbreidbaar: van 1100 W tot 
2400 W – van Ø 14 cm tot Ø 21 cm

Nominaal vermogen: 6.600 W

Bedieningsknoppen Classici inox
Zwart keramisch glas Suprema
Controlelampjes restwarmte

Idem SE2641TC2 maar met rand inox look
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KOOKCENTRA: PROTAGONISTEN VAN STIJL

CORTINAKOOKCENTRUM VICTORIA

Passie voor traditie

Exclusieve esthetiek, uitstekende kwaliteit en een onmiskenbaar 
design zijn de ingrediënten die elk Smeg toestel uniek maken.
Het nieuwe kookcentrum “Victoria” is daarop geen uitzondering.
De inspiratie voor dit toestel werd gehaald uit het ontwerp van 
het allereerste fornuis “Elisabeth” en is zeer gebruiksvriendelijk, het 
brengt “heart and soul” in elke keuken.

Met een breedte van 110 cm biedt de “Victoria” plaats aan 7 
hoog rendement gasbranders waaronder 1 ultra snelle met een 
vermogen van 4,20 kW, perfect voor het gebruik van een Wok.
Het grillcompartiment heeft 2 niveaus en een ruim volume van 36 
liter, de 2 multifunctieovens hebben een volume van 63 liter en 
openen lateraal wat zeer handig is voor gemakkelijke toegang.
Onder de oven aan de rechterkant bevindt zich een opberglade 
voor allerlei accessoires en bakplaten.

Het “Victoria” fornuis is verkrijgbaar in zwart, crème en red wine 
uitvoering en straalt de essentie van tijdloze klasse uit. Dampkappen 
uitgevoerd in dezelfde stijl vervolledigen de look.
Sinds kort zijn de 3 verschillende modellen ook verkrijgbaar met 
inductiekookplaat, de perfecte combinatie van traditie en de 
voordelen van moderne technologie.

Kookcentra “Opera”
De Smeg kookcentra zijn designobjecten die vanuit elk oogpunt stijl en prestaties combineren. 
ze zijn uitgerust met brede zijwanden die tot op de grond doorlopen voor een grotere stabiliteit 
en elegantie. Ze zijn meestal uitgevoerd in inox maar bepaalde modellen bestaan ook in 
andere kleuren. In combinatie met een dampkap en een muur-paneel geven deze toestellen 
de ruimte waarin ze geplaatst worden een persoonlijke toets. 

Functioneel design 
Smeg stelt functionele oplossingen voor door producten teå ontwerpen die design en 
technologie onlosmakelijk met stijl verbinden.
De vlakke roosters garanderen een grote veiligheid. Potten en pannen staan zeer stabiel 
en kunnen zonder problemen van de ene naar de andere brander worden verschoven. De 
elegante analoge klok met elektronische programmator geeft aan de toestellen een extra 
klasse en biedt de mogelijkheid de oven te programmeren met begin en einde kooktijd.

Binnendeur volledig glas
Het volledig gladde oppervlak zonder vijzen van de binnendeur van de Smeg kookcentra is 
nogmaals een voorbeeld van de aandacht die bij het ontwikkelen van de toestellen geschonken 
wordt aan de gebruiksvriendelijkheid van de toestellen. Aandacht voor het esthetische en voor 
de functionele componenten van de kookcentra.

Kookcentra “Squadrato“
Geïnspireerd op de fornuizen van professionele 
chefs zijn deze modellen door hun „Squa-drato“ 
design zeer modern. Ze onderscheiden zich door 
hun gietijzeren roosters, het lineaire handvat, hun 
professionele stijl en de regelbare inox pootjes. 
Het gamma is zeer uitgebreid en omvat modellen 
met gaskookplaat of vitrokeramische kookplaat, 
met elektrische multi-functionele oven of gasoven, 

in 60 of 90 cm breed. Een uitzonderlijke karakteristiek is de aanwezigheid van 6 branders 
op de modellen van 90 cm. Vervaardigd in hoogwaardig inox staan deze kookcentra garant 
voor een perfecte bereiding van maaltijden.

Ook nieuw in het Smeg gamma zijn de kookcentra van de Cortina-lijn die geïnspireerd 
werden door de kunsten van de ijzersmeden in de bergen. Ze zijn luxueus in hun 
design en hebben een verfijnde afwerking die gecombineerd wordt met een avant-
garde technologie, deze fornuizen bieden uitge-breide kookmogelijkheden.
Het brede kookoppervlak is uitgerust met gietijzeren roosters en 6 gasbranders 
waaronder 1 ultra snelle met een vermogen van 4,20 kW.
De multifunctionele oven heeft een netto volume van 80 liter en het toestel beschikt 
bovendien over een handige schuif onderaan de oven voor het opbergen van 
allerlei toebehoren.

Deze kookcentra zijn eveneens beschikbaar in een breedte van 90 cm, uitgevoerd in zwart, crème of inox.

ONDERSCHEIDEND DESIGN

De Smeg kookcentra zijn designobjecten die stijl en prestaties combineren. Meestal uitgevoerd in inox 

maar bepaalde modellen bestaan ook in verschillende kleuren. In combinatie met een muurpaneel en 

een dampkap geven deze toestellen aan de ruimte waarin ze worden geplaatst een persoonlijke toets.
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A ENCASTRERINBOUW

Beperkt energieverbruik

De ovens van Smeg werden ontworpen om met een 
minimum energieverbruik maximale prestaties te leveren. 
Hieruit vloeit voort dat de meeste de A-klasse behalen. 

DE OVENS VAN DE SMEG KOOKCENTRA

Elektrische oven

Natuurlijke convectie oven: De warmte die geproduceerd 
wordt door de weerstanden boven en onderaan in de oven 
zorgt ervoor dat elk type van gerecht bereid kan worden. 
Dit systeem van verwarmen is ideaal voor het bereiden van 
1 gerecht.

Geventileerde oven: In deze ovens wordt de warmte 
geproduceerd door de weerstanden boven en –onderaan in 
de oven en verdeeld in de hele ruimte door een ventilator die 
zich achteraan in het toeste bevindt. Op deze manier wordt 
de warmte op uniforme wijze in de hele ruimte verdeeld en 
kan men verscheidene gerechten op verschillende niveaus 
tegelijkertijd bereiden zonder vermenging van smaken of 
geuren.

Multifunctieoven: De aanwezigheid van een circulaire 
weerstand rond de ventilator maakt dat deze ovens nog 
sneller opwarmen en de warmte nog beter wordt verspreid. 
Dit systeem is aangewezen voor het bereiden van 
verschillende gerechten tegelijkertijd en van gerechten met 
een groot volume die een lange baktijd nodig hebben.

Gasoven

De gasoven schuift opnieuw de waarden van de traditionele
keuken naar voor. Deze wordt gekarakteriseerd door een
natuurlijke en constante temperatuur. De aanwezigheid van de grill
zorgt ervoor dat men de bereidde gerechten met een goud korstje
kan afwerken.

Meer uniformiteit tijdens het koken, de temperaturen zijn constanter
en de opwarmingstijd is korter. De ventilatie maakt de gasoven
efficiënter, het is mogelijk om verschillende gerechten gelijktijdig in
de oven te bereiden zonder vermenging van geuren of smaken.

De kookcentra van Smeg kunnen 
op elegante wijze geïntegreerd 
worden in de meubels van een 
inbouwkeuken. De optimale 
isolatie en een uitstekende 
ventilatie zorgen ervoor dat 
de wanden van de meubels 
uitstekend beschermd worden.

Systeem van gedwongen afkoelingsventilatie

Dankzij een gedwongen 
hercirculatie van koude lucht 
zorgt dit systeem ervoor dat de 
temperatuur van de deur en van 
de interne componenten van de 
oven zo laag mogelijk blijven, 
hierdoor wordt de veiligheid en 
de duurzaamheid van het toestel 
gegarandeerd. 

Geventileerde gasoven

GERAFFINEERDE TOESTELLEN GASKOOKPLATEN

EXCLUSIEF KOKEN Verkrijgbaar in verschillende afmetingen beantwoorden de Smeg kookcentra aan de uiteenlopende eisen voor 
verscheidene ruimten.

De gaskookplaten van de kookcentra van Smeg bieden verschillende mogelijkheden 
en kunnen aangepast worden voor werking op propaan of butaan. De kookplaten 
van de Smeg-kookcentra zijn allemaal uitgerust met een anti-overloop bovenplaat. 
Op de modellen van 90 cm kan deze tot 4,5 liter vloeistof opvangen. 

De gaskookplaten van de kookcentra bieden verschillende branders met verschillende capaciteit.

Telescopische rails
Standaard ingebouwd of als optie verkrijgbaar zijn deze 
telescopische rails de perfecte oplossing om schotels uit de 
oven te halen zonder daarbij het risico te lopen de handen te 
verbranden. Deze rails zijn eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, 
zorgen voor een maximale veiligheid en zorgen voor een grote 
gebruiksvriendelijkheid.

Voor wie de etnische keuken wil 
uitproberen bestaat er een speciale 
rooster in gietijzer die ervoor zorgt 
dat een wok met ronde bodem 
perfect op de roosters van uw 
kookcentum past.

De gietijzeren grillplaat is ideaal 
voor het bereiden van vlees, vis en 
groenten.

Diverse accessoires dragen bij tot een nog grotere gebruiksvriendelijkheid van de Smeg kookcentra 

De ultra snelle brander heeft
een dubbele vlamkroon die
is samengesteld uit een snelle
brander en een sudderbrander
die samen en kracht produceren
van 4,00 kW.

Accessoires

Alle branders zijn uitgerust met een
snelle thermokoppel die ervoor zorgt 
dat bij het onverwachts uitgaan van 
de vlam automatisch de gastoevoer 
wordt afgesloten. Op deze manier 
zijn de fornuizen volledig conform 
met de nieuwe Europese Richtlijn 
i.v.m. de gasveiligheid.

 ELEKTRISCHE KOOKPLATEN

Inductiekookplaat 

De laatste nieuwe ontwikkeling binnen de Smeg kookcentra is het toestel van 90 cm breed met 
een inductie kookvlak. 5 kookzones bieden de gebruiker een ruim aantal mogelijkheden. De 
kookzones zijn elk uitgerust met een inductor vol vermogen en een booster waardoor gedurende 
10 min. extra vermogen kan gegeven worden, het gekozen niveau wordt afgebeeld op de 
kookplaat, de zones kunnen worden vergrendeld en kookpotten worden automatisch herkend.

Vitrokeramische kookplaat

Een van de kookcentra is uitgerust met een brede vitrokeramische kookplaat voorzien van 
Suprema-glas en 5 high-light stralingszones.  Deze snelle zones hebben een capaciteit van 1,20 
kW voor de kleinste tot 2,20 kW voor de grote uitbreidbare zone.
Controlelampjes duiden op het kookvlak de restwarmte (H) aan van de zones die reeds 
uitgeschakeld maar nog warm zijn.

Groot volume
De ovens van de nieuwe kookcentra Smeg bieden een grotere binnenruimte 
(een maxi volume van 72 liter) en garanderen een maximaal kookresultaat. 
Daarenboven realiseren zij een besparing van energie en verbruik tot 20% 
minder dan de traditionele A-klasse. Door het extra volume ontstaat de ruimte 
voor een extra kookniveau. 
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TR4110X

TR4110P1, KT110P

TR4110BL, KT110BL

TR4110RW1, KT110BL

TR4110AZ, KT110BL

TR4110S1, KT110S

TR4110RO, KT110BL

468 lt

468 lt

241 lt

€ 3499,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KooKcentrum “Victoria”, 110 x 60 cm, inox, 
2 oVens + grill, gasKooKplaat met 7 branders, bruto 
gewicht 168 Kg, netto gewicht 145 Kg
 energieKlasse oVens a

Gaskookplaat:
7 branders waaronder:
Vooraan rechts: 1,80 kW
Achteraan rechts: 1,80 kW
Vooraan centraal: 3,00 kW
Achteraan centraal: 1,00 kW
Vooraan links: 1,00 kW
Achteraan links: 2,90 kW
Uiterst links: ultra snel: 4,20 kW

Nominaal vermogen gas: 15,60 kW

Vlakke gietijzeren roosters
Branderdeksels zwart geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Snelle thermokoppels
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Anti-overloop vangschaal

oven rechts bovenaan, elektrisch, multifunctie, vapor 
clean:
7 functies

Elektronische programmator begin en einde kooktijd
Volume 63 liter
Temperatuur van 50° tot 260° C
Uitneembare binnendeur volledig glas
Uitneembare bovenplaat
Grijs email Ever Clean
Laterale metalen rekjes
Deur driedubbel glas
Gedwongen afkoelingsventilatie

Vermogen grill: 2,70 kW

oven links onderaan, elektrisch, multifunctie, Glas email 
vapor clean:
6 functies

Temperatuur van 50° tot 260° C

Uitneembare binnendeur volledig glas
Uitneembare bovenplaat
Volume 63 liter
Grijs email Easy to Clean
Laterale metalen rekjes
Deur driedubbel glas
Gedwongen afkoelingsventilatie

Vermogen grill: 2,70 kW

Grill links bovenaan, elektrisch:
Maximum vermogen 2,70 kW
Temperatuur van 50° tot 300° C
Volume 33 liter
Uitneembare binnendeur volledig glas
Uitneembare bovenplaat
Grijs email Ever Clean
Laterale metalen rekjes
2 niveaus
Deur driedubbel glas
Gedwongen afkoelingsventilatie

Opberglade rechts onderaan

Nominaal elektrisch vermogen: 8,40 kW

toebehoren:
Telescopische rails voor 2 niveaus, 
gedeeltelijk uitschuifbaar
3 roosters
2 druipplaten diepte 40 mm met 
geïntegreerde rooster
1 druipplaat diepte 20 mm
Gietijzeren rooster voor Wok

opties:
Teppan Yakigrillplaat inox
TPKTR € 149,00
Muurpaneel zwart
KIT1TR41N € 529,00

symbolen oven links onderaan

symbolen oven links bovenaan symbolen oven rechts bovenaan

symbolen Gaskookplaat

TPKTR
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TR93BL TR93X

TR93P

468 lt 968 lt

41 lt

€ 2799,00 € 2990,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KooKcentrum “Victoria”, 90 x60 cm, 2 oVens + 
grillcompartiment, gasKooKplaat met 6 branders, 
thermoKoppelbeVeiliging, glanzend zwart
 energieKlasse oVens a&b

kookplaat Gas:
6 branders waaronder :
Vooraan links :  4,20 kW
Achteraan links : 1,80 kW
Vooraan centraal : 1,00 kW
Achteraan centraal : 1,80 kW
Vooraan rechts : 1,80 kW
Achteraan rechts : 2,90 kW

Nominaal vermogen gas : 13,50 kW
Vlakke gietijzeren roosters
Branderdeksels geëmailleerd gietijzer
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan bijgele-
verd

toebehoren :
1 gietijzeren wokring

oven onderaan links, elektrisch, multifunctie, vapor 
clean :
8 functies

Volume 63 liter, 4 kookniveaus
Elektronische programmator begin en einde kooktijd met 
geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 250° C
Binnenwanden email Ever Clean

Uitneembare bovenplaat
Uitneembare deur met driedubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar
Gedwongen afkoelingsventilatie
Zijdelings opendraaiende deur

toebehoren :
Telescopische rails voor 1 niveau (gedeeltelijk 
uitschuifbaar), 1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster

oven rechts, elektrisch, warme lucht :
1 functie

Volume 63 liter, 9 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Binnenwanden email Ever Clean
Gedwongen afkoelingsventilatie
Zijdelings opendraaiende deur

toebehoren :
4 roosters, 1 bordenrooster

Grillcompartiment :
1 functie

Volume 36 liter, 2 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 245° C
Binnenwanden email Ever Clean
Gedwongen afkoelingsventilatie

optie:
Muurpaneel zwart
KIT1TR9N € 365,00
Teppanyaki grillplaat inox
TPKTR9 € 149,00

TR93P
crème
€ 2799,00

symbolen Gaskookplaat

KooKcentrum “Victoria”, 90 x60 cm, 2 oVens + 
grillcompartiment, gasKooKplaat met 6 branders, 
thermoKoppelbeVeiliging, inox
 energieKlasse oVens a&b

TPKTR9
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symbolen oven links onderaan

symbolen oven links bovenaan symbolen oven rechts
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TR90BL

TR90X TR90P

4126 lt

€ 2699,00 € 2499,00
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KooKcentrum “Victoria”, 90 x 60 cm, 1 oVen + 
opberglade, KooKplaat gas met 5 branders, thermoKop-
pelbeVeiliging, inox
 energieKlasse b

Gaskookplaat:
5 branders waaronder :
Vooraan links : 2,90 kW
Achteraan links : 1,80 kW
Centraal :  5,00 kW
Vooraan rechts : 1,00 kW
Achteraan rechts : 1,80 kW

Nominaal vermogen gas : 12,50 kW
Vlakke gietijzeren roosters
Branderdeksels geëmailleerd gietijzer
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas , sproeiers butaan/propaan bijge-
leverd

toebehoren :
1 gietijzeren wokring, 1 gietijzeren verkleinrooster

oven, elektrisch, multifunctie, catalyse :
8 functies

Volume 119 liter, 4 kookniveaus
Elektronische programmator begin en einde kooktijd met 
geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 260° C

Binnenwanden email Ever Clean + catalysewanden
Uitneembare deur driedubbel glas
Gedwongen afkoelingsventilatie

toebehoren :
2 druipplaten, 1 rooster voor druipplaat met stop, 1 
braadspit

optie :
Muurpaneel zwart
KIT1TR9N € 365,00
Teppanyaki grillplaat inox
TPKTR9 € 149,00

symbolen Gaskookplaat

symbolen oven

TR90BL
glanzend zwart
€ 2499,00

KooKcentrum “Victoria”, 90 x 60 cm, 1 oVen + 
opberglade, KooKplaat gas met 5 branders, thermoKop-
pelbeVeiliging, crème
 energieKlasse b

TPKTR9

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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TR4110IBL TR93IP

468 lt
2969 lt

41 lt

B

2

468 lt

468 lt

241 lt

€ 3899,00 € 3399,00
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KooKcentrum 110 x 60 cm, 2 oVens + grilloVen, 
inductieKooKplaat, zwart
 energieKlasse a

KooKcentrum 90 x 60 cm, 2 oVens + grilloVen, 
inductieKooKplaat, crème
 energieKlasse a & b

5 inductiezones met booster waaronder:
Vooraan links: 1300 W - booster 1400 W - ø 175 mm
Achteraan links: 2300 W - booster 3000 W - ø 215 mm
Centraal: 2300 W - booster 3000 W - ø 265 mm
Vooraan rechts: 1300 W - booster 1400 W - ø 175 mm
Achteraan rechts: 2300 W - booster 3000 W - ø 215 mm
Automatisch aanpassen aan diameter recipiënt
Aanduiding geselecteerde zone
Automatisch uitschakelen bij oververhitting
Vergrendeling bediening (kinderslot)
toebehoren:
1 onderhoudspatel
Oven rechts bovenaan:
Elektrisch, multifunctie, Vapor Clean
· Functies:

ECO

· Netto volume: 63 liter
· 4 kookniveaus
· Binnenwanden grijs email EverClean
· Elektronische programmator
· Temperatuur van 50° to 260° C
· Uitneembare bovenplaat
· Verlichting 1 halogeenlamp
· Deur driedubbel glas
· Vermogen grill: 2700 W

5 inductiezones met booster waaronder:
Vooraan links: 1300 W  - booster 1400 W - ø 175 mm
Achteraan links: 2300 W  - booster 3000 W  - ø 215 mm
Centraal: 2300 W  - booster 3000 W  - ø 265 mm
Vooraan rechts: 1300 W  - booster 1400 W  - ø 175 mm
Achteraan rechts: 2300 W - booster 3000 W - ø 215 mm
Automatisch aanpassen aan diameter recipiënt
Aanduiding geselecteerde zone
Automatisch uitschakelen bij oververhitting
Vergrendeling bediening (kinderslot)
toebehoren:
1 onderhoudspatel
Oven links onderaan:
Elektrisch, multifunctie, Vapor Clean
· Functies:

· Netto volume: 63 liter
· 4 kookniveaus
· Binnenwanden grijs email EverClean
· Elektronische programmator
· Temperatuur van 50° tot 260° C
· Uitneembare bovenplaat
· Verlichting 1halogeenlamp
· Deur driedubbel glas
· Vermogen grill: 2700 W

toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster voor druipplaat, 2 
roosters met stop, telescopische rails voor 1 niveau (gedeel-
telijk uitschuifbaar)
Oven links onderaan:
Elektrisch, multifunctie, Vapor Clean
· Functies:

· Netto volume: 63 liter
· 4 kookniveaus
· Binnenwanden grijs email EverClean
· Elektronische programmator
· Temperatuur van 50° tot 260° C
· Uitneembare bovenplaat
· Verlichting 1 halogeenlamp
· Deur driedubbel glas
· Vermogen grill: 2700 W
toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster voor druipplaat , 2 
roosters met stop, telescopische rails voor 1 niveau (gedeel-
telijk uitschuifbaar)
Oven links bovenaan:
Elektrisch, grilloven

· Netto volume: 36 liter
· 2 kookniveaus
· Binnenwanden grijs email EverClean
· Temperatuur van 50° tot 300° C
· Uitneembare bovenplaat
· Verlichting 1 halogeenlamp
· Deur driedubbel glas
· Vermogen grill: 2700 W
toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster met stop
Compartiment rechts onderaan: opberglade

toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster voor druipplaat, 2 
roosters met stop, telescopische rails voor 1 niveau (gedeel-
telijk uitschuifbaar)
Oven rechts:
Elektrisch, warme lucht
· Functies:

· Netto volume: 65 liter
· 9 kookniveaus
· Binnenwanden grijs email EverClean
· Temperatuur van 50° tot 245° C
· Verlichting 1 halogeenlamp
· Dubbelwandige deur
toebehoren:
4 roosters, 1 bordenrek
Oven links bovenaan:
Elektrisch, grilloven

· Netto volume: 36 liter
· 2 kookniveaus
· Binnenwanden grijs email EverClean
· Temperatuur van 50° tot 300° C
· Uitneembare bovenplaat
· Verlichting 1 halogeenlamp
· Deur driedubbel glas
· Vermogen grill: 2700 W
toebehoren:
1 druipplaat diepte 40 mm, 1 rooster met stop

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

TR4110IP
crème
€ 3899,00

TR93IBL
zwart
€ 3399,00

TR4110IX
inox
€ 3999,00

TR93IX
inox
€ 3499,00

symbolen inductiekookplaatsymbolen oven links bovenaan

symbolen oven links onderaan symbolen oven rechts bovenaan

symbolen oven links onderaan

symbolen oven links bovenaan symbolen oven rechts bovenaan

symbolen inductiekookplaat
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TR90IX

TR90IBL

4126 ltB

€ 3099,00
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KooKcentrum 90 x 60 cm, 1 oVen 90 cm, 
inductieKooKplaat
 energieKlasse b

5 inductiezones met booster waaronder:
Vooraan links: 1300 W  - booster 1400 W  - ø 175 mm
Achteraan links: 2300 W  - booster 3000 W  - ø 215 mm
Centraal: 2300 W  - booster 3000 W  - ø 265 mm
Vooraan rechts: 1300 W  - booster 1400 W  - ø 175 mm
Achteraan rechts: 2300 W  - booster 3000 W  - ø 215 mm
Automatisch aanpassen aan diameter recipiënt
Aanduiding geselecteerde zone
Automatisch uitschakelen bij oververhitting
Vergrendeling bediening (kinderslot)
toebehoren:
1 onderhoudspatel
Oven:
Elektrisch, multifunctie, katalyse
· Functies:

ECO

· Netto volume: 119 liter
· 4 kookniveaus
· Elektronische programmator
· Temperatuur van 50° tot 260° C
· Verlichting 2 halogeenlampjes
· Deur driedubbel glas
· Vermogen grill: 2900 W
toebehoren:
1 braadspit, 2 druipplaten, 1 rooster voor druipplaat, 1 
rooster met stop
Compartiment onderaan: opberglade

TR93IBL
zwart
€ 2999,00

TR90IP
crème
€ 2999,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

symbolen inductiekookplaat

symbolen oven
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CC9GAS

CC9GAS

490 lt

€ 4299,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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kookplaat Gas:
6 branders waaronder:
Achteraan links: 1,80 kW
Vooraan links: 4,20 kW
Achteraan centraal: 1,80 kW
Vooraan centraal: 1,00 kW
Achteraan rechts: 1,00 kW
Vooraan rechts: 4,20 kW

Nominaal vermogen: 14,00 kW

Gierijzeren roosters
Branderdeksels zwart geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Snelle thermokoppels
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

oven elektrisch multifunctie:
8 functies

Analoog uurwerk
Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 250° C
Thermostaat, sterke grill
Braadspit
Catalysewanden
Netto volume: 80 liter
4 kookniveaus
Laterale metalen rekjes
Uitneembare bovenplaat
Verlichting 2 lampjes
Uitneembare binnendeur volledig glas
Gedwongen afkoelingsventilatie

Nominaal elektrisch vermogen: 2900 W
Vermogen grill: 2800 W

toebehoren:
1 druipplaat
2 patisserieplaten
1 rooster

opties:
Decoratieve muurdampkap
KC19AE € 849,00
Decoratieve handgrepen + logo Smeg Old silver
KITKCS € 149,00

KooKcentrum “cortina”, 90 cm, catalyse, antraciet 
afwerKing oud zilVer
 energieKlasse a

KITKCS

symbolen kookplaat

symbolen oven
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A3-7

PARMAXL 

GC120 

TPKX 

GO120 

A3-7

490 lt

436 lt

€ 5449,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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Gaskookplaat:
6 branders waaronder:
Achteraan links: 1,80 kW
Vooraan links: ultra snelle brander 3,50 kW
Achteraan midden: 3,00 kW
Vooraan midden: 1,05 kW
Elektrische barbecue-grill teflon: 1,60 kW
Achteraan rechts: langwerpige visbrander 1,90 kW
Vooraan rechts: 1,05 kW
Totaal nominaal vermogen gas: 12,30 kW

Elektronische ontsteking in de knoppen
Thermokoppelbeveiliging
Branderdeksels geëmailleerd
Vlakke gietijzeren roosters
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

Grote oven (links) elektrisch, multifunctie, katalyse:
9 functies

Elektronische analoge klok met programmator
Thermostaat, sterke grill
Braadspit
Katalysewanden
Volume 70 liter

Vermogen grill: 2,80 kW

toebehoren:
1 druipplaat, 1 bakplaat, 2 roosters voor schotels,
1 braadspit

kleine oven (rechts) elektrisch, convectioneel, Glad email:
4 functies

Thermostaat, regelbare grill
Braadspit
Volume 35 liter
Vermogen grill: 1,40 kW

toebehoren:
1 druipplaat 1 rooster voor schotels
1 rooster steun braadspit 1 braadspit

Gedwongen afkoelingsventilatie
Opberglade
Totaal nominaal vermogen elektrisch: 6,80 kW

opties:
Muurpaneel inox
KIT1A3-6 € 229,00
Verhogingskit inox voor werkblad 95 cm 
KIT3-6 € 165,00
Dampkap inox
KD120XE € 1099,00
Telescopisch railsysteem op 3 niveaus voor oven links
GTA-6 € 185,00
Gietijzeren rooster voor barbecue-grill
GO120 € 130,00
Gietijzeren grillplaat
GC120 € 219,00
Gietijzeren grillplaat
PARMAXL € 185,00
Teppan yaki grillplaat inox
TPKX € 295,00

KooKcentrum “opera”, 120 cm, inox, thermoKoppel
 energieKlasse: grote oVen a - Kleine oVen b

KIT1A3-6

symbolen oven (rechts)

symbolen Gaskookplaatsymbolen oven (links)
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A2-8

PARMAXL TPKX 

A2-8

468 lt

436 lt

€ 4299,00
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

symbolen oven (rechts)

symbolen Gaskookplaatsymbolen oven (links)

Gaskookplaat:
6 branders waaronder:
Achteraan links: ultra snel: 3,50 kW
Vooraan links: 1,80 kW
Achteraan midden: 1,80 kW
Vooraan midden: 1,05 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW
Vooraan rechts: ultra snel: 3,50 kW 

Totaal nominaal vermogen gas: 
14,65 kW

Elektronische ontsteking in de knoppen
Thermokoppelbeveiliging
Branderdeksels geëmailleerd
Vlakke gietijzeren roosters
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

Grote oven (links) elektrisch, multifunctie, 
katalyse:
8 functies

Elektronische analoge klok met programmator
Thermostaat, sterke grill
Katalysewanden
Volume 68 liter

Vermogen grill: 1,70 kW

toebehoren: 
1 druipplaat
1 bakplaat
2 roosters voor schotels

kleine oven (rechts) elektrisch, convectioneel, 
Glad email
6 functies

Thermostaat, grill
Braadspit
Volume 35 liter

Vermogen grill: 1,40 kW

toebehoren:
1 druipplaat
2 roosters voor schotels
1 rooster steun braadspit
1 braadspit

Gedwongen afkoelingsventilatie
Opberglade

Totaal nominaal vermogen elektrisch: 5,30 kW

opties:
Muurpaneel inox
KIT1A2-6 € 195,00 
Verhogingskit inox voor werkblad 95 cm
KIT3-6 € 165,00
Dampkap inox
KD100XE € 999,00
Telescopisch railsysteem voor 1 niveau 
GT1T-2 € 55,00
Gietijzeren grillplaat
PARMAXL € 185,00
Teppan yaki grillplaat inox
TPKX € 295,00

KooKcentrum “opera”, 100 cm, inox, ther-
moKoppel
 energieKlasse Voor beide oVens a

KIT1A2-6
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CS19ID-7

CS19ID-7 CS19IDA-7

490 lt

€ 3749,00 € 3749,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KooKcentrum “opera”, 90 cm, inox, inductie
 energieKlasse a

5 zones met inductor “vol vermogen” waaronder:
Achteraan links: 1,40 kW - turbo 1,8 kW 
- Ø 145 mm - mini 90 mm
Vooraan links: 2,30 kW - turbo 3,30 kW 
- Ø 210 mm - mini 135 mm
Centraal: 1,85 kW - turbo 2,50 kW
- Ø 180 mm - mini 110 mm
Achteraan rechts: 1,40 kW - turbo 1,80 kW
- Ø 145 mm - mini 90 mm
Vooraan rechts: 2,30 kW - turbo 3,30 W
- Ø 210 mm - mini 135 mm

Nominaal vermogen inductie 9,25 kW 
(9,90 kW met (P) turbo)

Bedieningsknoppen
Zwart keramisch glas Suprema
Aanduiding minimale diameter voor gebruik 
kookpot
Toets voor regeling 15 niveaus vermogen en (P) 
turbo
Aanduiding 9 niveaus vermogen, turbo-stand
(P) turbo vermogen op elke zone
Stand “warm houden” op elke zone
Aanduiding restwarmte
Vergrendeling vermogen
Automatische herkenning kookpotten
Auto-stop niet bedekte zone
Thermostatische gedwongen afkoelingsventilatie 
met 2 snelheden

oven elektrisch multifunctie katalyse:
9 functies

Elektronisch analoge klok met programmator
Thermostaat, sterke grill
Braadspit
Katalysewanden
Volume 90 liter

KooKcentrum “opera”, 90 cm, antraciet, 
inductie
 energieKlasse a

Gedwongen afkoelingsventilatie
Opberglade

Vermogen grill: 2,80 kW
Elektrisch vermogen oven: 3,00 kW
Totaal nominaal vermogen: 12,25 kW

toebehoren:
1 druipplaat
1 bakplaat
2 roosters schotels
1 braadspit

beschikbaar in de volGende uitvoerinGen:
Inox
CS19ID-7 € 3749,00
Antraciet
CS19IDA-7 € 3749,00

opties:
Muurpaneel inox
KIT1A1C6 € 189,00
Verhogingskit inox voor werkblad 95 cm
KIT3-6 € 165,00
Verhogingskit antraciet voor werkblad 95 cm
KIT3A6 € 165,00
Dampkap inox
KD90XE € 849,00
Telescopisch railsysteem op 3 niveaus
GTA-6 € 185,00

symbolen inductiekookplaat

symbolen oven

KIT1A1C6
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A1-7

PARMAXL 

TPKX

490 lt

A1-7 CS19A-7€ 2699,00 € 2699,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KooKcentrum “opera”, 90 cm, inox,
thermoKoppel
 energieKlasse a

Gaskookplaat:
6 branders waaronder:
Achteraan links: 3,00 kW
Vooraan links: ultra snel: 3,50 kW
Achteraan midden: visbrander 1,90 kW
Vooraan midden: 1,05 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW
Vooraan rechts: 1,80 kW 

Totaal nominaal vermogen: 14,25 kW

Elektronische ontsteking in de knoppen
Thermokoppelbeveiliging
Branderdeksels geëmailleerd
Vlakke gietijzeren roosters
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

elektrische oven multifunctie katalyse:
9 functies

Elektronische analoge klok met programmator
Thermostaat, sterke grill
Katalysewanden
Braadspit
Volume 90 liter
Gedwongen afkoelingsventilatie
Opberglade

Vermogen grill: 2,80 kW
Nominaal vermogen elektrisch: 3,00 kW

toebehoren: 
1 druipplaat
1 bakplaat
2 roosters voor schotels
1 braadspit

KooKcentrum “opera”, 90 cm, antraciet, 
thermoKoppel
 energieKlasse a 

beschikbaar in de volGende uitvoerinGen:
Inox
A1-7 € 2699,00 
Antraciet
CS19A-7 € 2699,00 
Crème
A1P-9 € 2699,00 
Zwart
A1BL-7 € 2699,00

opties:
Muurpaneel inox
KIT1A1-6 € 189,00 
Verhogingskit inox voor werkblad 95 cm 
KIT3-6 € 165,00 
Verhogingskit antraciet voor werkblad 95 cm
KIT3A6 € 165,00 
Verhogingskit crème voor werkblad
KIT3P6 € 165,00 
Verhogingskit zwart voor werkblad 95 cm
KIT3N6 € 165,00 
Dampkap inox
KD90XE € 849,00
Gietijzeren grillplaat
PARMAXL € 185,00 
Teppan yaki grillplaat inox 
TPKX € 295,00 
Telescopisch railsysteem op 3 niveaus
GTA-6 € 185,00

symbolen Gaskookplaat

symbolen oven

KIT1A1-6
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A1BL-7

PARMAXL

TPKX 

490 lt

A1BL-7 A1P-9€ 2699,00 € 2699,00
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KooKcentrum “opera“, 90 cm, 
zwart, thermoKoppel
 energieKlasse a

Gaskookplaat:
6 branders waaronder:
Achteraan links: 3,00 kW
Vooraan links: ultra snel: 3,50 kW
Achteraan midden: visbrander 1,90 kW
Vooraan midden: 1,05 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW
Vooraan rechts: 1,80 kW 

Totaal nominaal vermogen: 14,25 kW

Elektronische ontsteking in de knoppen
Thermokoppelbeveiliging
Branderdeksels geëmailleerd
Vlakke gietijzeren roosters
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

elektrische oven multifunctie katalyse:
9 functies

Elektronische analoge klok met programmator
Thermostaat, sterke grill
Katalysewanden
Braadspit
Volume 90 liter
Gedwongen afkoelingsventilatie
Opberglade

Vermogen grill: 2,80 kW
Nominaal vermogen elektrisch: 3,00 kW

toebehoren: 
1 druipplaat
1 bakplaat
2 roosters voor schotels
1 braadspit

KooKcentrum “opera”, 90 cm, 
crème, thermoKoppel
 energieKlasse a

beschikbaar in de volGende uitvoerinGen:
Inox
A1-7 € 2699,00 
Antraciet
CS19A-7 € 2699,00 
Crème
A1P-9 € 2699,00 
Zwart
A1BL-7 € 2699,00

opties:
Muurpaneel inox
KIT1A1-6 € 189,00 
Verhogingskit inox voor werkblad 95 cm 
KIT3-6 € 165,00 
Verhogingskit antraciet voor werkblad 95 cm
KIT3A6 € 165,00 
Verhogingskit crème voor werkblad
KIT3P6 € 165,00 
Verhogingskit zwart voor werkblad 95 cm
KIT3N6 € 165,00 
Dampkap inox
KD90XE € 849,00
Gietijzeren grillplaat
PARMAXL € 185,00 
Teppan yaki grillplaat inox 
TPKX € 295,00 
Telescopisch railsysteem op 3 niveaus
GTA-6 € 185,00

KIT1A1-6

symbolen Gaskookplaat

symbolen oven
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A1C-7

A1C-7

490 lt

P

€ 3149,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KooKcentrum “opera”, VitroKeramisch, 
90 cm, inox
 energieKlasse a

kookplaat:
5 stralingszones High-Light waaronder:
Achteraan links: 1,20 kW Ø 140 mm
Vooraan links: uitbreidbare zone 
0,75/2,20 kW Ø 120/210 mm
Centraal: uitbreidbare ovale zone 1,40/2,20 kW 
Ø 170/265 mm
Achteraan rechts: 1,20 kW Ø 140 mm
Vooraan rechts: 2,00 kW Ø 195 mm

Nominaal elektrisch vermogen: 8,80 kW

elektrische oven multifunctie katalyse:
9 functies

Elektronische analoge klok met 
programmator
Thermostaat, sterke grill
Katalysewanden
Braadspit
Volume 90 liter
Gedwongen afkoelingsventilatie
Opberglade

Vermogen grill: 2,80 kW
Totaal elektrisch vermogen: 3,00 kW
Nominaal vermogen: 12,00 kW

toebehoren: 
1 druipplaat
1 bakplaat
2 roosters voor schotels
1 braadspit

opties:
Muurpaneel inox
KIT1A1C6 € 189,00
Verhogingskit inox voor werkblad 95 cm
KIT3-6 € 165,00
Dampkap inox
KD90XE € 849,00
Telescopisch railsysteem op 3 niveaus
GTA-6 € 185,00

KIT1A1C6

symbolen kookplaat

symbolen oven
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PARMAXL 

TPKX 

CS18A-7

CS18A-7

490 lt

€ 2949,00
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KooKcentrum “Victoria”, 90 cm, antraciet, 
thermoKoppel, afwerKing zilVerKleurig
 energieKlasse a

Gaskookplaat:
6 branders waaronder:
Achteraan links: 3,00 kW
Vooraan links: ultra snel: 3,50 kW
Achteraan midden: visbrander 1,90 kW
Vooraan midden: 1,05 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW
Vooraan rechts: 1,80 kW 

Totaal nominaal vermogen gas: 14,25 kW

Elektronische ontsteking in de knoppen
Thermokoppel
Branderdeksels geëmailleerd
Vlakke gietijzeren roosters
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

elektrische oven multifunctie katalyse:
9 functies

Elektronisch analoge klok met programmator
Thermostaat, sterke grill
Katalysewanden
Braadspit
Volume 90 liter
Gedwongen afkoelingsventilatie
Opberglade

Vermogen grill: 2,80 kW
Nominaal vermogen elektrisch: 3,00 kW

toebehoren: 
1 druipplaat
1 bakplaat
2 roosters voor schotels
1 braadspit

opties:
Muurpaneel inox
KIT1A1-6 € 189,00 
Verhogingskit antraciet voor werkblad 95 cm
KIT3A6 € 165,00
Dampkap antraciet
KA1VA1 € 949,00 
Gietijzeren grillplaat
PARMAXL € 185,00 
Teppan yaki grillplaat inox
TPKX € 295,00 
Telescopisch railsysteem op 3 niveaus
GTA-6 € 185,00

KIT1A1-6

symbolen Gaskookplaat

symbolen oven

KO
O

KC
EN

TR
A

VI
C

TO
RI

A
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C9IMX-2
C92GMX8
C92IPX8

KITC9X

72 lt 72 lt 4

C92IPX8 C92GMX8 C9IMX-2€ 3149,00 € 2199,00 € 2699,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KooKcentrum “squadrata”, 90 cm, inox, 
thermoKoppel
 energieKlasse Voor beide oVens a

KooKcentrum “squadrata”, 90 cm,
inductie, inox
 energieKlasse a

Gaskookplaat:
6 branders waaronder:
Achteraan links: 1,00 kW
Vooraan links: ultra snel: 4,00 kW
Achteraan centraal: 1,75 kW
Vooraan centraal: 1,00 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW
Vooraan rechts: 1,75 kW

Nominaal vermogen gas: 12,50 kW

Gietijzeren roosters, branderdeksels gietijzer 
geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Snelle thermokoppels
Afgesteld op aardgas, sproeiers butaan/propaan 
bijgeleverd
Anti-overloop vangschaal
Eenvoudige toegang voor aanpassing sproeiers

oven links elektrisch multifunctie, email ever 
clean:
9 functies (8 koken + 1 Vapor Clean)

Functie Turbo Cooking
Elektronische programmator einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Uitneembare deur driedubbel glas
Binnendeur volledig glas “thermo reflective”
Volume 68 liter
Gedwongen afkoelingsventilatie

Vermogen grill: 2,80 kW
Energieverbruik bij warme lucht: 0,74 kWh
Energieverbruik bij natuurlijke convectie: 0,83 kWh

toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau
1 druipplaat diepte 40 mm
1 druipplaat diepte 20 mm
1 rooster voor schotels
1 bakplaat

inductiekookplaat:
5 zones waaronder:
Achteraan links: 1850 W – booster 2500 W – Ø 180 mm
Vooraan links: 1400 W – booster 1800 W – Ø 145 mm
Centraal: 2400 W – booster 3200 W – Ø 260 mm
Achteraan rechts: 2200 W – booster 3000 W – Ø 210 mm
Vooraan rechts: 1400 W – booster 1800 W – Ø 145 mm

Nominaal vermogen elektrisch: 14.700 W

Zwart glas Ecologico
Controlelampjes restwarmte
Aanduiding minimale diameter
Automatische herkenning kookpotten
Beveiliging oververhitting

reuze oven multifunctie:
8 functies

Minuterie einde kooktijd
Dubbele ventilator warme lucht
Volume 109 liter
Uitneembare deur dubbel glas
Temperatuur van 50° tot 260° C
Gedwongen afkoelingsventilatie

Nominaal vermogen: 14,70 kW
Vermogen grill: 2,80 kW

toebehoren:
2 druipplaten, 2 roosters schotels, 
1 krabbertje voor schoonmaak, 1 braadspit

opties:
Muurpaneel inox
KITC9X € 185,00
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm
KITH95 € 69,00

oven rechts elektrisch natuurlijke convectie, 
email ever clean:
4 functies

Temperatuur van 50° tot 260° C
Uitneembare deur dubbel glas
Volume 27 liter

Vermogen grill: 2,00 kW
Energieverbruik: 0,59 kWh

toebehoren:
1 druipplaat, 1 bakplaat, 1 rooster

Gedwongen afkoelingsventilatie
Opbergvak 
4 regelbare pootjes

opties:
Muurpaneel inox
KITC9X € 185,00
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm
KITH95 € 69,00
Teppan yaki grillplaat inox
TBX6090 € 249,00
Telescopische rails voor 1 niveau
GT1T-2 € 55,00

KooKcentrum “squadrata”, 90 cm, inox, 
grote oVen pyrolyse, KooKplaat inductie
 energieKlasse Voor beide oVens a

inductiekookplaat:
5 zones waaronder:
Achteraan links: 1,85 kW (booster 3,00 kW) -
Ø 180 mm
Vooraan links: 1,85 kW (booster 3,00 kW) -
Ø 180 mm
Centraal:2,40 kW (booster 3,20 kW) -
Ø 260 mm
Achteraan rechts: 2,30 kW (booster 3,70 kW) -
Ø 210 mm
Vooraan rechts: 1,10 kW (booster 2,20 kW) -
Ø 145 mm

Nominaal vermogen gas: 17,50 kW

Zwart glas Ecologica

oven links elektrisch multifunctie pyrolyse, email 
ever clean:
10 functies
ECO P
Functie Turbo Cooking
Elektronische programmator einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Uitneembare deur driedubbel glas
Uitneembare binnendeur volledig glas
Volume 68 liter
Gedwongen afkoelingsventilatie

Vermogen grill: 2,80 kW

toebehoren: 
Telescopische rails voor 1 niveau, druipplaat diep-
te 40 mm, druipplaat diepte 20 mm, rooster voor 
schotels, bakplaat, braadspit

OVEN RECHTS EN OPTIES IDEM C92GMX8

KO
O

KC
EN

TR
A

SQ
UA

DR
AT

A

KITC9X
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C9GMX1 C9GMN1 C9GVXBE-1

4 4 4

€ 1799,00 € 1799,00 € 1799,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

840

37
1 GasaansluitinG

840

37
1 GasaansluitinG

KO
O

KC
EN

TR
A

SQ
UA

DR
AT

A

KooKcentrum “squadrata”, 90 cm, inox, 
thermoKoppels
 energieKlasse a

Gaskookplaat:
6 branders waaronder:
Achteraan links: 1,00 kW
Vooraan links: ultra snel: 4,00 kW
Achteraan centraal: 1,75 kW
Vooraan centraal: 1,00 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW
Vooraan rechts: 1,75 kW

Nominaal vermogen gas: 12,70 kW

Gietijzeren roosters, branderdeksels gietijzer 
geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Snelle thermokoppels
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Eenvoudige toegang voor aanpassing sproeiers
Anti-overloop vangschaal

oven elektrisch multifunctie, email easy-to-clean:
8 functies

Elektronische programmator einde kooktijd
Thermostaat, grill
Temperatuur van 50° tot 260° C
Braadspit
Uitneembare deur driedubbel glas
Volume 109 liter
Gedwongen afkoelingsventilatie
Opbergvak met klapdeurtje

Vermogen grill: 1,70 kW

toebehoren:
1 druipplaat
1 rooster druipplaat
1 bakplaat
1 rooster schotels
1 braadspit

KooKcentrum “squadrata”, 90 cm, zwart, 
thermoKoppels
 energieKlasse a

beschikbaar in de volGende uitvoerinGen:
Inox
C9GMX1 € 1799,00
Zwart
C9GMN1 € 1799,00

opties:
Muurpaneel inox
KITC9X € 185,00
Teppan Yaki grillplaat inox
TBX6090 € 249,00
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm
KITH95 € 69,00

KooKcentrum “squadrata”, 90 cm, inox, 
volledig gas, thermoKoppels
 energieKlasse niet Van toepassing (gasoVen)

Gaskookplaat:
6 branders waaronder:
Achteraan links: 1,00 kW
Vooraan links: ultra snel: 4,00 kW
Achteraan centraal: 1,75 kW
Vooraan centraal: 1,00 kW
Achteraan rechts: 3,00 kW
Vooraan rechts: 1,75 kW

Nominaal vermogen gas: 12,70 kW

Gietijzeren roosters, branderdeksels gietijzer 
geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Snelle thermokoppels
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Eenvoudige toegang voor aanpassing sproeiers
Anti-overloop vangschaal

extra Grote oven gas, email easy-to-clean:

Thermostaat, elektrische grill
Temperatuur van 120° tot 275° C
Volume 109 liter
Uitneembare deur driedubbel glas
Gedwongen afkoelingsventilatie
Opbergvak met klapdeurtje

Vermogen grill: 2,80 kW
Nominaal vermogen elektrisch: 2,90 kW

toebehoren:
1 druipplaat, 2 roosters schotels

opties:
Muurpaneel inox
KITC9X € 185,00
Teppan Yaki grillplaat inox
TBX6090 € 249,00
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm
KITH95 € 69,00

KITC9X
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C6IMX8 SCB90MFX6 SCB60MX9 SCB60GX9C6GMX8

68 lt 68 lt
-10%

72 lt 68 lt72 lt

P

C61MX8

€ 1349,00 € 1199,00 € 899,00 € 899,00€ 1049,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KooKcentrum “squadrata”, 60 cm, inox, 
KooKplaat inductie, oVen eleKtrisch multifunctie
 energieKlasse a

fornuis, 90 cm, multifunction KooKplaat gas, 
thermoKoppelbeVeiliging, inox
 energieKlasse b

fornuis, 60 cm, multifunctie, Vapor clean, 
KooKplaat gas, thermoKoppelbeVeiliging, inox
 energieKlasse a-10%

fornuis, 60 cm, oVen gas, KooKplaat gas, 
inox
 energieKlasse niet Van toepassing (gasoVen)

KooKcentrum “squadrata”, 60 cm, inox, 
thermoKoppel
 energieKlasse a

inductiekookplaat:
4 zones waaronder:
Achteraan links: 1,85 kW (booster 3,00 kW) 
– Ø 180 mm
Vooraan links: 1,85 kW (booster 3,00 kW) 
– Ø 180 mm
Achteraan rechts: 2,30 kW (booster 3,70 kW)
– Ø 210 mm
Vooraan rechts: 1,10 kW (booster 2,20 kW) 
– Ø 145 mm

Nominaal vermogen elektrisch: 10,60 kW

Zwart glas Ecologica Suprema
Auto-stop in geval van oververhitting
Auto-stop in geval van overlopen
Controlelampjes restwarmte
Krqbbertje voor schoonmaak

oven elektrisch multifunctie, email ever clean:
9 functies (8 koken + 1 Vapor Clean)

P
ECO

Functie Turbo Cooking
Elektronische programmator einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Volume 68 liter
Uitneembare deur driedubbel glas
Dubbele uitneembare binnendeuren “thermo reflective”

Vermogen grill: 2,80 kW

toebehoren:
Telescopische rails 1 niveau
1 druipplaat diepte 40 mm
1 druipplaat diepte 20 mm
1 rooster voor schotels
1 bakplaat

opties:
Muurpaneel inox
KITC6X € 149,00
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm
KITH95 € 69,00
Telescopische rails voor 1 niveau
GT1T-2 € 55,00

Gaskookplaat:
5 branders waaronder:
Achteraan links: 1,75 kw
Vooraan links: 3,00 kw
Centraal: ultra snel: 3,50 kw
Achteraan rechts: 1,75 kw
Vooraan rechts: 1,00 kW
Vominaal vermogen gas: 11,00 kw

Roosters en branderdeksels zwart geëmailleerd 
Thermokoppelbeveiliging
Elektronische ontsteking in de knoppen 
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Anti-overloop vangschaal
Glazen deksel met stop

oven multifunctie, email ever clean
5 functies

Elektronische programmator begin en einde 
kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Volume 109 liter, 4 kookniveaus 
Uitneembare deur driedubbel glas 
Dubbele ventilator voor warme lucht functie 
Gedwongen afkoelingsventilatie

toebehoren:
1 braadspit
1 druipplaat met rooster

optie:
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm
KITH95 € 69,00

Gaskookplaat:
4 branders waaronder:
Achteraan links: 1,80 kW
Achteraan links: ultra snel: 3,50 kW Achteraan 
rechts: 1,80 kW
Vooraan rechts: 1,00 kW

Nominaal vermogen gas: 8,10 kW

Roosters en branderdeksels zwart geëmailleerd 
Elektronische ontsteking in de knoppen Thermokop-
pelbeveiliging
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Anti-overloop vangschaal
Glazen deksel met stop

Oven multifunctie, Vapor clean, email ever clean:
6 functies

Elektronische programmator begin en einde 
kooktijd met geluidssignaal
Temperatuur van 50° tot 260° C
Volume 72 liter, 5 kookniveaus
Uitneembare deur dubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar 
Gedwongen afkoelingsventilatie

toebehoren:
Verkleinroostertje
1 druipplaat diepte 40 mm
1 rooster

opties:
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm
KITH95 € 69,00
Telescopische rails 1 niveau volledig uitschuifbaar
GT1T-2 € 55,00

Gaskookplaat:
4 branders waaronder:
Vooraan links: ultra snel: 3,50 kW Achteraan links: 
1,80 kW
Vooraan rechts: 1,00 kW
Achteraan rechts: 1,80 kW

Nominaal vermogen gas: 8,10 kW

Roosters en branderdeksels zwart geëmailleerd 
Thermokoppelbeveiliging
Elektronische ontsteking in de knoppen 
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Anti-overloop vangschaal
Glazen deksel met stop

oven Gas, email ever clean:
Minuterie
Temperatuur van 120° tot 275° c
Elektrische grill 2,00 kW Thermokoppelbeveiliging
Volume 72 liter, 5 kookniveaus 
Uitneembare deur dubbel glas
Binnendeur volledig glas, uitneembaar 
Gedwongen afkoelingsventilatie

toebehoren:
1 verkleinroostertje
1 druipplaat diepte 40 mm
1 rooster

opties:
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm
KITH95 € 69,00
Telescopische rails 1 niveau volledig uitschuifbaar
GT1T-2 € 55,00

Gaskookplaat:
4 branders waaronder:
Achteraan links: 1,80 kW
Vooraan links: 1,00 kW
Achteraan rechts: 1,80 kW
Vooraan rechts, ultra snel: 4,00 kW

Nominaal vermogen gas: 8,60 kW

Gietijzeren roosters, branderdeksels zwart 
geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Snelle thermokoppels
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Anti-overloop vangschaal
Eenvoudige toegang voor aanpassing sproeiers

oven elektrisch multifunctie, email ever clean:
9 functies (8 koken + 1 Vapor Clean)

Elektronische programmator einde kooktijd
Temperatuur van 50° tot 260° C
Volume 68 liter
Uitneembare deur driedubbel glas
Dubbele uitneembare binnendeuren “thermo reflective”
Gedwongen afkoelingsventilatie
Opbergvak

Vermogen grill: 2,80 kW
Nominaal vermogen elektrisch: 3,00 kW

toebehoren:
Telescopische rails voor 1 niveau
1 druipplaat diepte 40 mm
1 druipplaat diepte 20 mm
1 rooster voor schotels
1 bakplaat

opties:
Muurpaneel inox
KITC6X € 149,00
Verhogingskit 4 pootjes tot 95 cm
KITH95 € 69,00
Teppan yaki grillplaat inox
TBX6090 € 249,00
Telescopische rails 1 niveau
GT1T-2 € 55,00
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DAMPKAPPEN

EILANDDAMPKAP 120

MUURDAMPKAP 122

INTEGREERBAAR 134
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EILANDDAMPKAP INBOUWDAMPKAPMUURDAMPKAP

Elektronische bediening

Het perfect functioneren van de dampkappen van Smeg is ook te danken aan de bedieningsknoppen die de snelheid en het licht regelen. 
Bij de topmodellen gebeurt dit door middel van tiptoetsen, een simpele aanraking volstaat om het toestel te bedienen.
Bij andere modellen zijn de bedieningsknoppen elektronisch of elektromechanisch.

Alle dampkappen van SMEG zijn voorzien op een optimale werking afhanke-
lijk van de keuken waarin ze geplaatst worden.

Afzuigkappen
de lucht wordt aangezogen 
en vervolgens rechtstreeks 
naar buiten geleid

Filtrerende dampkappen
de onzuivere lucht wordt gefil-
terd en opnieuw in de keuken 
verspreid.

Materialen en afwerking

Ontworpen om de beste synthese te bieden tussen design en functionaliteit 
bieden de dampkappen van Smeg een elegante stijl voor elke keuken. 
3 mogelijkheden van installatie:

Materialen van hoogwaardige kwaliteit zijn een garantie voor de 
betrouwbaarheid en de prestaties.
Alle dampkappen van SMEG worden onderworpen aan strenge testen i.v.m. 
weerstand, functionaliteit, geluidsniveau en elektronica.

Bijzondere aandacht werd besteed aan het ontwer-
pen van de filters waardoor ze zeer functioneel zijn 
en eenvoudig te onderhouden.

Stiller

Elegant in hun design en doeltreffend bij het afzui-
gen, de perimetrale filters die aanwezig zijn op 
enkele modellen zorgen voor meer stilte. Deze filters 
bestaan uit platen vervaardigd uit inox of glas die 
op zulke manier geplaatst worden dat de lucht kan 
afgezogen worden via de randen die ontstaan.

Nog functioneler

Alle dampkappen van SMEG beschikken 
over een controlelampje dat aangeeft 
wanneer de filters moeten vervangen 

worden. Op deze manier wordt de uitstekende 
werking van de toestellen ten allen tijde gegaran-
deerd.

 KEUZEMOGELIJKHEDEN

PERFECTE FILTERS VOOR EEN
OPTIMALE AFZUIGING

Smeg biedt de keuze tussen verschillende modellen van damkappen, zowel wat afmetingen betreft (van 

50 tot 120 cm), als het type van afzuiging, de verschillende bedieningsknoppen en het soort verlichting, 

alles werd voorzien om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de verschillende eisen van de 

consument.

DAMPKAPPEN SMEG, FUNCTIONEEL DESIGN

 GROOT PRESTATIEVERMOGEN

 LAAG GELUIDSNIVEAU

EXTRA FUNCTIES

Een speciale functie laat toe de dampkap te programmeren  waardoor ze na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld.

Turbo

Het gebruik van deze functie zorgt ervoor dat de dampkap op haar maximale vermogen werkt om zelfs de meest hardnekkige geuren te 
kunnen elimineren.

Zelfs de meest hardnekkige geuren worden geëlimineerd dankzij de motoren van hoge kwaliteit die hoogst mogelijke afzuigcapaciteit 
bieden.
Enkele modellen werden uitgerust met een functie die gedurende 24 u de lucht in de keuken zuivert.

De dampkappen van Smeg zijn elegant in hun design en hoogst efficiënt in hun afzuigvermogen. De modellen met randafzuiging zijn de 
stilste, ze zijn uitgerust met metalen of glazen filters die zodanig geplaatst zijn dat de lucht langs de zijkanten wordt afgezogen.
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KDD90VXE KI90XE KSIV960XEKI120XE

 

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

DownDraft Dampkap, 90 cm, ranDafzuiging, zwart glas/inox
 EnErgiEklassE c

DEcoratiEvE eilanddampkap, 100 cm, glas/inox
 EnErgiEklassE B

1 motor
5 snelheden
Touch control bediening
Verlichting LED met dimmerfunctie
Intensief functie gedurende 10 minuten
Luchtzuiveringsfunctie gedurende 24 u
Optie automatische uitschakeling
Aanduiding reinigen/vervangen filters
Aluminium vetfilters

Snelheid I II III IV INT

Capaciteit
IEC 61591 m³/u 220 380 450 530 710

Geluidsniveau IEC
60704-2-13 dB(A) 46 57 61 65 70

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 275 W

Opties:
Koolstoffilter voor recyclage (wasbaar)
KITFCDD € 249,00
Afstandsbediening
RCKF € 61,00

3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 715 m³/u
Controlelampje vervanging metaalfilters
Verlichting 4 LED-lampjes
Metaalfilter

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 320 448 603 691

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 54 63 71 74

 
Opening luchtafvoer Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 310 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage (langdurige werking)
KITFC900 € 70,00

DA
M

PK
AP

PE
N

EI
LA

N
DD

AM
PK

AP

1 motor
3 snelheden + intensieve snelheid
Verlichting 4 LED-lampjes
3 metaalfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 293 385 526 754

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 52 59 65 72

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 240 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC161 € 28,00

DEcoratiEvE eilanddampkap, 90 cm, inox
 EnErgiEklassE B

 

1 motor
3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 820 m³/u
Verlichting 4 LED-lampjes
4 metaalfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 293 385 526 754

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 51 59 64 71

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 280 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC161 € 28,00

DEcoratiEvE eilanddampkap, 120 cm, inox
 EnErgiEklassE B

DISPLAY

€ 1999,00 € 949,00 € 1549,00€ 1249,00
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KCV9SGE

KCV9BE

M
UU

RD
AM

PK
AP

DEcoratiEvE muurDampkap, 90 cm, inox/wit glas
 EnErgiEklassE a

Elektronische bediening tiptoetsen
3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 815 m³/u
Functie auto-stop 
Functie luchtzuivering 24 u
Uitklapbaar scherm
Verlichting 2 LED lampjes
Metalen vetfilter
Randafzuiging
Metaalfilter

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 235 322 519 770

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 56 63 65 72

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 278 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC906 € 20,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KCV9SG
Inox/spiegelglas
€ 1499,00

KCV9NE
Inox/zwart glas
€ 1499,00

DA
M

PK
AP

PE
N

€ 1499,00
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KTS75NCE

KTS75CE
KTS75BCE
KTS75NCE

KTS75CE

DEcoratiEvE muurDampkap, 75 cm, inox/spiEgElglas
 EnErgiEklassE a

3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 750 m³/u
Automatische uitschakelfunctie
Uitklapbaar scherm
Verlichting 2 LED-lampjes
Controlelampje vervanging vetfilter
Glas binnenin uitneembaar voor eenvoudige reiniging
Randafzuiging onderste gedeelte
Metalen vetfilter

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 278 303 549 714

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 56 63 65 72

 
Opening luchtafvoer ø 150 mm
Nominaal vermogen: 278 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC906 € 20,00

KTS75BCE
inox/wit glas
€ 1349,00

KTS75NCE
Inox/zwart glas
€ 1349,00 Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

M
UU

RD
AM

PK
AP

DA
M

PK
AP

PE
N

€ 1349,00
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KS912XE
KS951XE

KITP9X

KS951XE

KS912XE

KS951XE
90 cm, inox/zwart glas, look 
gamma inductie/vitrokeramisch
€ 949,00

DEcoratiEvE muurDampkap, 90 cm, inox/spiEgElglas, look gamma 
linEa
 EnErgiEklassE B

3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 820 m³/u
Display witte digits
Verlichting 2 LED-lampjes
Controle vervanging vetfilters
Automatische uitschakelfunctie
3 metalen vetfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 311 401 534 756

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 55 61 66 73

 
Opening luchtafvoer: Ø  150 mm
Nominaal vermogen: 278 W

Opties:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC161 € 28,00

Muurpaneel inox (h 65 x b 90 cm)
KITP9X € 152,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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€ 949,00
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KS1250XE KS9500XE K90XE

DEcoratiEvE muurDampkap, 120 cm, inox 
 EnErgiEklassE a

3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 800 m³/u
Verlichting 4 LED-lampjes
Controle vervanging metaalfilters
Automatische uitschakelfucntie
4 metalen vetfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 304 395 535 789

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 54 58 65 71

 
Opening luchtafvoer Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 280 W

Opties:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT4 € 17,00

Muurpaneel inox (H 65 cm x B 90 cm)
KITP9X € 152,00  

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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DEcoratiEvE muurDampkap, 90 cm, inox
 EnErgiEklassE a 

3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 800 m³/u
Verlichting 2 LED-lampjes
Controle vervanging metaalfilters
Automatische uitschakelfunctie
3 metalen vetfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 304 395 535 789

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 54 58 65 71

 
Opening luchtafvoer Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 278 W

Opties:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT4 € 17,00  

Muurpaneel inox (H 65 cm x B 90 cm)
KITP9X € 152,00  

DEcoratiEvE muurDampkap, 90 cm, inox
 EnErgiEklassE a

3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 780 m³/u
Verlichting 2 LED-lampjes
2 metalen vetfilters met randafzuiging

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 306 404 545 755

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 55 59 65 71

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 278 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC161 € 28,00 

Bij deze dampkap kan geen muurpaneel geplaatst worden.

KITP9X
KITP9X

€ 949,00 € 849,00 € 749,00
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KITP9X

KITP9X

KD90XEKD120XE KSED95XEKD100XE

DEcoratiEvE muurDampkap, 120 cm, inox 
 EnErgiEklassE a 

DEcoratiEvE muurDampkap, 100 cm, inox
 EnErgiEklassE a

DEcoratiEvE muurDampkap, 90 cm, inox
 EnErgiEklassE a

3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 820 m³/u
Bediening 2 draaiknoppen
Verlichting 2 LED-lampjes
4 metalen vetfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 334 439 567 788

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 50 57 63 70

 
Opening luchtafvoer Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 278 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT6 € 16,00  

3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 820 m³/u
Bediening 2 draaiknoppen
Verlichting 2 LED-lampjes
3 metalen vetfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 334 439 567 788

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 50 57 63 70

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 278 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT6 € 16,00  

3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 820 m³/u
Bediening 2 draaiknoppen
Verlichting 2 LED-lampjes
3 metalen vetfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 334 439 567 788

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 50 57 63 70

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 278 W

Opties:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT6 € 16,00  

Muurpaneel inox
KITP9X € 152,00  

KD90NE
Zwart 90 cm
€ 849,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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DEcoratiEvE muurDampkap, 90 cm, inox
 EnErgiEklassE c

3 snelheden
Vrije uitloop PO: 595 m³/u
Verlichting 2 halogeenlampjes
3 aluminium vetfilters

Snelheid I II III

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 329 420 593

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 51 57 65

 
Opening luchtafvoer Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 240 W

Opties:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT6 € 16,00

Muurpaneel inox (H 65 cm x B 90 cm)
KITP9X € 152,00 

€ 849,00€ 1099,00 € 499,00€ 999,00
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KC19AEKT110PE KT90BLE KA1VAE

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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DEcoratiEvE muurDampkap, 110 cm, crèmE
 EnErgiEklassE a

3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 820 m³/u
Verlichting 2 LED-lampjes
4 aluminium vetfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 334 439 567 788

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 50 57 63 70

 
Opening luchtafvoer Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 278 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT6 € 16,00

DEcoratiEvE muurDampkap, 90 cm, cortina, antraciEt
 EnErgiEklassE a

3 snelheden + intensieve snelheid
Bedieningsknoppen Cortina
Vrije uitloop PO: 820 m³/u
Verlichting 2 LED-lampjes
3 aluminium vetfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 334 439 567 788

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 50 57 63 70

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 275 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT6 € 16,00

Verplichte Optie:
Decoratieve handgrepen + logo Smeg Old silver
KITKCS € 149,00

KT110BLE
glanzend zwart
€ 799,00

KTR110XE
inox
€ 799,00

KT90PE
crème
€ 699,00

KTR90XE
inox
€ 699,00

DEcoratiEvE muurDampkap, 90 cm, victoria, glanzEnD zwart
 EnErgiEklassE a

3 snelheden + intensieve snelheid 
Vrije uitloop PO: 820 m³/u
Verlichting 2 LED-lampjes
3 aluminium vetfilters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 334 439 567 788

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 50 57 63 70

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 250 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT6 € 16,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

DEcoratiEvE muurDampkap, 90 cm, rEtro antraciEt,  
zilvErklEurigE afwErking
 EnErgiEklassE a

Motor hoog rendement
3 snelheden + intensieve snelheid
Vrije uitloop PO: 820 m³/u
Bediening 2 draaiknoppen
Verlichting 2 LED-lampjes
Inox filters

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 334 439 567 788

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 50 57 63 70

 
Opening luchtafvoer Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 278 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT6 € 16,00

€ 849,00€ 799,00 € 699,00 € 949,00
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KSET900X
KSET600X

KSEC96XE
KSEC66XE

KSEG77XE

KSEG54XE

KSEG120XE

KSEG90XE

KSEG120XEKSET900X KSEG54XEKSEC96XE

IN
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Telescopisch intEgrEErBarE Dampkap, 90 cm, mEtaalgrijs, 
BEDiEningspanEEl inox inBEgrEpEn
 EnErgiEklassE D

FilTergoep intEgrEErBaar, 54 cm, inox
 EnErgiEklassE B

FilTergroep intEgrEErBaar, 120 cm, inox
 EnErgiEklassE B

TradiTionele Dampkap, 90 cm, inox
 EnErgiEklassE E

4 snelheden
Vrije uitloop PO: 620 m³/u
Elektronische snelheidsregelaar
Verlichting 2 halogeenlampjes
2 metalen vetfilters

Snelheid I II III IV

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 208 371 445 603

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 48 53 60 67

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 270 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC150 € 17,00 

Vrije uitloop PO: 500 m³/u
3 snelheden + intensieve snelheid
Verlichting 2 halogeenlampjes
Aluminium vetfilter met randafzuiging

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 285 300 555 660

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 54 60 67 71

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 310 W

Opties:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC161 € 27,00
Afstandsbediening
RCKF € 59,00

1 motor (kan 90° gedraaid worden voor zijdelingse luchtafvoer)
Vrije uitloop PO: 750 m³/u
Elektronische bedieningsknoppen + afstandsbediening
3 snelheden +  intensieve snelheid
Verlichting 3 LED-lampjes
Metalen vetfilters met randafzuiging

Snelheid I II III INT

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 300 410 570 700

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 57 67 74 76

 
Opening luchtafvoer: Ø 150 mm
Nominaal vermogen: 273 W

Optie:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC152 € 28,00 

Motor ook met uitgang naar achterzijde
Vrije uitloop PO: 400 m³/u
3 snelheden
Verlichting 2 halogeenlampjes
2 metalen vetfilters

Snelheid I II III

Capaciteit m³/u
Volgens IEC 61591 230 305 365

Geluidsniveau dB(A)
Volgens IEC 61591 60 66 72

 
Opening luchtafvoer: Ø 120 mm
Nominaal vermogen: 181 W

Opties:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC31 € 9,00

2 KITFC31 voor KSEC96X € 18,00

KSET600X
Inox 60 cm
€ 399,00

KSEG77XE
Inox 77 cm  
€ 749,00

KSEG90XE
Inox 90 cm  
€ 1199,00

KSEC66XE
Inox 60 cm
€ 199,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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€ 1399,00€ 499,00 € 699,00€ 299,00
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KOELKASTEN

TYPE AMERIKAANS 142

INTEGREERBAR 148
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ACTIVE
FRESH

Buiten de integreerbare koelkasten zitten er in het gamma van Smeg ook de vrijstaande en de amerikaanse side-by-side koelkasten. 
De verschillende mogelijkheden zorgen ervoor dat elke consument zijn keuze kan terugvinden in dit uitgebreide gamma.

SIDE BY SIDE
Een esthetiek die imponeert, een groot 
volume, de beste manier om voedingswa-
ren te koelen. De koelkasten side-by-side 
onderscheiden zich door deze kenmerken en 
geven een uitzonderlijke sfeer aan de ruimte 
waarin ze worden geplaatst.

 KEUZEMOGELIJKHEDEN

ZICH ONDERSCHEIDEN IN DE KEUKEN: DE KOELKASTEN VAN SMEG De esthetiek is identificeerbaar, elegant en rechtlijnig. Vanuit technisch oogpunt zijn ze efficiënt, be-

trouwbaar en eenvoudig in gebruik. Een koelkast van Smeg is een meubel dat personaliteit aan de 

keuken geeft.

 GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN

Het inbouw assortiment koelkasten is een uitgebreide collectie van verschillende afmetingen, 
indelingen en inbouwmogelijkheden. Het merendeel van de inbouwkoelkasten en vriezers heeft 
energieklasse A+ en zijn daarnaast ‘No Frost’.

De binneninrichting van de koelkasten is ergonomisch en kan steeds aangepast worden aan de 
behoefte van de gebruiker. De glazen leggers zijn zeer resistent, kunnen in de hoogte worden 
versteld en zijn gemakkelijk uitneembaar voor eenvoudig onderhoud. Bovendien beschikken deze 
toestellen over een aantal bewaardozen of groetenbakken om verschillende voedingsproducten op 
de best mogelijke manier te conserveren.

RATIONELE AFMETINGEN
Het koelkastgedeelte is nog breder en 
gebruiksvriendelijker dan van de gewone 
side-by-side koelkasten. Het bevindt zich ho-
ger en werd vooral horizontaal ontwikkeld 
waardoor alle beschikbare binnenruimte ten 
volle wordt gebruikt.

FRENCH DOOR
De nieuwe MAXI koelkast FQ55FX 
heeft een dubbele deur en 2 schuiven 
voor het diepvriesgedeelte zo kan de 
binnenruimte optimaal benut worden.

OPTIMAAL GEBRUIK

Rationele Afmetingen

De breedte van het koelkastgedeelte is groter en veel handiger in gebruik dan 
bij de gewone side-by-side modellen. Door het horizontaal concept is het toestel 
veel toegankelijker en wordt de beschikbare binnenruimte optimaal gebruikt. 
De glazen leggers met een breedte van 83 cm laten gemakkelijk toe om grote 
schotels te plaatsen.

Multizone

Het Multizone compartiment kan door de gebruiker, afhankelijk van de beho-
efte op verschillende momenten, gebruikt worden als koelkastgedeelte of als 
diepvriesgedeelte. De temperatuur wordt geregeld en bepaald via het zicht-
baar elektronisch display.

Active Fresh Blu Light

Dit nieuwe systeem verlicht de schuiven in het koelkastgede-
elte met blauwe LED-lampjes waardoor de fotosynthese van 
groenten en fruit verhoogt en ze langer houdbaar zijn.

De koelkasten met 4 deuren bieden een grote flexibiliteit voor het beheren van de ruimte in het toestel voor het bewaren van uw verschillen-
de voedingswaren. Een structurele en technologische vernieuwing die de gebruiker optimale mogelijkheden voorstelt voor een 
multifuctioneel gebruik van de koelkast.
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EXTRA
FRESH

Anti-bacteriën: Om een betere hygiëne te kunnen 
garanderen werden de binnenwanden uitgevoerd in 
een anti-bacterieel materiaal.

EXCLUSIEVE PROJECTEN

Het No-Frost systeem regelt de vochtigheidsgraad 
waardoor de vorming van ijs en waterdruppels wordt 
vermeden dankzij een ventilatie die de koude lucht 
over de hele koelkast verdeelt.

De koelkasten van Smeg respecteren het milieu wat blijkt 
uit de toestellen met energieklasse A+ en A++. Hun ener-
gieverbruik ligt beduidend lager dan die met klasse A.

De glazen leggers zijn zeer makkelijk schoon te 
maken en beschikken over een anti-druppel systeem.

Alle koelkasten van Smeg zijn uitgerust met een 
systeem van automatisch ontdooien.

Enkele modellen beschikken over een Chiller-zone, 
een zone waarin de temperatuur tussen de 0 en 3° C 
ligt, de ideale temperatuur voor het bewaren van vlees 
en verse vis.

Alle diepvriezers en vriesvakken van Smeg 
hebben 4 sterren om de beste bewaring te 
garanderen.

De optie Fast-Freezing is in het bijzonder aangewezen 
wanneer men verse voedingswaren wil invriezen. 
Men stelt de functie enkele uren op voorhand in 

waardoor het toestel zich kan voorbereiden door de temperatuur 
te laten zakken en op die manier het voedsel snel kan invriezen. 
De temperatuur zal zich na enkele uren automatisch opnieuw 
aanpassen.

Eenvoudig gebruik

De afwerking met de beste materialen vereenvoudigt ook het schoonmaken van de koelkasten. In verschillende modellen zijn de 
binnenwanden vervaardigd van een anti-bacterieel materiaal om de hoogst mogelijke graad van hygiëne te verzekeren (in de koelkasten 
Piano Design zijn de binnenwanden van inox).

De koelkasten en diepvriezers Smeg kunnen 
functioneren bij een kamertemperatuur van 10 tot 43° 
C, hierdoor wordt een maximum betrouwbaarheid bij 
verschillende omstandigheden gegarandeerd.

Enkele modellen koelkasten beschikken over een ven-
tilatiesysteem dat ervoor zorgt dat de koude lucht op 
homogene wijze in de koelkast wordt verdeeld.

Elementen gemeenschappelijk voor alle labels:

• Eenvormig label in alle 27 Lidstaten van de EU 
• Gekleurde pijlen onderscheiden energie-efficiënte van minder energie-efficiënte producten: 

donkergroen geeft een zeer efficiënt product aan, rood een weinig efficiënt product.
• Bijkomende energieklassen: A+, A++ en A+++
• Naam van de leverancier of merk, type-aanduiding
• Pictogrammen brengen de belangrijkste prestaties en karakteristieken naar voren.
• Jaarlijks energieverbruik in kWh

De onlangs herziene Europese wetgeving introduceert energieklassen tot A+++, om aangepast te zijn aan 
de technologische ontwikkelingen en verdere differentiatie van de producten in functie van de energie-
efficiëntie mogelijk te maken.
(Meer informatie kan u terugvinden op www.newenergylabel.com)

Stijl, functionaliteit en prestaties liggen aan de basis van elk nieuw project.

Technologie en prestatie

Door de meest geavanceerde technologie stelt Smeg koelkasten voor met een zeer hoge isolatie die kunnen ingesteld worden om keer 
op keer de gevraagde temperatuur te bereiken.

 KEUZE VOOR TECHNOLOGIE

 NIEUW ENERGIELABEL

 HET GAMMA

Een uitgebreide keuzemogelijkheid tussen modellen gebaseerd op esthetiek en inhoud samen met de verscheiden binneninrichting zijn de 
karakteristieken die het gamma koelkasten en diepvriezers onderscheiden. Onderzoek naar design, avant-gardistische technologie en het gebruik 
van de beste materialen maken van deze toestellen duurzame objecten. Buiten de keuze tussen de modellen vrijstaand of inbouw vindt men in het 
gamma ook de Amerikaanse koelkasten Side-by-Side of onderbouwmodellen.
De verschillende modellen zijn steeds een andere combinatie van koelkast en diepvriesvak of diepvriezer:

De toestellen van Smeg combineren de beste prestaties met het laagste verbruik. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
maximale efficiëntie van de energieklasse voor een strikt respect voor het milieu, daarvoor wordt groot belang gehecht aan de 
keuze van de gebruikte materialen die eenvoudig recycleerbaar moeten zijn.

 RESPECT VOOR HET MILIEU

2 Deuren
Koelkast met 
diepvriezer 
bovenaan

1 Deur
Koelkast met of 
zonder vriesvak

Gecombineerd
Half koelkast, half 
diepvriezer

Onderbouw
Koelkasten voor 
onder het
werkblad

4 deuren
Koelkast met dubbele deur 
bovenaan en diepvriezer met 1 
Multizone onderaan

French door (dubbele deur ) + 2 schuiven
Koelkast met dubbele deur bovenaan en 
diepvriezer met 2 schuiven onderaan
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FQ60XPFQ60NPEFQ75XPED

ee

BACTERIA
STOP

BACTERIA
STOP

DISPLAYDISPLAY

eBACTERIA
STOP

€ 2099,00€ 2199,00€ 2399,00

KoelKast/diepvriezer 4 deuren, 610 liter, 92 cm, 
no frost, deuren inox finger friendly 
energieKlasse a+

4 vlakke deuren met handgrepen aluminium
Hoogte: 182 cm
Diepte: 765 cm

Totaal bruto volume: 610 liter
Vakantiefunctie (uitschakelen koelkastgedeelte)
ECO-functie
Compartiment onderaan rechts omschakelbaar 
(koelkast of diepvriezer) 77 liter

KoelKast:
Netto volume: 385 liter (462 liter met Multizone)
Breedte binnenkant: 83 cm
Zone Extra Fresh
3 leggers getemperd glas
4 schuiven met vochtigheidscontrole
Eierbakje
Binnenverlichting
Systeem “Active Fresh” met blauwe LED-lampjes 
die de fotosynthese van groenten en fruit verho-
ogt voor een langere houdbaarheid
Alarm met geluidssignaal temperatuur
Binnendeur: 
4 vakjes
2 flessenrekjes
2 vakjes met deksel

Binnendeur met:
· 4 vakjes
· 2 flessenrekjes
· 1 vakje met transparant deksel

DiepvriesgeDeelte: 
Netto volume: 104 liter (208 liter met Multizone)
4 schuiven
2 leggers
Dispenser water en ijsblokjes
Functie snel invriezen
Invriescapaciteit: 13 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 15 u

Klimaatklasse: SN  - T
Nominaal vermogen: 200 W
Energieverbruik: 531 kWh/jaar
Geluidsniveau: 46 dB(A)

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KO
EL

KA
ST

EN
TY

PE
 A

M
ER

IK
AA

N
S

iDem voor beiDe types:
Diepvriezer: 
Netto volume: 78 liter (155 liter met Multizone)
Snel invriezen
5 schuiven
Alarm met geluidssignaal temperatuur
Interne icemaker
Invriescapaciteit: 13 kg/ 24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 15 uur

Klimaatsklasse: SN-T
Nominaal vermogen: 200 W
Energieverbruik: 455 kWh/jaar
Geluidsniveau: 43 dB(A)

KoelKast/diepvriezer, 4 deuren, 540 liter, 
no frost, zwart
 energieKlasse a+

KoelKast/diepvriezer, 4 deuren, 750 liter, 
no frost, inox finger friendly
energieKlasse a+

4 vlakke deuren met handgrepen aluminium zwart
Hoogte: 182 cm
Diepte: 60 cm (zonder deuren)
Breedte: 92 cm
Display LCD touch 
Vakantiefunctie: uitschakelen koelkastgedeelte
Multizone: compartiment onderaan rechts omscha-
kelbaar (koelkast of diepvriezer), 77 liter

KoelKast:
Netto volume: 385 liter (462 liter met Multizone)
Breedte binnenkant: 83 cm
Zone Extra Fresh 0° C
3 leggers getemperd glas
4 schuiven met regelbaar vochtigheidsgehalte
Eierbakje
Systeem “Active Fresh” met blauwe LED-lampjes 
die de fotosynthese van groeten en fruit verho-
gen voor een  langere houdbaarheid
Alarm met geluidssignaal temperatuur
Binnendeur:
4 vakjes
2 flessenrekjes
2 vakjes met deksel

4 vlakke deuren met handgrepen aluminium
Hoogte: 185 cm
Diepte met handvaten: 90,5 cm
Diepte zonder handvaten: 89,5 cm
Display LCD
Vakantiefunctie: uitschakelen koelkastgedeelte bij 
langdurige afwezigheid
Temperatuuralarm met geluidssignaal
Multizone: compartiment onderaan rechts omscha-
kelbaar (koelkast of diepvriezer), 104 liter
ECO-functie

KoelKastgeDeelte:
Netto volume: 435 liter (539 liter met Multizone)
Breedte binnenkant: 82 cm
Zone Extra Fresh 0° C
3 leggers getemperd glas
4 schuiven
Systeem “Active Fresh” met blauwe LED-lampjes 
die de fotosynthese van groenten en fruit verho-
gen voor een langere houdbaarheid

FQ60XPE
inox
€ 2199,00

FQ60BPE
wit
€ 2199,00
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FQ55FXE

FQ55FX
FQ55FXE

FQ55FXFQ55FXE

eBACTERIA
STOP

DISPLAY

eBACTERIA
STOP

€ 1649,00€ 1799,00

KoelKast/diepvriezer, 2 deuren + 2 schuiven, 
550 liter, 84 cm breed, no frost, inox finger 
friendly energieKlasse a+

KoelKast/diepvriezer, 2 deuren + 2 schuiven, 
550 liter, no frost, inox finger friendly
 energieKlasse a+

2 vlakke deuren + 2 schuiven met handvaten 
aluminium
Hoogte: 182,5 cm
Diepte: 79 cm
Breedte: 84 cm

KoelKastgeDeelte:
Netto volume: 396 liter
Zone Extra Fresh 0° C
3 glazen leggers
4 schuiven met vochtigheidscontrole
Eierbakje
Binnenverlichting LED
Systeem “Active Fresh” met blauwe LED lampjes 
die de fotosythese van groenten en fruit verhoogt 
en zorgt voor een langere houdbaarheid
Alarm met geluidssignaal temperatuur
Binnendeur met:
4 vakjes
2 flessenrekjes
2 vakjes met doorschijnend deksel

DiepvriesgeDeelte: 
Netto volume: 154 lter
2 schuiven
Snel invriezen
Alarm met geluidssignaal temperatuur
Invriescapaciteit: 5 kg/24 h
Autonomie bij stroomonderbreking: 22 h

Klimaatsklasse: SN-T
Nominaal vermogen: 200 W
Energieverbruik: 458 kWh/jaar
Geluidsniveau: 40 dB(A)

2 vlakke deuren + 2 schuiven met handgrepen 
aluminium 
Hoogte: 182,5 cm
Diepte: 60 cm (zonder deuren)
Breedte: 84 cm
Display LCD touch 

KoelKast:
Netto volume: 396 liter 
Zone Extra Fresh 0° C
3 glazen leggers
4 schuiven met regelbaar vochtigheidsgehalte
Systeem “Active Fresh” met blauwe LED-lampjes 
die de fotosynthese van groeten en fruit verho-
gen voor een  langere houdbaarheid
Alarm met geluidssignaal temperatuur
Binnendeur:
4 vakjes
2 flessenrekjes
2 vakjes met deksel

Diepvriezer: 
Netto volume: 154 liter 
Snel invriezen
2 schuiven 
Alarm met geluidssignaal temperatuur
Manuele icemaker
Invriescapaciteit: 5 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 22 uur

Klimaatsklasse: SN-T
Nominaal vermogen: 200 W
Energieverbruik: 458 kWh/jaar
Geluidsniveau: 40 dB(A)

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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SBS63XEDFA63XBIFA63X SBS63XEDH

DISPLAYDISPLAY DISPLAY

€ 1999,00€ 2790,00€ 2990,00 € 2099,00

KoelKast/diepvriezer side-by-side, 544 liter, no 
frost, inbouw, inox 
 energieKlasse a+

KoelKast/diepvriezer side-by-side, 544 liter,
no frost, vrijstaand, inox 
 energieKlasse a+

KoelKast/diepvriezer side-by-side, HoME bAr, 
inox finger friendly, inbouw
 energieKlasse a+

KoelKast/diepvriezer side-by-side, inox finger 
friendly, inbouw
energieKlasse a+

2 vlakke deuren met “Classici” handvaten
Hoogte: 180 cm
Diepte met handvaten: 74 cm
Diepte zonder handvaten: 69 cm
Display LCD en Soft Touch bedieningspanel
Vakantiefunctie: uitschakelen koelkastgedeelte bij 
langdurige afwezigheid
LED binnenverlichting 
ECO-functie

KoelKastgeDeelte (rechts):
Netto volume: 368 liter
Zone Extra Fresh 0° C
Airplus, meervoudig verluchtingssysteem
Systeem “Active Fresh” met blauwe LED-lampjes 
die de fotosynthese van groenten en fruit verho-
gen voor een langere houdbaarheid
3 leggers van getemperd glas
2 uitschuifbare groentebakken met glazen deksel
Eierrekje
Binnendeur:
· 1 hangvakjes
· 1 flessenrekje

DiepvriesgeDeelte  (links):
Netto volume: 176 liter
2 schuiven
4 glazen leggers
Dispenser water, ijsblokjes en “crushed” ijs
Functie snel invriezen
Klimaatklasse: SN  - T
Nominaal vermogen: 165 W
Invriescapaciteit: 13 kg/24 u
Energieverbruik: 471 kWh/jaar
Geluidsniveau: 43 dB(A)
Autonomie bij stroomonderbreking: 8 u

2 vlakke deuren met “Classici” handvaten
Hoogte: 184 cm
Diepte met handvaten: 74 cm
Diepte zonder handvaten: 69 cm
Display LCD en Soft Touch bedieningspanel
Vakantiefunctie: uitschakelen koelkastgedeelte bij 
langdurige afwezigheid
LED binnenverlichting 
ECO-functie

KoelKastgeDeelte (rechts):
Netto volume: 368 liter
Zone Extra Fresh 0° C
Airplus, meervoudig verluchtingssysteem
Systeem “Active Fresh” met blauwe LED-lampjes 
die de fotosynthese van groenten en fruit verho-
gen voor een langere houdbaarheid
3 leggers van getemperd glas
2 uitschuifbare groentebakken met glazen deksel
Eierrekje
Binnendeur:
· 1 hangvakjes
· 1 flessenrekje

DiepvriesgeDeelte  (links):
Netto volume: 176 liter
2 schuiven
4 glazen leggers
Dispenser water, ijsblokjes en “crushed” ijs
Functie snel invriezen
Klimaatklasse: SN  - T
Nominaal vermogen: 165 W
Invriescapaciteit: 13 kg/24 u
Energieverbruik: 471 kWh/jaar
Geluidsniveau: 45 dB(A)
Autonomie bij stroomonderbreking: 8 u

Volledig NO FROST
Totaal bruto volume: 615 liter
Dispenser voor water en ijsblokjes
Home Bar
Display LCD Touch Control
Vergrendelingsfunctie (kinderbeveiliging)
Temperatuuralarm met geluidssignaal

KoelKastgeDeelte:
Netto volume: 374 liter
Zone Life Plus 0° C
Active Fresh Blu Light: systeem met blauwe LED 
verlichting waardoor de fotosynthese van groenten 
en fruit verhoogt voor een langere houdbaarheid
Multiflow
Binnenverlichting LED
3 glazen leggers
1 groentebak met glazen deksel

DiepvriesgeDeelte: 
Netto volume: 178 liter
Snel invriezen
2 schuiven
4 glazen leggers

Afmetingen: HxBxD: 182 x 91 x 78,2 cm (83 cm 
inclusief handvat)
Nominaal vermogen: 165 W
Energieverbruik: 471 kWh/jaar
Invriescapaciteit: 13 kg/24 u
Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW

Volledig NO FROST
Totaal bruto volume: 615 liter
Dispenser voor water en ijsblokjes
Home Bar
Display LCD Touch Control
Vergrendelingsfunctie (kinderbeveiliging)
Temperatuuralarm met geluidssignaal

KoelKastgeDeelte:
Netto volume: 368 liter
Zone Life Plus 0° C
Active Fresh Blu Light: systeem met blauwe LED 
verlichting waardoor de fotosynthese van groenten 
en fruit verhoogt voor een langere houdbaarheid
Multiflow
Binnenverlichting LED
3 glazen leggers
1 groentebak met glazen deksel

DiepvriesgeDeelte: 
Netto volume: 176 liter
Snel invriezen
2 schuiven
4 glazen leggers

Afmetingen: HxBxD: 182 x 91 x 78,2 cm (83 cm 
inclusief handvat)
Nominaal vermogen: 165 W
Energieverbruik: 471 kWh/jaar
Invriescapaciteit: 13 kg/24 u
Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupelPrijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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CR325APZD S7298CFD2PC3170FP S3L172FPC3180FP € 1099,00 € 1149,00€ 1099,00 € 1099,00€ 1199,00

KoelKast met vriesvaK, 280 liter
 energieKlasse a+

KoelKast gecombineerd, 293 liter
 energieKlasse a+

KoelKast gecombineerd, 308 liter
 energieKlasse a+

Nismaat 178 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders
LED binnenverlichting

KoelKast:
Netto volume: 202 liter
Binnendeur moduleerbaar met 5 vakjes
4 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken met glazen deksel
Automatisch ontdooien

Diepvriezer: 
Netto volume: 75 liter
3 transparante schuiven
Invriescapaciteit: 4 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 22 u

1 motor
Klimaatsklasse: SN-ST
Nominaal vermogen: 140 W
Energieverbruik: 297 kWh/jaar
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Nismaat 178 cm
2 omkeerbare deuren, bevestiging met geleiders
Geluidssignaal
Zone Extra Fresh 0° C
2 thermostaten

KoelKast:
Netto volume: 221 liter
Binnendeur met 4 regelbare vakjes
2 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 groentebak met glazen deksel
Automatisch ontdooien

Diepvriezer: 
Netto volume: 61 liter
3 transparante schuiven
Compartiment snel invriezen
Invriescapaciteit: 9 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 15 u

1 motor
Klimaatsklasse: SN-ST
Energieverbruik: 277 kWh/u
Nominaal vermogen: 110 W
Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW

Nismaat 186 cm
2 omkeerbare deuren, bevestiging met geleiders
LED binnenverlichting

KoelKast:
Netto volume: 228 liter
Binnendeur moduleerbaar 4 vakjes
4 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 groentebak met glazen deksel
Bewaardoos voor kaas, eierrekje
Automatisch ontdooien

Diepvriezer: 
Netto volume: 75 liter
3 schuiven
Invriescapaciteit: 6 kg/24 uur
Autonomie bij stroomonderbreking: 13 uur

Klimaatsklasse: ST
Nominaal vermogen: 135 W
Energieverbruik: 274 kWh/jaar
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel
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KoelKast 323 liter, geventileerd
 energieKlasse a+

KoelKast met vriesvaK, 298 liter, geventileerd
 energieKlasse a++

Nismaat 178 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders
LED binnenverlichting

Netto volume: 319 liter
Binnendeur moduleerbaar met 5 vakjes
5 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 groentebak
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatsklasse: SN-T
Nominaal vermogen: 100 W
Energieverbruik: 143 kWh/jaar
Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Nismaat 178 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met 
geleiders
LED binnenverlichting

KoelKast:
Netto volume: 268 liter
Binnendeur moduleerbaar met 6 vakjes
4 leggers verstelbaar in de hoogte
1 groentebak
Automatisch ontdooien

vriesvaK: 
 Netto volume: 26 liter
Invriescapaciteit: 3 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 20 u

1 motor
Klimaatsklasse: SN-ST
Nominaal vermogen: 80 W
Energieverbruik: 219 kWh/jaar
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
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VI205PNF S7192CS2P S7212LS2PS7323LFEP € 1049,00 € 899,00 € 799,00€ 849,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupelPrijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KoelKast, 323 liter, geventileerd
 energieKlasse a+

diepvriezer, 190 liter, no frost
 energieKlasse a+

KoelKast met vriesvaK, 192 liter
 energieKlasse a++

KoelKast, 212 liter
 energieKlasse a++

Nismaat 178 cm
1 omkeerbare deur, bevestiging met geleiders
LED binnenverlichting

Netto volume: 303 liter
Binnendeur moduleerbaar met 5 vakjes
5 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 groentebak met glazen deksel

1 motor
Klimaatsklasse: N-SN-T
Nominaal vermogen: 100 W
Energieverbruik: 143 kWh/jaar
Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Nismaat 178 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

Netto volume: 190 liter
Digitale elektronische LED display 
1 compartiment snel invriezen
5 transparante schuiven
2 klapdeurtjes
Super Freezing light Alarm
Alarm met geluidssignaal temperatuur
Invriescapaciteit: 10 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 8 u

1 motor
Klimaatsklasse: SN-T
Nominaal vermogen: 90 W
Energieverbruik: 305 kWh/jaar
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Nismaat 122 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders
LED binnenverlichting

KoelKast:
Netto volume: 174 liter
Binnendeur moduleerbaar met 5 vakjes waaronder
3 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken met glazen deksel
Automatisch ontdooien

vriesvaK: 
Netto volume: 15 liter
Invriescapaciteit: 2 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 12 u

1 motor
Klimaatsklasse: SN-ST
Nominaal vermogen: 130 W
Energieverbruik: 175 kWh/jaar
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Nismaat 122 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders
LED binnenverlichting

Netto volume: 212 liter
Binnendeur moduleerbaar met 4 vakjes
4 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken met glazen deksel
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatsklasse: SN
Nominaal vermogen: 130 kWh/jaar
Energieverbruik: 103kWh/jaar
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
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FL1022P S7129CS2P S7147LS2PFL1042P € 669,00 € 699,00 € 649,00€ 729,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupelPrijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KoelKast met vriesvaK, 138 liter
 energieKlasse a++
Tot uitputting stock!

KoelKast met vriesvaK, 127 liter
 energieKlasse a++

KoelKast, 145 liter
 energieKlasse a++
Tot uitputting stock!

KoelKast, 147 liter
 energieKlasse a++

Nismaat 102,5 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

KoelKast:
Netto volume: 120 liter
Binnendeur moduleerbaar met 7 vakjes
2 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 groentebak met glazen legger
Automatisch ontdooien

vriesvaK: 
Netto volume: 17 liter
Bakje voor ijsblokjes
Invriescapaciteit: 2 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 12 u

1 motor
Klimaatsklasse: SN-ST
Nominaal vermogen: 80 W
Energieverbruik: 153 kWh/jaar
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Nismaat 88 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders
LED binnenverlichting

KoelKast: 
Netto volume: 112 liter
Binnendeur moduleerbaar met 3 vakjes
2 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken met glazen deksel
Automatisch ontdooien

vriesvaK: 
Netto volume: 15 liter
Invriescapaciteit: 2 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 12 u

1 motor
Klimaatsklasse: N-ST
Nominaal vermogen: 80 W
Energieverbruik: 153 kWh/jaar
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Nismaat 102,5 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

Netto volume: 143 liter
Binnendeur moduleerbaar met 7 vakjes
3 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 groentebak met glazen deksel
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatsklasse: SN-ST
Nominaal vermogen: 50 W
Energieverbruik: 96 kWh/jaar
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Nismaat 88 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders
LED binnenverlichting

Netto volume: 146 liter
Binnendeur moduleerbaar met 3 vakjes
3 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 groentebak met glazen deksel
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatsklasse: ST
Nominaal vermogen: 90 W
Energieverbruik: 96 kWh/jaar
Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
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UD7140LSP S3F092P UD7108FSEPUD7122CSP € 749,00 € 699,00 € 819,00€ 849,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupelPrijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KoelKast met vriesvaK, ondErbouw, 
129 liter, 60 cm
 energieKlasse a+

diepvriezer, ondErbouw, 108 liter, 60 cm
 energieKlasse a+

KoelKast, ondErbouw, 146 liter, 60 cm
 energieKlasse a+

diepvriezer, ondErbouw, 100 liter 
 energieKlasse a+

Nismaat 82-88 cm
Omkeerbare deur, bevestiging
deur-op-deur
Autoventilatie via plint

KoelKast:
Netto volume 100 liter
Binnendeur met 2 regelbare vakjes
2 glazen leggers verstelbaar in hoogte
2 groentebakken
Automatisch ontdooien

vriesvaK: 
Netto volume: 17 liter
Invriescapaciteit: 2 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 13 uur

1 motor
Klimaatsklasse: N
Nominaal vermogen: 110 W
Energieverbruik: 176 kWh/jaar
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Nismaat 82-88 cm
Omkeerbare deur, bevestiging 
deur-op-deur
Autoventilatie via plint

Netto volume:  98 liter
Functie snel invriezen
2 schuiven
1 lade met klapdeurtje
Invriescapaciteit: 18 kg/24u
Autonomie bij stroomonderbreking: 21 uur

1 motor
Klimaatsklasse: N
Nominaal vermogen: 120 W
Energieverbruik: 189 kWh/jaar
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Nismaat 82-88 cm
Omkeerbare deur, bevestiging 
deur-op-deur
Autoventilatie via plint

Netto volume 146 liter
Binnendeur met 2 regelbare vakjes
3 glazen leggers verstelbaar in hoogte
2 groentebakken
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatsklasse: N
Nominaal vermogen: 120 W
Energieverbruik: 118 kWh/jaar
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Nismaat 88 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

Netto volume:  94 liter
4 compartimenten 
Functie snel invriezen
Invriescapaciteit: 16 kg/24u
Autonomie bij stroomonderbreking: 20u
Manueel ontdooien

1 motor
Klimaatsklasse: ST
Nominaal vermogen: 100 W
Energieverbruik: 197 kWh/jaar
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
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VAATWASSERS
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ACQUASTOP

Kg4

Kg4

70°

27min

38°

45°

70°C

Auto
45°-65°

Het nieuwe systeem met automatische deuropening op het einde van de cyclus (optie EnerSave, besparing van 
60 kWh per jaar, het equivalent van energieverbruik van een vaatwasser over 2 maand), zorgt voor een perfect 
droogresultaat en een betere controle van de temperatuur.

Ecologisch

De vaatwassers van Smeg kunnen aangesloten worden op warm 
water tot 60° C. Dit is een groot voordeel voor wie bijvoorbeeld 
zijn energie haalt uit zonnepanelen. Door dit systeem kan men tot 
35% energie besparen (in vergelijking met A-klasse) en vermindert 
men de tijd van de wascyclus tot 20%.

Systeem Stop Acqua

Alle vaatwassers van Smeg zijn uitgerust met 
eenveiligheidssysteem dat waterlekken moet voorkomen: 
ofwel een eenvoudig systeem dat het water opvangt in een 

bak of een totale Stop Acqua die uitstromingen uit de toevoerleiding 
detecteert en de watertoevoer onmiddellijk stopt.

Beperkt waterverbruik 10 liter

De nieuwe vaatwassers kunnen tot 40% waterverbruik besparen en 
13 bestekken afwassen met slechts 10 liter water. Om dit resultaat 
te bereiken werd de kuip volledig opnieuw ontworpen om elk 
verlies te vermijden, de waterverzachter en de sproeiarmen hebben 
een groter prestatievermogen gekregen.

Maximale geruisloosheid

Het nieuwe gamma stelt vaatwassers voor die bij de 
stilste zijn verkrijgbaar op de markt. Dankzij een nieuw 
hydraulisch systeem , de vorm van de kuip en nog 

sterkere motoren varieert het geluidsniveau tussen 39 en 48 
dB(A).

UITSTEKENDE TECHNOLOGIE Het nieuwe gamma vaatwassers werd ontworpen om nog betere resultaten op het gebied van energie- en 

waterverbruik en gebruiksgemak te bekomen. Stil en afgewerkt tot in de kleinste details zijn deze vaatwa-

ssers de perfecte keuze voor elke keuken.

Orbitaal

Systeem met dubbele sproeier waardoor het water de volledige binnenruimte, en ook de verste delen, kan 
bereiken zodat een uitstekende waskwaliteit en een hoog niveau van geruisloosheid kan verkregen worden. 
Beschikbaar voor de modellen van 60 cm en de horizontale afwasmachines.

Met deze programma’s en opties kan voldaan worden aan elke eis en wordt een perfect resultaat, zowel voor intensief gebruik als delicate 
vaat, bereikt.

Ideaal voor het gebruik van 3 in 1 tabletten. De optie FlexiTabs zorgt ervoor dat deze tabletten op optimale wijze gebruikt 
worden.

Met de optie Hyclean krijgt men een perfect resultaat en hygiëne dankzij de verhoogde temperatuur tijdens het spoelen (70° C) 
en langere wastijd. Deze functie kan gebruikt worden in combinatie met de meeste programma’s (boven de 50°C).

Dit programma is speciaal voorzien voor delicate vaat die extra aandacht nodig heeft. Het programma wast aan 38° C, delicaat 
maar doeltreffend voor perfect schone glazen.

Een programma speciaal voor zeer vuile vaat. Het perfecte resultaat wordt bekomen door de automatische werking van de 
nieuwe Aquatest die de belangrijkste parameters voor een schone vaat regelt: tijd, temperatuur en hoeveelheid water.

UITSTEKENDE PRESTATIES, RESPECT VOOR HET MILIEU

EXCLUSIEVE WASSYSTEMEN

ZORG VOOR DE VAAT

GROOT COMFORT

Voor iedereen die tijd wil besparen zonder aan kwaliteit te moeten verliezen stelt Smeg verschillende opties voor.

Deze optie beperkt tot 55% van de duur van het geselecteerde programma. In combinatie met een intensief programma wordt 
ook de zeer vuile vaat op korte tijd gewassen (ongeveer 1 uur).

De start van een programma kan tot 24 u uitgesteld worden zodat de vaatwasser op het meest geschikte tijdstip in werking kan 
worden gesteld.

Een snelle cyclus in slechts 27 minuten, geschikt voor weinig vuile vaat.

Een nieuw programma enkel beschikbaar op bepaalde modellen: slechts 50 minuten. 

OPTIMALISEREN VAN DE TIJD

NIEUW ENERGIELABEL

45°

70°C

Auto
60°-70°

Het EU energielabel is ontworpen om consumenten te voorzien van nauwkeurige, herkenbare en 
vergelijkbare informatie over huishoudelijke apparaten met betrekking tot energieverbruik, prestaties en 
andere essentiële karakteristieken. Het stelt de consumenten in staat om te bepalen hoe energie-efficiënt 
een product werkelijk is en om de mogelijkheden van een product om de energiekosten te verminderen in 

te schatten.

• Maximum 7 klassen: van A+++ tot D
• Jaarlijks energieverbruik in kWh (niet langer per cyclus)
• Geluidsemissies in dB
• Capaciteit uitgedrukt in standaardcouverts
• Droogefficiëntieklasse
• Jaarlijks waterverbruik in liter (niet langer per cyclus)
• Alle afwasmachines moeten een afwasefficiëntieklasse A hebben. Afwasefficiëntie wordt dan ook niet meer 

aangegeven op het label.
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Systeem anti-druppelvorming

Dit exclusieve systeem is bevestigd aan de onderste mand. Het draagt bij tot het verbeteren van de kwaliteit 
van het drogen en zorgt ervoor dat er zich geen accumulatie van druppels tussen de borden en de mand 
kan voordoen.

Voor wie over weinig plaats beschikt zijn deze modellen de ideale oplossing.

Met een capaciteit van 10 bestekken en eenzelfde 
wasresultaat als van de modellen van 60 cm zijn ze de 
gepaste oplossing voor kleine ruimten.

Uitgebalanceerde 
deur

Dankzij het gebruik van 
nieuwe scharnieren blijven 
de deuren van de nieuwe 
vaatwassers bij elke 
opening in evenwicht. 
Hierdoor kunnen 
deurpanelen geplaatst 
worden tot max. 
9,5 kg zonder bijregelen.

Bestekmandje

Het bestekmandje kan gemoduleerd worden om op elk 
moment de geschikte oplossing te bieden en het gebruik van 
plaats te optimaliseren.

Eenvoudige installatie

Een aantal dingen maken het plaatsen 
eenvoudiger: scharnieren met een 
dubbele spil,de mogelijkheid om het 
achterste pootje te regelen langs de 
voorkant. 
Met behulp van een schroevendraaier 
kan men de regeling uitvoeren via een 
vijs in de sokkel van het toestel.

Zoals bij de modellen van 14 bestekken kan de bovenste mand geregeld 
worden op 3 verschillende hoogtes. Bij de topmodellen van het gamma is 
deze mand uitgerust met het EasyGlide systeem waardoor het uitglijden zacht 

verloopt. 
Het design van het bestekmandje werd vernieuwd en kan overal in de onderste mand 
worden geplaatst.
Smeg heeft de 3e mand (besteklade) van de vaatwasser volledig opnieuw ontworpen.
Het nieuwe systeem FlexiDuo bestaat uit 2 aparte modules die zorgen voor een optimale 
gebruiksvriendelijkheid. De beide modules kunnen onder elkaar geschoven worden 
waardoor meer plaats gecreëerd wordt in de mand die zich eronder bevindt. Beide 
modules kunnen ook verwijderd worden.

VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN VOOR EEN PERFECT SCHONE VAAT Belangrijke aandacht wordt besteed aan het beladingsmogelijkheden bij de verschillende toestellen van 

45 en 60 cm. De binnenruimte wordt optimaal gebruikt door de aanpassingsmogelijkheden van de ver-

schillende manden.

 VAATWASSERS VAN 45 CM

 EXTRA AANDACHT VOOR HET GEBRUIKSGEMAK

Smeg stelt een nieuw gamma vaatwassers voor met een capaciteit van 13 bestekken uitgerust voor optimaal plaatsgebruik en hoge 
prestaties.

 MAXIMALE BELADINGSMOGELIJKHEDEN

De tweede mand kan geregeld worden op 3 verschillende hoogtes 
om op die manier de beschikbare ruimte in de onderste mand te 
vergroten. Dankzij deze optie is het mogelijk in de onderste mand 
borden te plaatsen met een diameter tot 30 cm. Het EasyGlide 
systeem zorgt voor het perfect uitglijden van de mand.
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Deze horizontale vaatwassers van 90 cm breed vormen 
de ideale oplossing voor plaatsing in een moderne keuken, 
zoals steeds een perfecte combinatie tussen design en 
technologie. Door gebruik te 
maken van de meest moderne 
systemen zijn deze toestellen 
eenvoudig te plaatsen en bieden 
ze een groot gebruiksgemak.

De toestellen zijn zeer 
gemakkelijk in- en uit te 

laden zonder dat men zich teveel voorover moet buigen dankzij de 
mogelijkheid ze hoger in te bouwen de traditionele vaatwassers.
De binnenruimte werd zo ontworpen dat borden met een diameter tot 32 cm kunnen afgewassen 
worden. De ideale oplossing voor de plaatsing in moderne keukens met laden. De twee panelen 
van 36 cm verzekeren een maximale rechtlijnigheid van het design.
Dankzij een vernieuwd ontwerp van de binnenruimte beschikken deze vaatwassers over een 
capaciteit van 12 bestekken en kan men borden met een diameter tot 32 cm plaatsen.
Door de aanwezigheid van 2 sproeiarmen worden 2 zones met verschillende wasintensiteit 
gecreëerd om op deze manier een optimaal resultaat te verkrijgen.

Compacte vaatwasser

Deze vaatwassers werden ontworpen met de intentie om 
ruimte te recuperen dankzij de unieke korf die ideaal is 
voor families die geen grote laadcapaciteit behoeven.
Er is slechts 36 cm nodig om te deur te kunnen openen. 
Deze toestellen zijn dus echte ruimtebespaarders en 
kunnen zowel onder het werkblad als in kolom worden 
geïnstalleerd.

Plaatsing

De horizontale vaatwas-
sers van Smeg kunnen 
zowel onder het werkblad 
als in kolom worden 
geplaatst.

In keukens met plint kun-
nen deze vaatwassers 
worden ingebouwd 
boven een lade van 
24 cm

De installatie met 
2 deuren van 36 cm 
zorgt voor een perfecte 
symmetrie.

Een alternatieve 
oplossing biedt de 
mogelijkheid tot het 
plaatsen van een extra 
lade van 18 of 12 cm.

Mogelijkheid tot plaa-
tsing in een standaard 
kolomkast door middel 
van een drievoudige 
scharnier.

STIJLVOLLE INTEGRATIE Bepaalde vaatwassers van Smeg onderscheiden zich dankzij hun unieke innovatie en prestaties. Dankzij 

handigheidjes tijdens het ontwerp kunnen ze geïntegreerd worden in actuele keukens, anders dan diege-

ne met standaardafmetingen.

 HORIZONTALE VAATWASSERS  ELEGANTIE EN VERNIEUWING

Het werkblad wordt in de moderne 
keukens dikwijls hoger geplaatst om het 
gebruikscomfort te verhogen. Smeg stelt 
maxi vaatwassers voor met een hoogte 
van 86 cm waarvan de kuip 4 cm 
hoger is dan een standaard vaatwasser.
Deze toestellen hebben een grotere 
binnenruimte en de bovenste mand is 
verstelbaar op 3 hoogtes waardoor 
men in de onderste mand borden met 
een diameter tot 35 cm kan plaatsen.
Het model sta8639l3 is uitgerust met 3 
manden, waarvan de bovenste mand 
een besteklade is. Hierdoor wordt het 
laadvermogen van de binnenruimte 
geoptimaliseerd.

 NOG MEER PLAATS

Vaatwassers met automatische 
opening

Afwasmachine met automatische opening, 
bestudeerd voor de plaatsing van keukens 
zonder handgrepen.
Het is voldoende om bovenaan in het midden 
van de deur te drukken om de afwasmachine 
te openen. Dit speciaal systeem is voorzien 
van een veiligheid om toevallige openingen te 
vermijden.
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STA6439L2STA8639L3 ST733TLSTP364SSTA8643-3 ST868TL
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Vaatwasser MaXI, VolledIg Integreerbaar,
60 cM, orbItaal sproeIsysteeM 
 energIeklasse a+++a

Vaatwasser VolledIg Integreerbaar, 60 cM, 
orbItaal sproeIsysteeM
 energIeklasse a+++a

Vaatwasser, VolledIg Integreerbaar, semi-pro-
fessioneel, 60 cM, orbItaal sproeIsysteeM
 energIeklasse a++a

Vaatwasser, VolledIg Integreerbaar, 60 cM, 
orbItaal sproeIsysteeM
 energIeklasse a+++a

Hoogte 86 cm

13 bestekken
5 programma’s + 5 programma’s Quick

45° Eco 27min

38°

Auto
45°-65°

65° 70°

5 temperaturen (38°, 45°, 50°, 65° en 70° C)

Display voor uitgestelde start (1 – 24 u) en einde 
programma
Controlelampjes: bijvullen zout en spoelmiddel
Optie FlexiTabs
Active Light (vloerlichtje controle werking)

Kuip en binnendeur inox
Grijze manden en accessoires
Besteklade (3e mand) met systeem Flexi Duo
Bovenste mand met EasyGlide systeem verstelbaar 
in 3 hoogtes
Onderste mand moduleerbaar
Extra sproeiarmpje bovenin kuip
Inox filter
Automatisch voorspoelen bij gebruik uitgestelde 
start
½ lading, FlexiZone
Regelbare waterverzachter
Totale StopAcqua
Enersave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus
Deurscharnier met dubbele spil
Regelbare pootjes (van 860 mm tot 930 mm)

Verbruik: 9 liter, 0,81 kWh/cyclus
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal vermogen: 1,90 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

13 bestekken
6 programma’s + 4 snelle programma’s

70°Eco 27min

38°

Auto
45°-65°

Eco 65°

5 temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65° en 70° C

Uitgestelde start: 0 tot 24 u
FlexiZone: mogelijkheid halve lading 
FlexiTabs: mogelijkheid gebruik tabletten
ActiveLight: aanduiding einde cyclus door licht-
projectie op de vloer

Binnenverlichting met blauwe LEDs
Kuip en binnendeur inox
Elektronische bediening
Derde mand met FlexiDuo systeem 
(2 verstelbare mandjes)
Bovenste mand met handvat en EasyGlide systeem, 
verstelbaar in de hoogte
Onderste mand met handvat, moduleerbaar
Inox filter
Elektronisch regelbare waterverzachter
Totale StopAcqua, beveiliging tegen overlopen
EnerSave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus

Verbruik: 9 liter, 0,81 kWh
Geluidsniveau: 44 dB(A)
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal vermogen: 1,90 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

14 bestekken 
5 huishoudelijke programma’s + 4 professionele 
programma’s (Glazen Pro, Ultra-snel 16 min*, 
Universeel, Intensief)  *met aansluiting warm 
water 60° C en max. vermogen– maximum 5 
maal per dag

45° Eco
Auto
60°

70°C

4 temperaturen: 45°, 50°, 65° et 75° C
Uitgestelde start: 0 – 24 u
FlexiZone: Halve lading
FlexiTabs: mogelijkheid gebruik tabletten

Kuip en binnendeur inox
Elektronische bediening
Besteklade (3e mand) met FlexiDuo systeem (2 
verstelbare mandjes)
Bovenste mand met systeem EasyGlide, verstelbaar 
in de hoogte
Onderste mand moduleerbaar met neerklapbare 
rekjes en extra rekje voor glazen
Inox filter
Elektronisch regelbare waterverzachter
Totale StopAcqua: beveiliging tegen overlopen
EnerSave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus 
Optie “professioneel”

Aansluiting aan warm water (max. 60° C)
Energiebesparing tot 35%

Verbruik: 10,5 liter, 0,92 kWh
Geluidsniveau: 45 dB(A)
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal vermogen: 5,45 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

13 bestekken
5 programma’s + 5 snelle programma’s

45° Eco 27min

38°

Auto
60°-70°

70°

Eco 65°

5 temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65° en 70° C

Uitgestelde start: 0  - 24 u
FlexiZone: halve lading
FlexiTabs: mogelijkheid gebruik tabletten
ActiveLight: aanduiding einde cyclus door licht-
projectie op de vloer

Kuip en binnendeur inox inox
Elektronische bediening
Bovenste mand verstelbaar in de hoogte
Onderste mand moduleerbaar met neerklapbare 
rekjes
Inox filter
Elektronisch regelbare waterverzachter
Totale StopAcqua: Beveiliging tegen overlopen
EnerSave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus

Verbruik: 6,5 liter, 0,81 kWh
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal vermogen: 1,90 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

Vaatwasser MaXI, VolledIg Integreerbaar, 60 
cM, orbItaal sproeIsysteeM
 energIeklasse a+a

Vaatwasser MaXI, VolledIg Integreerbaar, 
orbItaal sproeIsysteeM
 energIeklasse a+++a

Hoogte 86 cm

13 bestekken
5 programma’s

Eco 27min

38°
70°C

4 temperaturen (38°, 50°, 65° en 70°)

Display voor uitgestelde start (19 u)
Controlelampjes bijvullen zout en spoelmiddel
Geluidssignaal einde cyclus
Optie FlaxiTabs

Kuip en binnendeur inox
Grijze manden en accessoires
Bovenste mand met EasyGlide systeem verstelbaar 
in 3 hoogtes
Onderste mand moduleerbaar
Extra sproeiarmpje bovenin kuip
Inox filter
Automatisch voorspoelen bij gebruik uitgestelde 
start
½ lading, FlexiZone
Regelbare waterverzachter
Totale StopAcqua
Enersave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus
Deurscharnier met dubbele spil
Regelbare pootjes (van 820 mm tot 890 mm)

Verbruik: 9,5 liter, 1,03 kWh/cyclus
Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal vermogen: 1,90 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

Hoogte 86 cm

13 bestekken
Programma’s:

Eco 27min

38°

Auto
45°-65°

65° 70° 65°

5 temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65° en 70° C
Uitgestelde start: 0 tot 24 u
FlexiZone: mogelijkheid halve belading
FlexiTabs: mogelijkheid voor gebruik van tabletten
ActiveLight: aanduiding einde cyclus door licht-
projectie op de vloer
Binnenverlichting met blauwe LEDs

Kuip en binnendeur inox
Elektronische bediening
Derde mand met FlexiDuo systeem (2 verstelbare 
mandjes)
Bovenste mand met handvat en EasyGlide systeem 
(verstelbaar in de hoogte)
Onderste mand met handvat
Inox filter
Totale StopAcqua (beveiliging tegen overlopen)
EnerSave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus

Vebruik: 9 liter, 0,81 kWh
Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal vermogen: 1900 W

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00
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Vaatwasser, VolledIg Integreerbaar, 60 cM, 
orbItaal, voor greeploze keukens
 energIeklasse a+++a

Automatische deur, voor keukens met push-pull 
systeem

13 bestekken
5 programma’s + 5 programma’s Quick

Eco45°

27min

38°

Auto
45°-65°

65° 70°

5 temperaturen (38°, 45°, 50°, 65° en 70°C)

Elektronische bedieningsknoppen
Digitale display uitgestelde start 1 – 24 u
Controlelampjes: bijvullen zout en spoelmiddel
Optie’s: EnerSave, Flexitabs, QuickTime, ½ lading
ActiveLight: aanduiding einde cyclus door licht-
projectie op de vloer

Kuip en binnendeur inox
Grijze manden
Bovenste mand verstelbaar in 3 hoogtes
Onderste mand moduleerbaar
Extra sproeiarmpje bovenin kuip
Inox filter
Automatisch voorspoelen bij gebruik uitgestelde 
start
Regelbare waterverzachter
Totale StopAcqua
Drogen door condensatie (optie EnerSave, automa-
tisch open deur einde cyclus)
Kinderbeveiliging, vergrendeling deur
Deurscharnier met dubbele spil
Achterste pootje regelbaar langs voorkant

Verbruik: 8,5 liter, 0,81 kWh/liter
Geluidsniveau: 45 dB(A)
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal vermogen: 1900 W

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

Vaatwasser, VolledIg Integreerbaar, 60 cM, 
orbItaal sproeIsysteeM
 energIeklasse  a++a

Vaatwasser, VolledIg Integreerbaar, orbItaal 
sproeIsysteeM
kan op Hoogte geplaatst worden!
 energIeklasse  a+++a

Vaatwasser, VolledIg Integreerbaar, 45 cm, 
swIngwasH sproeIsysteeM
 energIeklasse a++a

Vaatwasser, VolledIg Integreerbaar, orbItaal 
sproeIsysteeM
 energIeklasse a+++a

13 bestekken
5 programma’s

Eco 27min

38°

Auto
45°-65°

70°

5 temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65° en 70° C
Uitgestelde start: 0 – 9 u
FlexiZone: Halve lading
FlexiTabs: mogelijkheid gebruik tabletten
ActiveLight: aanduiding einde cyclus door licht-
projectie op de vloer

Kuip en binnendeur inox
Elektronische bediening
Bovenste mand verstelbaar in de hoogte
Onderste mand moduleerbaar met 1 neerklapbaar 
rekje
Inox filter
Elektronisch regelbare waterverzachter
Dubbele StopAcqua: beveiliging tegen overlopen
EnerSave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus

Verbruik: 12 liter, 0,91 kWh
Geluidsniveau: 47 dB(A) re 1 pW
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal vermogen: 1,90 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

13 bestekken
Programma’s:

45° 65° Eco 27min

38°

5 temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65° en 70° C
Uitgestelde start: 0 tot 24 u
FlexiZone: mogelijkheid halve belading
FlexiTabs: mogelijkheid voor gebruik van tabletten
Kuip en binnendeur inox
Elektronische bediening
Bovenste mand verstelbaar in de hoogte
Onderste mand met handvat
Inox filter
Totale StopAcqua (beveiliging tegen overlopen)
EnerSave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus

Verbruik: 8,5 liter, 0,81 kWh
Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW 
Normatieve cyclus: ECO 
Nominaal vermogen: 1900 W

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

10 bestekken
5 programma’s + 5 snelle programma’s

Eco 27min

38°

Auto
45°-65°

70° 65°

1 2

5 temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65° en 70° C
Uitgestelde start: 0 – 24 h
FlexiTabs: mogelijkheid gebruik tabletten
ActiveLight: aanduiding einde cyclusdoor licht-
projectie op de vloer

Binnenverlichting met blauwe LEDs
Kuip en binnendeur inox
Elektronische bediening
Bovenste mand met EasyGlide systeem, verstelbaar 
in de hoogte
Onderste mand moduleerbaar met 1 neerklapbaar 
rekje
Inox filter
Elektronisch regelbare waterverzachter
Totale StopAcqua: beveiliging tegen overlopen
EnerSave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus

Verbruik: 9,5 liter, 0,74 kWh
Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal verbruik: 1,40 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

13 bestekken
5 programma’s + 5 snelle programma’s

Eco45°

27min

38°

Auto
45°-65°

65° 70°

5 temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65° en 70° C
Uitgestelde start: 0 – 24 h
FlexiZone: halve lading
FlexiTabs: mogelijkheid gebruik tabletten
ActiveLight: aanduiding einde cyclus door licht-
projectie op de vloer

Kuip en binnendeur inox
Elektronische bediening
Besteklade (derde mand) met FlexiDuo systeem (2 
verstelbare mandjes)
Bovenste mand met EasyGlide systeem, verstelbaar 
in de hoogte
Onderste mand moduleerbaar met neerklapbare 
rekjes
Inox filter
Elektronisch regelbare waterverzachter 
Totale StopAcqua: beveiliging tegen overlopen
Enersave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus

Verbrui: 9 liter, 0,81 kWh
Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal vermogen: 1,90 kWh

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00
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PLA6445N2PLA6442X2

PLA6442X2
PLA6445X2
PLA6445N2

STA8639L

STA8643-3

KIT6CX STO905-1 STC75

½ DUAL

WATERACQUASTOP

12
43

DUAL

WATERACQUASTOP

7
43

€ 999,00 € 819,00 € 199,00 € 1499,00 € 1149,00

Vaatwasser, Integreerbaar, 60 cM, orbItaal 
sproeIsysteeM, bedIenIngspaneel zwart
 energIeklasse aa

Vaatwasser, Integreerbaar, 60 cM, orbItaal 
sproeIsysteeM
bedIenIngspaneel InoX fInger frIendly
 energIeklasse a+++a

13 13

ACQUASTOP ACQUASTOP

½ ½
65°

1 2

65°

1 2

Kg4

Prix TVA comprise, hors recupel

  

13 bestekken
5 programma’s

Eco 27min

38° 70°

4 temperaturen (38°, 50°, 65° en 70° C)

Display voor uitgestelde start 1 – 24 u, aan-
duiding looptijd en einde programma
Controlelampjes: bijvullen zout en spoelmiddel
Optie FlexiTabs

Kuip en binnendeur inox
Grijze manden
Bovenste mand verstelbaar in 3 hoogtes
Onderste mand moduleerbaar
Extra sproeiarmpje boven in kuip
Inox filter
Automatisch voorspoelen bij gebruik uitgestelde start
Halve lading FlexiZone 1/2
Regelbare waterverzachter
Totale StopAcqua, driedubbele beveiliging tegen 
overlopen
Drogen door natuurlijke condensatie
Deurscharnier met dubbele spil
Achterste pootje regelbaar langs voorkant

Verbruik: 9,5 liter, 1,03 kWh/cyclus
Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW
Normatieve cyclus: ECO 
Nominaal vermogen: 1,90 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

PLA6445X2
Bedieningspaneel inox
€ 849,00

13 bestekken
5 programma’s + 4 snelle programma’s

45° Eco 27min

38° 65° 70°
70°C

5 temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65° en 70° C
Uitgestelde start: 0 – 24 h
FlexiZone: halve lading
FlexiTabs: mogelijkheid gebruik tabletten

Kuip en binnendeur inox
Elektronische bediening
Bovenste mand verstelbaar in de hoogte
Onderste mand moduleerbaar met neerklapbare 
rekjes
Inox filter
Elektronisch regelbare waterverzachter
Totale StopAcqua: beveiliging tegen overlopen
EnerSave: condensatiedrogen, deur opent automa-
tisch aan het einde van de cyclus 

verbruik: 8,5 liter, 0,81 kWh
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
Normatieve cyclus: ECO
Nominaal vermogen: 1,90 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

 

deurpaneel InoX fInger frIendly, Hoogte 72 cM

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

Vaatwasser VolledIg Integreerbaar, horizontaal, 90 cM, orbItaal 
sproeIsysteeM
 energIeklasse aa

Vaatwasser VolledIg Integreerbaar, horizontaal, 60 cM, orbItaal 
sproeIsysteeM, coMpact
 energIeklasse aa

12 bestekken
10 programma’s waaronder 1 snel

Auto
40°-50°

65°

27min

38° Eco
Auto

60°-70°

45° 65°70°

5 temperaturen: 38°, 45°, 55°, 65° en 70°

Elektronische bedieningsknoppen: programma, uitgestelde start 1-9 u, cyclus 
3/1, wassen zone links 75% en zone rechts 25%
Controlelampjes: programma, autodiagnose met codes, bijvullen zout en 
spoelmiddel

Bedieningspaneel inox
Kuip en binnendeur inox
Inox mand met handvat en antidrup systeem
Ergonomische toegang tot korf
Mogelijkheid tot plaatsen van borden met ø 32 cm 
Binnenverlichting
Dubbele sproeiarm boven in kuip
Dubbel orbitaal sproeisysteem
Zelfreinigende inox filter en microfilter
Optische sensor Aquatest
Stop Acqua, drievoudige beveiliging tegen overlopen met actieve sensor 
zelfs met uitgeschakeld toestel
Gemakkelijk te monteren en nauwkeurige deurophanging
3-voudige scharnier met beveiligingsmechanisme

Verbruik: 13 liter, 1,05 kWh
Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
Nominaal vermogen: 1,90 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00

7 bestekken
10 programma’s waaronder 1 snel

Auto
40°-50°

65°

27min

38° Eco
Auto

60°-70°

45° 65°70°

5 temperaturen 38°, 45°, 55°, 65° en 70° C

Elektronische bedieningsknoppen: programma, uitgestelde start 1-9 u, cyclus 
3/1
Controlelampjes: programma, autodiagnose met codes, bijvullen zout en 
spoelmiddel

Kuip en binnendeur inox
Inox mand met handvat en antidrup systeem
Ergonomische toegang tot mand
Mogelijkheid tot plaatsen van borden met ø 32 cm 
Zelfreinigende inox filter en microfilter
Optische sensor Aquatest
Stop Acqua, drievoudige beveiliging tegen overlopen met actieve sensor 
zelfs met uitgeschakeld toestel
Gemakkelijk te monteren en nauwkeurige deurophanging
3-voudige scharnier met beveiligingsmechanisme

Verbruik: 10 liter, 0,68 kWh
Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
Nominaal vermogen: 1,90 kW

Optie:
Houder voor glazen
KITGH € 99,00
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Grotere laadcapaciteit
De nieuwe modellen Wasmachines en was-droog combinatie 
en droogkasten van Smeg beschikken over een laadcapaciteit 
die 40% hoger ligt voor wassen en 60% hoger voor drogen, 
dit dankzij een nieuwe kuip en een grotere trommel.

Controle van het waterverbruik
Elke model van wasmachine is uitgerust met een systeem 
van automatische regeling van de capaciteit, d.w.z. dat de 
machine zelf bepaalt welke hoeveelheid water er zal worden 
verbruikt in verhouding tot de lading wasgoed.

Functionaliteit
Een nieuw overzichtelijk bedieningspaneel geeft een overzicht van de 
verschillende mogelijkheden.

FlexiTime: 
is een optie die de duurtijd van een cyclus reduceert 
rekening houdend met de vuilheidsgraad van het wasgoed.

Delay timer: 
hiermee kan de start van het programma tot 24 uur worden 
uitgesteld. 

 UITSTEKENDE PRESTATIES  UITSTEKENDE PRESTATIES

Sport : dit programma is speciaal aangewezen 
voor sportievelingen. 
Uiterst geschikt voor het wassen van synthetische 

stoffen in minder dan een uur.

Hemden/business: deze cyclus speciaal voorzien 
voor hemden, door de lagere zwiersnelheid wordt 
het strijken gemakkelijker.

Jeans : een speciale cyclus aangepast aan de 
vereisten voor dit populaire kledingstuk.
De kleuren worden behouden en het kreuken 

wordt tot een minimum herleidt.

Night : deze cyclus is uiterst stil en aangewezen 
om een wascyclus ‘s nachts uit te voeren.

Snel 15 min : deze wascyclus op 30° is ideaal 
voor zij die over weinig tijd beschikken en toch 
een frisse was willen.

Handwas : specifiek programma voor delicaat 
wasgoed. De temperatuur van het water wordt 
aan kamertemperatuur gehouden en de trommel 

maakt minder omwentelingen om optimale zorg te besteden 
aan deze kledingstukken.

 DELICAAT WASGOED

Een nieuwe was- en droogcombinatie met een laadvermogen 40% 
groter: tot 6 kg voor het wassen en 4 kg voor het drogen.

Vochtigheidssensor

Dit toestel werd uitgerust met een sensor die de vochtigheidsgraad 
meet waardoor de droogtijd wordt geoptimaliseerd en waardoor 
het toestel automatisch stopt wanneer het wasgoed droog is.

Clean programma : Dit programma werd speciaal 
ontworpen om de prestaties van de machine zo perfect mogelijk 
te houden. Het toestel geeft zelf aan wanneer het nodig is dit 
programma te gebruiken.

 WAS- DROOGCOMBINATIE

Controle balancering trommel
De meeste wasmachines van Smeg zijn uitgerust met een systeem dat ervoor zorgt dat de trommel steeds in balans blijft. Afhankelijk van 
de lading wasgoed wordt de zwiersnelheid aangepast en de lading optimaal herverdeeld in de trommel om op die manier de vibraties tot 
een mininum te herleiden.

DETAILS DIE HET VERSCHIL MAKEN De aandacht voor details,de gebruiksvriendelijkheid en de optimale prestaties zijn de karakteristieken van 

de was- en droogmachines van Smeg.

De geavanceerde techniek in de apparatuur van Smeg zorgt voor perfecte prestaties van de apparatuur.

Stop Acqua
De Aqua Stop voorkomt de kans op overstroming door 
overtollig water. Een speciaal mechanisme blokkeert direct 
de watertoevoer van de machine bij overtollig water.

Betrouwbaarheid
Smeg besteedt uitzonderlijke aandacht aan zijn toestellen om te zorgen voor 
een maximale betrouwbaarheid.

Anti-overloop systeem
In alle modellen van het gamma zorgt een speciaal dispositief ervoor dat de 
watertoevoer wordt afgesloten zodra het gewenste waterniveau is bereikt.

Onderhoudsvriendelijk
Het Self Clean wasmiddelbakje van de WML 
wasmachines heeft een speciale vorm waardoor de 

waterstralen in alle hoeken van 
het bakje kunnen komen en 
al het waspoeder verwijderd 
wordt. Hierdoor blijft de 
machine schoon en wordt het 
hygiëne niveau verhoogd.

 MAXIMUM CONFORT

Wol
De Anti-kreuk optie is zowel tijdens het was- en 
droogproces in te stellen.

Anti-kreuk
Tijdens de droogfase wordt de duur van anti-kreuk fase 
verdubbeld om een kreukloos resultaat te garanderen, 
ook na twee uur na afloop van het droogproces.

Bovenop de standaardprogramma’s beschikken de vrijstaande wasmachines over extra programma’s voor delicaat wasgoed.

Delicaat wasgoed

Snel
Door middel van de Snel functie kan het wasgoed 
in korte tijd worden gewassen.

Intensief
De Intensief optie zorgt dat het geselecteerde 
programma nog inten-siever verloopt, waarbij de 

duur van het programma en het waterver-bruik verminderd 
worden en te allen tijde rekening wordt gehouden met het 
type wasgoed. Hierdoor worden altijd de beste wasresultaten 
behaald, ook bij wasgoed met moeilijke vlekken.

Delicaat
Een speciaal koud programma dat speciaal 
ontwikkeld is voor de meest delicate kledingstukken.

Dankzij een speciale druppelstructuur 
garandeert de Flexi Wash trommel van de 
WML wasmachines het beste resultaat voor 

elk type wasgoed. 
De draairichting van 
de trommel wordt 
aangepast aan het 
type wasprogramma 

(intensief of delicaat). Hierdoor wordt het 
beste resultaat gegarandeerd.

De deur van de WML wasmachines, met 
zilverkleurige binnenring, hebben een extra grote 
opening met een diameter van wel 32 cm. De 
deur kan 165° open waardoor het wasgoed 
gemakkelijker in en uit de wasmachine kan 
worden gehaald.

Bijzonder onderscheid
 FLEXI WASH TROMMEL

 NIEUW ENERGIELABEL

Ook voor wasmachines werd door de Europese Gemeenschap een nieuw energielabel ontworpen waarop pictogrammen duidelijke 
informatie over het verbruik en de prestaties van de toestellen geven.

delicate was

intensieve w
as
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LST147 LSTA147

Kg7 DISPLAY

ACQUASTOP

30 cm

Kg6 DISPLAY

ACQUASTOP

30 cm

€ 1299,00 € 1549,00
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Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

Wasmachine, volledig integreerbaar, 60 cm, 
Wit, 1400 toeren/min
 energieklasse a+b

Was- droogcombinatie volledig integreer-
baar, 60 cm, Wit, 1400 toeren/min
 energieklasse ba

Wascapaciteit 7 kg
15 wasprogramma’s
Speciale programma’s: mix, sport, jeans, hemden, 
handwas, delicate was,
Nachtcyclus, Quick Wash 15 minuten

Opties: voorwassen, anti-kreuk en intensief
Temperatuur regelbaar tot 90° C
Verbruik 10% lager in vergelijking met A-klasse

Zwiersnelheid van 600 tot 1400 toeren/minuut
Geluidssignaal einde cyclus

Elektronische bedieningsknoppen
Automatische regeling capaciteit (machine past 
zich aan aan hoeveelheid wasgoed)
Controle balancering trommel
Schuimbewaking
Anti-overloop
Totale Stop Acqua
Kuip polypropyleen
Trommel inox
Zeepbak SelfClean
Groot glazen venster Ø 30 cm
Deuropening 110°
Gemakkelijke bereikbaarheid filter
Achterste pootjes regelbaar langs voorkant

Normatief programma: katoen 60° C
Energieverbruik: 1,19 kWh
Waterverbruik: 47 litres
Nominaal vermogen: 2000 W
Geluidsniveau: 
Wascyclus 56 dB(A)
Zwiercyclus 72 dB(A)

Capaciteit 6/4 kg (6 kg wassen, 4 kg drogen)
Zwiersnelheid tot 1400 toeren/minuut
Elektronische bedieningsknoppen
Display met uitgestelde start tot 24 uur, resterende 
tijd, aanduiding programma
Verbruik 10% lager in vergelijking met A-klasse

12 programma’s

Speciale programma’s: Mix, business/hemden, 
Sport, nachtcyclus, Quick Wash 15 minuten
Opties: Voorwas, Intensief en anti-kreuk, extra 
spoelen, FlexiTime
2 tijdsprogramma’s drogen (fijne was 60° en 
resistent 90 °)
6 automatische droogprogramma’s 
Variabele zwiersnelheid (zonder – 600 – 800 – 
1000 – 1200 toeren/min.)
Variabele temperatuur (koud – 30° - 40° - 60° - 
75° en 90°)
Speciaal programma Clean
Geluidssignaal einde cyclus

Automatische beladingherkenning
Onbalansherkenning
Sensor vochtigheidsgraad
Schuimbewaking
Anti-overloopinrichting
Totale Stop Acqua 
Kuip polypropyleen
Trommel inox
Zeepbak SelfClean
Groot glazen venster Ø 30 cm
Opening deur 110°
Filter gemakkelijk bereikbaar
Achterste pootje regelbaar langs de voorkant

Normatief programma: katoen 60° C
Energieverbruik(wassen – wassen + drogen): 
952 kWh/jaar
Waterverbruik(wassen – wassen + drogen): 
9400 liter/jaar
Nominaal vermogen: 2000 W
Geluidsniveau: 
Wascyclus 56 dB(A)
Zwiercyclus 72 dB(A)
Droogcyclus 58 dB(A)
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LMN1VND

60

€ 727,00

De bakken met dubbele lasnaad hebben een diepte van 21 cm of 18 cm en hebben dus een veel grotere inhoud dan de modellen 
die uit 1 stuk geperst worden die maar 15 cm diep zijn. De spoelbakken van Smeg bieden dus een grotere inhoud en zijn zeer 
verscheiden.

Inox van hoge kwaliteit

Verschillende modellen voor verschillende eisen  

De spoelbakken van Smeg onderscheiden zich door hun hoge 
kwaliteit, hun design en uitgebreide keuzemogelijkheden tussen de 
verschillende modellen, allemaal even eenvoudig te plaatsen, met of 
zonder verlek, met één of meerdere bakken.

Verschillende inhoud

Smeg heeft een 
grote ervaring in 
het verwerken van 
inox van de hoogste 
kwaliteit. Het 
oppervlak van de 
spoelbakken is licht 

geborsteld om het te beschermen tegen eventuele krassen en 
om het dagelijks onderhoud te vereenvoudigen.

Smeg stelt ook verschillende types 
mengkranen voort. Men kan kiezen tussen 
verschillende esthetische uitvoeringen, 
met of zonder douchekop enz… voor 
elke spoelbak kan een aangepaste kraan 
gevonden worden.

Aandacht voor functionaliteit

SEMI-VLAKBOUWVLAKBOUW ONDERBOUW

 FUNCTIONALITEIT MET STIJL

SPOELBAKKEN SMEG: ELEGANTIE EN FUNCTIONALITEIT

Het uitgebreide gamma Smeg-producten wordt aangevuld door een ruim aanbod van spoelbakken, ge-

produceerd overeenkomstig strenge voorwaarden om te voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen.

Voor elke keuken is er wel een aangepaste spoelbak te vinden.

 ONDERSCHEIDENDE DETAILS

Spoelbak inbouwbaar, 1 bak inox + verlek rechtS zwart glaS, 87 cm, 
deSign newSon

Verlek gesatineerd getemperd wit glas
Bak geborsteld inox
Onderkast minimum 60 cm
1 bak 34 x 40 cm
Diepte bak 20 cm
Radius bak 15 mm
Crepine Ø 90 mm
Voorgeperst voor montage kraan
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen en sifon voor aansluiting vaatwasser

BeschikBaar in de volgende uitvoeringen:
Wit glas, verlek links
LMN1VBS 727,00
Zwart glas, verlek rechts
LMN1VND 727,00
Zwart glas, verlek links
LMN1VNS 727,00

Tot uitputting stock!

LMN1VBD
Wit glas
727,00

Prijzen BTW 21% inbegrepen

Radius 15 mm
De nieuwe spoelbakken in het gamma 
hebben bakken met een radius van 
minimum 15 mm. Dankzij deze technische 
oplossing zijn deze spoelbakken 
gemakkelijker te onderhouden en wordt 
de dagelijkse schoonmaak eenvoudiger.

Diepe bakken
De bakken met een diepte van 20 en 
21 cm hebben een grotere inhoud  
waardoor de vaat makkelijker gereinigd 
kan worden zonder risico tot overlopen.

Diep verlek
Het verlek van de nieuwe spoelbakken 
is ontworpen om het water zo efficiënt 
mogelijk te laten aflopen.
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LQR861-2LQR100-2LQR116-2

90 9080

€ 799,00€ 999,00€ 1099,00

Prijzen BTW 21% inbegrepen Prijzen BTW 21% inbegrepen

Spoelbak inbouwbaar, semi-vlakbouw, omkeerbaar, 2 bakken + verlek, 
116 cm, met rechte wanden, inox

Spoelbak inbouwbaar, semi-vlakbouw, omkeerbaar, 1 bak + verlek,
86 cm, met rechte wanden, inox

Spoelbak inbouwbaar, semi-vlakbouw, omkeerbaar, 1 bak + ½ + 
verlek, 100 cm, met rechte wanden, inox

Geborsteld inox
Onderkast minimum 90 cm
Rand 3 mm
2 bakken 35 cm
Verlek
Crepinen 3,5”
Voorgeperst voor montage kraan en systeem automatisch ledigen 1 bak
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen en sifon voor aansluiting vaatwasser

optie:
Mandje inox 20 cm
VSH20Q € 130,00

Geborsteld inox
Onderkast minimum 50 cm
Rand 3 mm
1 bak 40 cm
Diepte bak 21 cm
Verlek
Crepine 3,5”
Voorgeperst voor montage kraan en systeem automatisch ledigen
Overloopinrichting
Geleverd met crepine en sifon voor aansluiting vaatwasser

opties:
Mandje inox 40 cm
VSH40Q € 156,00
Mandje inox 20 cm
VSH20Q € 130,00
Houten snijplank 40 cm
TLQ40 € 99,00
Snijplank in PED 40 cm
TTQ40 € 82,00

Geborsteld inox
Onderkast minimum 70 cm
Rand 3 mm
1 bak 35 cm + ½ bak 17 cm
Diepte grote bak 21 cm
Verlek
Crepinen 3,5”
Voorgeperst voor montage kraan en systeem automatisch ledigen grote bak
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen en sifon voor aansluiting vaatwasser

optie:
Mandje inox 20 cm
VSH20Q € 130,00
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Op basis van ontwerptechnische eigenschappen kan bij nulradius 
spoeltafels, op grond van specifieke kenmerken, restwater op het druipvlak 
en/of de bodem achterblijven.
Om te vermijden dat het water na opdrogen doffe kalkranden achterlaat 
is het aan te bevelen na ieder gebruik de spoeltafel op te drogen met een 
doek, keukenrol of handdoek.
Voor het onderhoud van het inox geen reinigingsmiddelen op basis van 
zoutzuur of chloor gebruiken Bij het niet respecteren van de aangegeven 
onderhoudsrichtlijnen vervalt elke garantie!
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LPK861DLPK102DLPK116D

90 60 60

€ 449,00€ 599,00€ 649,00

Spoelbak inbouwbaar, semi-vlakbouw, 2 bakken + verlek, 116 cm, 
inox

Geborsteld inox
Onderkast minimum 90 cm
2 bakken 34 cm
Diepte bakken 20 cm
Verlek rechts
Crepinen 3,5”
Radius bakken 15 mm
Voorgeperst voor montage kraan
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen (achteraan in bak voor plaatswinst in onderkast) en 
sifon voor aansluiting vaatwasser

BeschikBaar in de volgende uitvoeringen:
Verlek rechts
LPK116D € 649,00
Verlek links
LPK116S € 649,00

optie:
Uitgietbakje voor bak 34 cm
COL34 € 92,00

Spoelbak inbouwbaar, semi-vlakbouw, 1 bak + ½ + verlek, 100 cm, 
inox

Geborsteld inox
Onderkast minimum 60 cm
1 bak 34 cm + ½ bak 18 cm
Diepte bakken 20 cm
Verlek rechts
Radius bakken 15 mm
Voorgeperst voor montage kraan
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen (achteraan in bak voor plaatswinst in onderkast) en 
sifon voor aansluiting vaatwasser

BeschikBaar in de volgende uitvoeringen:
Verlek rechts
LPK102D € 599,00
Verlek links
LPK102S € 599,00

optie:
Uitgietbakje voor bak 34 cm
COL34 € 92,00

Spoelbak inbouwbaar, semi-vlakbouw, 1 bak + verlek, 86 cm, inox

Geborsteld inox
Onderkast minimum 60 cm
1 bak 34 cm
Diepte bak 20 cm
Verlek rechts
Crepine 3,5”
Radius bakken 15 mm
Voorgeperst voor montage kraan
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen (achteraan in bak voor plaatswinst in onderkast) en 
sifon voor aansluiting vaatwasser

BeschikBaar in de volgende uitvoeringen:
Verlek rechts
LPK861D € 449,00
Verlek links
LPK861S € 449,00

optie:
Uitgietbakje voor bak 34 cm
COL34 € 92,00

Prijzen BTW 21% inbegrepen Prijzen BTW 21% inbegrepen
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VSTR3418-2 VSTR50-2 VSTR34-2 VSTR18-2VSTR3434-2

80 6060 45 30

€ 699,00€ 799,00 € 449,00 € 429,00 € 349,00

Spoelbak inbouwbaar, onderbouw, 2 bakken, 60 cm, inox Spoelbak inbouwbaar, onderbouw, 1 bak + ½, 60 cm, inox Spoelbak inbouwbaar, onderbouw, 1 bak, 
54 cm, inox

Spoelbak inbouwbaar, onderbouw, 1 bak, 
38 cm, inox

Spoelbak inbouwbaar, onderbouw, 1 bak, 
22 cm, inox

Geborsteld inox
Onderkast minimum 80 cm
2 bakken 34 cm
Diepte bakken 20 cm
Crepinen 3,5”
Radius bakken 15 mm
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen (achteraan in bak voor plaatswinst in onderkast) en 
sifon voor aansluiting vaatwasser

Geborsteld inox
Onderkast minimum 60 cm
1 bak 34 cm diepte 20 cm
½ bak 18 cm diepte 16 cm
Crepinen 3,5”
Radius bakken 15 mm
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen (achteraan in bak voor plaatswinst in onderkast) en 
sifon voor aansluiting vaatwasser

Geborsteld inox
Onderkast minimum 60 cm
1 bak 50 cm
Diepte bak 20 cm
Crepine 3,5”
Radius bak 15 mm
Overloopinrichting
Geleverd met crepine (achteraan in bak voor 
plaatswinst in onderkast) en sifon voor aansluiting 
vaatwasser

Geborsteld inox
Onderkast minimum 45 cm
1 bak 34 cm
Diepte bak 20 cm
Crepine 3,5”
Radius bak 15 mm
Overloopinrichting
Geleverd met crepine (achteraan in bak voor 
plaatswinst in onderkast) en sifon voor aansluiting 
vaatwasser

Geborsteld inox
Onderkast minimum 30 cm
1 bak 18 cm
Diepte bak 16 cm
Crepine 3,5”
Radius bak 15 mm
Overloopinrichting
Geleverd met crepine

Prijzen BTW 21% inbegrepen Prijzen BTW 21% inbegrepen
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UM30 UM34

UM45 UM16 UM103P

UM3416-1 UM30   UM45 HBCOLUM4530

90 9060

€ 329,00€ 349,00 € 199,00    € 219,00 € 94,00

Prijzen BTW 21% inbegrepen Prijzen BTW 21% inbegrepen

Spoelbak, onderbouw, inoxSpoelbak inbouwbaar, onderbouw, 2 bakken, 84 cm, inox Spoelbak inbouwbaar, onderbouw, 1 bak + 1/2, 58 cm, inox

Geborsteld inox
Diepte 18 cm
Korfventiel 3,5”
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen, bevestigingen en sifon

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:
Bak 45 cm
UM45 € 219,00

Bak 34 cm   
UM34 € 199,00

Bak 30 cm  
UM30 € 199,00 

Bak16,5 cm  
UM16 € 139,00 

Ronde bak    
UM103P € 199,00 

opties:
Inox mandjes voor bakken van 30, 34 en 45 cm  
DB30 € 64,00  - DB34 € 75,00  - DB45 € 75,00 

Mandjes voor bakken van 30 en 34 cm 
CS30 € 53,00  - CS34 € 64,00  - CS45-1 € 103,00 

Snijplanken voor bakken van 30, 34 en 45 cm
CB30 € 98,00  - CB34 € 99,00 

Uitgietbakje inox voor bak 16,5 cm 
HBCOL € 94,00 

Afvoerverbinding voor 2 bakken
KIT2CS € 21,00

Geborsteld inox 
Onderkast minimum 90 cm
1 grote bak 45 cm + 1 bak 30 cm
Diepte bakken 18 cm
Korfventiel 3,5”
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen en sifon voor aansluiting vaatwasser

opties:
DB45 Inox mandje voor bakken van 45 cm € 75,00
DB30 Inox mandje voor bakken van 30 cm € 64,00
CS45-1 Mandje voor bak 45 cm € 103,00
CS30 Mandje voor bak 30 cm € 53,00

Geborsteld inox 
Onderkast minimum 60 cm
1 bak 34 cm + 1 uitgietbakje  16,5 cm
Diepte grote bak 18 cm
Korfventiel 3,5”
Overloopinrichting
Geleverd met crepinen en sifon voor aansluiting vaatwasse

opties:
DB34 Inox mandje voor bak 34 cm € 75,00
CS34 Mandje voor bak 34 cm € 64,00
CB34 Snijplank voor bak 34 cm € 98,00
HBCOL Uitgietbakje inox voor bak 16,5 cm € 94,00

inox uitgietbakje

Accessoire voor spoelbakken met uitgietbakje 
16,5 cm
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MDQ5-IS2 MDQ6-IS

LQR100F-2

€ 821,00 € 633,00

eenhendelmengkraan, look inox eenhendelmengkraan, look inox

Sproeiknop 160° draaibaar
Afneembaar sproeikop voorzien van 1 jet
Anti-drupsysteem
Keramische schijf

Sproeiknop 120° draaibaar
Uitloop 360° draaibaar
Keramische schijf

Onze kranen worden met de grootste zorg voor kwaliteit geproduceerd. Teneinde elke beschadiging aan de keramische cartouche te vermijden raadt 
Smeg u aan een SHELL-kraan met microfilter te plaatsen.

Referentie kraan: SH4104-949

Prijzen BTW 21% inbegrepen
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OVENFUNCTIES OVENFUNCTIES

Turbine + circulair element
+ onderwarmte:
Het bakken met ventilatie wordt gecombi-

neerd met de hitte die van onderen komt zodat een 
lichte korst wordt gevormd.  Ideaal voor elk type 
voedsel (vb. brood, gebak met dikke bodem).

Bovenwarmte + onderwarmte
(traditioneel koken)
De warmte die tegelijkertijd van boven en 

van beneden komt maakt deze functie geschikt voor 
het bereiden van elk soort voedsel. Het traditionele 
koken, ook statisch koken of koken met warmtestraling 
genoemd, is geschikt om één enkel gerecht per keer 
te koken. Ideaal voor: elk soort gebraden voedsel, 
brood, gevulde taarten en vooral geschikt om vette 
vleessoorten, zoals gans en eend, klaar te maken.

Onderste weerstand (doorkoken):
De warmte die uitsluitend van onderen komt 
maakt het mogelijk gerechten die een hogere 

basistemperatuur nodig hebben te laten doorkoken 
zonder dat dit invloed zal hebben op het korstje bove-
nop. Ideaal voor gebak, quiches, vlaaien en pizza’s.

Grillweerstand (sterke grill):
Gebruik van het bovenste element levert 
uitstekende grillresultaten en vooral in com-

binatie met het braadspit (afhankelijk van het model).  
Ideaal voor het grillen van grotere stukken 
vlees zoals een roastbeaf  of lamsbout.

Centrale grillweerstand 
(halfsterke grill):
Deze functie zorgt voor een verminderde 

warmtestraling om kleine hoeveelheden voedsel zoals 
vlees, vis-of groentenbrochettes te roosteren.

Turbine + circulair element
(geventileerd bakken):
Deze functie maakt het mogelijk verschillen-

de gerechten tegelijkertijd op verschillende niveaus 
klaar te maken, op voorwaarde dat ze eenzelfde 
temperatuur en eenzelfde bakproces benodigen. De 
circulatie van warme lucht is een waarborg voor een 
onmiddellijke en gelijkmatige verdeling van de hitte.  
Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn om tegelijkertijd vis, 
groenten en koekjes te bakken zonder dat geuren en 
smaken zich zullen vermengen. Doordat men een tem-
peratuur van minder dan 200°C gebruikt vermindert 
men ook het spatten waardoor het reinigen van de 
oven eenvoudiger wordt.

Grill + onderste weerstand + turbine:
Deze functie is ideaal voor het bereiden van 
pizza.

Ontdooien:
Beide pictogrammen duiden dezelfde fun-
ctie aan. Het ontdooiproces wordt versneld 
door de in werking stelling van de ventilator 
die voor een gelijkmatige verspreiding van 

de lucht op kamertemperatuur zorgt. Ideaal voor elk 
soort voedsel.  In deze stand kan de temperatuur niet 
worden veranderd.

Turbine + warm houden:
Het gerecht wordt warm gehouden aan 
een voorgeprogrammeerde temperatuur 
van 35° C.

Turbine + bovenste weerstand + 
onderste weerstand:
De werking van de ventilator in combinatie 

met de traditionele kookmethode verzekert een ge-
lijkmatig kookproces, ook voor ingewikkelde recepten.  
Ideaal voor koekjes en taarten die tegelijkertijd op 
verschillende niveaus kunnen gebakken worden.

Turbine + onderste weerstand 
(delicaat bakken):
De combinatie van ventilatie en onderwarmte 

maakt een snellere afwerking van het bakproces 
mogelijk.  Deze functie is aangeraden voor sterilisatie 
of voor gerechten die al wel goed gaar zijn aan de 
buitenkant maar binnenin nog niet en die slechts een 
matige bovenwarmte nodig hebben, door te laten 
koken. 
Ideaal voor elk soort gerecht.

(Grillweerstand + onderwarmte) of 
(grillweerstand + onderwarmte + 
turbine) ECO:

Afhankelijk van het model : (weerstand grill + onderste 
weerstand) of (grill + onderste weerstand + circulair 
element). Deze functie is een combinatie van de 
verschillende elementen en is vooral aangewezen voor 
het bereiden van kleine grillades en dit met het laagste 
energieverbruik.

Turbine + circulair element + 
bovenste en onderste weerstand 
(turbogeventileerd bakken): 

De combinatie van geventileerd bakken met de tradi-
tionele bakmethode maakt het mogelijk op uiterst snel-
le wijze verschillende gerechten op meerdere niveaus 
klaar te maken  zonder dat geuren en smaken zich 
zullen vermengen. Ideaal voor uitgebreide gerechten 
die een intens bakproces nodig hebben.

Turbine + grill:
De lucht die door de ventilator wordt gepro-
duceerd verzacht het effect van de zware 

hittegolf die door de grill wordt veroorzaakt zodat 
het grillen optimaal modelijk wordt voor dikke stukken 
vlees.

Turbine + centrale grill:
Door de combinatie van ventilatie en halve 
grillwarmte is deze functie ideaal voor het 

grillen van delicate gerechten.

Stoom
Met de stoomoven kunnen allerlei soorten 
gerechten op delicate wijze worden 

bereid. Bijzonder geschikt om snel te ontdooien, 
om gerechten snel op te warmen zonder dat deze 
uitdrogen of hard worden en om voedsel op na-
tuurlijke wijze in zijn eigen minerale zouten te laten 
koken zonder dat toevoeging van zout nodig is. 
De mogelijkheid deze methode te combineren met 
de traditionele wijze brengt een grote flexibiliteit in 
het gebruik en een belangrijke besparing in tijd en 
energie met zich mee zonder dat de voedingswaar-
den en organische kenmerken van de producten 
worden aangetast.

Microgolven (magnetron):
De microgolven van de microgolfovens 
dringen rechtstreeks het voedsel binnen en 

maken het mogelijk binnen zeer korte tijd en met 
aanmerkelijke energiebesparing te koken.  Ideaal 
voor het koken zonder toevoeging van oliën en vet-
ten zijn ze voorts zeer geschikt voor het ontdooien 
van voedsel, waarbij zowel het uiterlijk als de geur 
intact blijven. De microgolffunctie kan eveneens wor-
den gecombineerd met de traditionele functies, met 
alle voordelen die dit met zich mee zal brengen. 
Ideaal voor alle soorten voedsel.

Microgolven + weerstand grill:
Met deze functie krijgt het voedsel een 
mooie goudbruine kleur en is het volledig 

gaar vanbinnen door het gebruik van de microgol-
ven.

Microgolven + circulair element:
Door deze combinatie wordt de bereiding 
van het voedsel versneld (warme lucht + 

microgolven).

Reiniging door middel van pyrolyse:
Door deze functie te kiezen wordt de oven op grondige wijze 
gereinigd.  De reiniging gebeurd automatisch in ECO-functie met 
een tijdsduur van 1 u 30. Indien de oven meer vervuild is kan men 
deze tijdsduur verlengen tot maximum 3 uur (per 1 minuut).

Krachtige grill met braadspit

Halfsterke grill met braadspit

Braadspit:
Het braadspit (aanwezig afhankelijk van 
het model) werkt in combinatie met de grill 

en zorgt voor een perfecte krokante korst.

Rijzen van brooddeeg
Een luchttemperatuur van 40° C is ideaal 
voor het rijzen van brooddeeg of voor 

bereidingen van gebak. U kiest eenvoudigweg 
deze functie  en zet uw deeg in de oven voor de 
gewenste tijd.
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-10% -20%Kg4
Energieklasse (verminderd verbruik): De ovens en fornuizen van Smeg maken het mogelijk het 
energieverbruik met 20% te verminderen in vergelijking met klasse A. 
Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.   

Inox finger friendly: Het inox werd speciaal 
behandeld om de vorming van vingerafdrukken 
op het oppervlak van het toestel te verminderen.

Vergrendeling bediening: Deze optie geeft de mogelijkheid om de 
gekozen functies, programma’s en bediening te blokkeren voor een 
absolute veiligheid, bijzonder in de aanwezigheid van kinderen.

EcoLogic: Een functie die de gebruiker toelaat het 
vermogen van het toestel te verlagen.

Smart Cooking: De nieuwe programmator biedt de gebruiker 46 automatische recepten aan. Het display stelt, in functie van het te 
bereiden gerecht, de optimale parameters voor gebaseerd op het type, het gewicht en de gewenste kookwijze.

Kookniveau: Dit symbool licht de gebruiker in over het aantal kookniveaus in de oven. De ovens met een groot volume beschikken of 5 
niveaus waarop  tegelijkertijd verschillende gerechten kunnen worden bereid. Op deze manier wordt ook het energieverbruik verlaagd.

Halogeenverlichting: Bepaalde modellen zijn uitgerust met 2 kleine halogeenlampen die asymetrisch in de oven zijn geplaatst waardoor 
de verlichting binnenin het toestel uiterst efficiënt is.

Gedwongen afkoelingsventilatie: Dit systeem zorgt ervoor dat tijdens de werking van de oven de temperatuur van de deur gecontroleerd 
blijft als garantie voor de beveiliging tegen verbranding. Tezelfdertijd worden ook de omliggende meubels tegen oververhitting beschermd.

Pizzafunctie: Bepaalde modellen ovens zijn uitgerust met een speciale pizzafunctie. Een speciale pizzasteen wordt rechtstreeks op de 
onderste weerstand geplaatst waardoor het mogelijk wordt een pizza te bereiden in slechts 3-4 minuten.

Bij deze toestellen kunnen de functies stoom en warme lucht of traditioneel met elkaar worden gecombineerd voor een nog beter resultaat.

Vitrokeramische bodem: deze microgolfovens hebben geen draaiplateau maar een vitrokeramische bodem met als voordeel de vlakke 
en gladde ondergrond, zeer makkelijk schoon te maken.

Elektronische temperatuurscontrole: Deze controle zorgt ervoor dat de temperatuur zo constant mogelijk blijft met enkel minimale 
schommelingen van 2 à 3° C. Hierdoor wordt de bereiding van delicate gerechten veel eenvoudiger.

Email Ever Clean: De binnenwanden van de oven werden bekleed met een pyrolytisch email Ever Clean dat de aanhechting van vetten 
verminderd waardoor het schoonmaken vereenvoudigt.  

Binnendeur volledig glas: Dit symbool vertelt de gebruiker dat de binnendeur van de oven volledig    uit glas bestaat, zonder vijzen of 
verbindingsstukken waardoor de reiniging van het toestel veel eenvoudiger wordt.

Koele deur: De ovens en fornuizen zonder pyrolysefunctie zijn uitgerust met een koele deur waardoor de beveiliging tegen verbranden 
wordt gegarandeerd en waardoor ook de omliggende meubels worden beschermd tegen oververhitting.

Combinatie warme lucht en microgolven

Stoomoven

kW ECO
logic

Volume: Deze symbolen geven de gebruiker inlichtingen over het volume van de oven, accessoires en ander toebehoren niet 
inbegrepen. 72 lt

Snelle voorverwarming: Een functie die ervoor zorgt dat de gewenste temperatuur in een zo kort mogelijke tijd wordt bereikt (6 tot 9 
minuten afhankelijk van het model)    

Uitneembare bovenplaat: Een exclusieve oplosssing die de bovenwand van de oven tegen vetspatten beschermt. Deze plaat is eenvoudig 
uitneembaar en kan zelfs in de vaatwasser gereinigd worden.

Uitneembaar glas: De binnendeur van de oven bestaat volledig uit glas en is eenvoudig uitneembaar waardoor het onderhoud 
gemakkelijker wordt en een grotere hygiëne mogelijk wordt gemaakt.

Telescopische rails: Deze zorgen ervoor dat de bakplaten en roosters op eenvoudige wijze in en uit de oven kunnen worden geschoven 
worden waardoor het risico op verbranden verkleint.

Microgolfoven: De microgolven dringen direct in het voedsel door waardoor de kooktijden zeer kort worden en energie kan worden 
bespaard.

Nismaat 45 cm: Deze compactovens met een hoogte van slechts 45 cm geven de mogelijkheid tot grote diversiteit in de keuken.
Ze bestaan in verschillende uitvoeringen en types.45cm
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LEGENDE SYMBOLEN

Gietijzeren roosters: Deze roosters zijn zeer stevig en robuust en bestand tegen alle temperaturen. Hun ontwerp maakt eenvoudige 
plaatsing van de kookpotten mogelijk.

Vitrokeramische kookplaat: zeer esthetisch en praktisch in gebruik

Quick Start: Met deze functie kiest u van in het begin de maximum temperatuur om daarna automatisch te verminderen naar de ideale 
temperatuur voor de bereiding van het gerecht gedurende een bepaalde tijd.

Warm houden: Door gebruik te meken van deze functie kan met gerechten die reeds hun ideale temperatuur hebben bereikt 
gedurende 120 minuten warm houden.

Auto-stop bij oververhitting: Dit systeem beveiligt tegen oververhitting van de kookplaat en schakelt ze automatisch uit wanneer de 
veiligheidstemperatuur wordt overschreden.

Deze kookplaten kunnen ingebouwd worden in een standaarduitsnijding van 56x48 cm

Verticale vlammen: Deze branders produceren vlammen die bijna verticaal gericht zijn waardoor de warmteafgifte naar de kookpot 
groter is.

Booster: Door het inschakelen van de booster kunnen inductie- en vitrokeramische kookplaten op hun maximaal vermogen functioneren 
voor de bereidingen van gerechten die een intense hitte vereisen.P

Timer: De timer maakt het mogelijk het einde van een kookprogramma te programmeren van 1 tot 99 minuten. Na verloop van deze 
tijd wordt het toestel automatisch uitgeschakeld en hoort men een geluidssignaal.

Met deze functie kan men de reeds verlopen kooktijd controlleren.

Anti-overloop beveiliging: Systeem dat ervoor zorgt dat de kookplaat wordt uitgeschakeld in het geval er teveel vloeistof overloopt uit 
de kookpotten. 

Ultra snelle brander: Deze brander bestaat uit een dubbele vlamkroon samengesteld uit een sudderbrander en een snelle brander. 
Deze kunnen apart of samen worden gebruikt.

Inductie: Bij inductiekookplaten wordt een magnetisch veld gecreëerd op het moment dat de ijzeren bodem van het recipient in 
aanraking komt met het kookvlak. Deze kookplaten zijn bijzonder veilig en zeer efficient.

Restwarmte: Dit controlelampe geeft aan dat een zone na uitschakeling nog warm is en zal pas uitgaan wanneer de temperatuur 
onder de 60° is gedaald. De restwarmte kan gebruikt worden om gerechten gedurende een korte tijd warm te houden.
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Standaard manier van plaatsing, passend 
voor de meeste keukens.

Semi-vlakbouw plaatsing: Bepaalde manier van 
installatie voor het verkrijgen van een minimalistische look.

Duidt de minimale breedte van de 
onderkast aan.

Duidt de diepte van de bak aan.

Plaatsing onder het werkblad.

90 6080 45
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Tiptoetsbediening: Toetsen die het toestel bedienen door 
eenvoudige aanraking door de vingers.

Verlichtte bedieningsknoppen: Deze bedieningsknoppen lichten op wanneer het toestel in werking is.

Multifunctie: Voor de bereiding van verschillende gerechten tegelijkertijd op verschillende niveaus, op voorwaarde dat ze eenzelfde 
bereidingstijd en eenzelfde kookwijze nodig hebben. Door de circulatie wordt de warme lucht op uniforme wijze in de oven verspreid.

Pyrolyse: Door het inschakelen van deze functie bereikt de oven een temperatuur van 500° C waardoor alles vetresten die zich op de 
wanden bevinden worden vernietigd.P
Gepersonalisseerde recepten: Dankzij het systeem SmartChef kan u de recepten van de gerechten die u regelmatig bereidt in de oven 
programmeren.

Vapor clean: Deze functie vereenvoudigt het onderhoud van de oven doordat men een kleine hoeveelheid water in de speciale 
daarvoor voorziene gleuf in de bodem van de oven kan gieten.
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Aantal glazen: Deze symbolen informeren de gebruiker over het aantal glazen waaruit de deur van de oven is samengesteld. 
Een deur met driedubbel glas bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de buitentemperatuur van de deur steeds zo laag mogelijk blijft voor 
maximale veiligheid.

4

Ever Shine: Een speciale laag beschermt de branders tegen de oxydatie veroorzaakt door het gebruiken belet de corrosie door 
onderhoudsproducten. Het staal blijft glanzend, verandert niet met de tijd en blijft eenvoudig te onderhouden.

Glas op inox: Door de inox plaat bevestigd onder het glas wordt de stevigheid van de kookplaat vergroot zonder aan elegantie te 
verliezen.

Multizone: De aanwezigheid van een multizone zorgt voor een maximum aan flexibiliteit bij het gebruik van de kookplaat. Deze zone 
kan gebruikt worden als een groot oppervlak of worden onderverdeeld in 2 kleinere zones.

Semi-vlakbouw plaatsing: Bepaalde manier van installatie voor het verkrijgen van een minimalistische look.
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De dampkappen zijn alle uitgerust met halogeenlampen of 
gloeilampen. Deze verlichting kan afzonderlijk van de werking 
van de dampkap functionneren om het werkblad te verlichten.

Metaalfilters: De metaalfilters zorgen voor het verwijderen van 
vetten  en moeten regelmatig gereinigd worden.

Door de plaatsing van een onderplaat aan de 
dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de 
randen. In deze versmalde opening is een eveneens 

een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe 
sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de 
efficiëntie van het afvoersysteem.

Automatische stop: Door gebruik van deze functie kan men de 
dampkap na de werking nog gedurende een half uur laten nawerken, 
na verloop van deze tijd wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Bepaalde modellen beschikken over een 
controlelampje dat de gebruiker waarschuwt wanneer 
de filters moeten worden vervangen.

Koolstoffilters: Deze filters worden gebruikt voor het elimineren 
van geuren in dampkappen waarvoor geen afvoer naar buiten 
is voorzien en die werken op recyclage.

Intensieve snelheid: Deze functie zorgt ervoor dat de 
dampkap op maximaal vermogen kan werken om zo 
de hardnekkigste geuren te verwijderen.

Bij deze toestellen kan men ofwel gemalen koffie gebruiken ofwel bonen die gemalen kunnen worden volgens eenieder zijn smaak.

Spoelfunctie

Stoomfunctie voor de bereiding van cappucino.

Functie heet water voor de bereiding van thee

Bij deze toestellen kan men ofwel gemalen koffie gebruiken ofwel bonen die gemalen kunnen worden volgens eenieder zijn smaak.

Door gebruik te maken van deze optie kan men het uur instellen waarop het toestel moet aanschakelen waardoor op het gewenste 
moment de ideale temperatuur kan worden bereikt.

Automatische stand-by: het toestel wordt een uur na het laatste gebruik automatisch uitgeschakeld, op deze manier wordt energie 
bespaard.

De temperatuur is regelbaar op 3 niveaus

3 verschillende maten: espresso, medium en groot
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Programma met koude voorwas. Optie “porfessioneel gebruik”: Door het kiezen van deze optie 

worden de tijden van de verschillende cycli gevoelig verkort 
zonder het verbruik te verhogen.

Voor het afwassen van delicaat vaatwerk. Aan een 
temperatuur van 45° C wordt een perfect schone vaat 
afgeleverd.

45°

Dit programma is het meest aangewezen voor normaal vuile 
vaat en garandeert de beste resultaten ook op het vlak van 
energiebesparing.

Eco

Aantal bestekken: Dit symbool informeert de gebruiker over het aantal bestekken dat in het toestellen kunnen 
geladen worden.1210 13 14
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Optie Quick Time: Dankzij deze optie kan de duur van een cyclus met 55% verkort worden.Samen met het programma “Super” kan 
een zeer vuile vaat in minder dan 1 uur worden gereinigd.

Optie FlexiTabs: Aangewezen bij het gebruik van “drie-in-één” tabletten. Door de FlexiTab optie worden de eigenschappen van deze 
tabletten op optimale wijze benut.

ActiveLight: Tijdens de cyclus wordt een rood lichtje op de grond geprojecteerd om aan te duiden dat het toestel in werking is.
ACTIVE
LIGHT

Optie EnerSave: Op het einde van de droogcyclus wordt de deur van het toestel automatisch enkele centimers geopend. Een betere 
controle van de temperatuur tijdens het spoelen verzekert een beperking van het energieverbruik.

Système EasyGlide:

Mand FlexiDuo: De derde mand (besteklade) bestaat uit 2 modules. Beide modules kunnen onder elkaar weggeschoven worden 
waardoor meer plaats ontstaat in de middelste mand voor het laden van kookpotten of glazen met hoge voet.

Dit exclusieve systeem is bevestigd aan de onderste mand. Het draagt bij tot het verbeteren van de kwaliteit van het drogen en zorgt 
ervoor dat er zich geen accumulatie van druppels tussen de borden en de mand kan voordoen.

Dit nieuwe sproeisysteem is aanwezig in de vaatwassers van 45 cm breed en zorgt ervoor dat het water op optimale wijze wordt 
verspreid in de kuip en dat het waterverbruik beter wordt geregeld.

Waterverbruik: Dit symbool geeft het waterverbruik per cyclus weer.

Optie uitgestelde start: Met deze optie kan men het opstarten van de machine uitstellen tot 24 u tot het meest gepaste moment voor de 
gebruiker.

Bij het programma Ultraclean eindigt de cyclus met een extra spoelbeurt aan 70° C voor een grondige reiniging van het vaatwerk.
70°C

Dual water: De vaatwassers van Smeg hebben een dubbele aansluiting voor de watertoevoer,  de toestellen kunnen zowel op koud 
als op warm water worden aangesloten waardoor een maximum aan energie kan bespaard worden.

DUAL

WATER

Geluidsniveau: Een uitstekende isolatie en speciale dispositieven zorgen ervoor dat het geluid dat geproduceerd wordt tijdens de 
werking van de vaatwasser, zo laag mogelijk wordt gehouden.

AquaTest: Deze optische sonde scant het water dat in de kuip toekomt om de juiste hoeveelheid water die nodig is te bepalen en zo het 
beste resultaat gegarandeerd wordt.

Acquastop: Dit dispositief is een beveiliging tegen overlopen, het zorgt ervoor dat de watertoevoer wordt afgesloten mochte problemen 
zich voordoen.

ACQUASTOP

Met dit programma is het mogelijk weinig vuile vaat op korte tijd te wassen.27min

38°

Dit programma is bedoeld voor een lading zeer vuile vaat.Auto
60°

Optie halve lading/Flexi Zone: Bij beperkte lading mag met nieuwe Flexizone optie de vaat overal in de machine geplaatst worden, 
verspreid over de verschillende manden.

½

Het programma “Auto 60°-70°” is bedoeld voor normaal vuil of zeer vuil vaatwerk. Dankzij de Aquatest sensor worden de optimale 
parameters voor tijd, temperatuur en water ingesteld.

Auto
60°-70°

Het programma “Auto 45-50°” is bedoeld voor normaal vuile vaat direct na gebruik. De voorwas en de wastemperatuur worden 
automatisch bepaald door de Aquatest sensor.

Auto
40°-50°

Het programma “Auto 45°-60°” is bedoeld voor normaal vuil vaatwerk. Dankzij de Aquatest sensor worden de optimale parameters 
voor tijd, temperatuur en water ingesteld.

Auto
45°-65°

Het programma “Normaal” is aangewezen voor de dagelijkse vaat, zonder uitzonderlijke  problemen. Het programma “Snel-
Normaal” vermindert de duur van de cyclus.65°

Het programma “Delicaat” is aangewezen voor het wassen van delicate en normaal vuile vaat. “Delicaat-Snel” verkort de tijd 
van dit programma.

Het programma “Super” is aangewezen voor potten en pannen en zeer vuil vaatwerk, zelfs met opgedroogde etensresten. Het 
programma “Sterk en Snel” verkort de tijd van deze cyclus.70° 65°

Automatisch ontdooien van de koelkast: De koelkast wordt automatisch ontdooid door een geïntegreerde weerstand. Het dooiwater 
moet niet worden opgevangen want de koelkast is uitgerust met een verdampingssysteem.

LED binnenverlichting: De topmodellen uit het gamma zijn uitgerust met LED binnenverlichting waardoor energiebesparing gegandeerd 
wordt en tegelijkertijd wordt gezorgd voor een sfeerverlichting.

Geventileerde lucht: Dit systeem regelt het vochtigheidsgehalte in het toestel en voorkomt de vorming van druppels en ijs dankzij de 
ventilatie die de koude lucht door de koelkast laat circuleren.

Geventileerde lucht: Sommige koelkasten van Smeg zijn uitgerust met een ventilator waardoor de koude lucht op homogene en 
constante wijze in de koelkast verspreid wordt.

Snel invriezen: Deze functie laat toe om op korte tijd grote hoeveelheden verse voedingswaren in te vriezen. Door het enkele uren op 
voorhand in te schakelen zakt de temperatuur van de diepvriezer om later opnieuw automatisch op normale wijze te functionneren.

Extra Fresh: In dit compartiment wordt een constante temperatuur van 0° tot 3° C behouden waardoor de eigenschappen van de verschillende 
voedingswaren beter en langer geconserveerd worden. Ideaal voor het bewaren van vis, vlees , sla en andere die snel bederven.
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No Frost: Dit systeem regelt het vochtigheidsgehalte in het toestel en voorkomt de vorming van druppels en ijs dankzij de ventilatie die 
de koude lucht door de koelkast en diepvriezer laat circuleren.

Airplus (Multiflow): Dit ventilatiesysteem is aanwezig in bepaalde modellen van Smeg koelkasten. Het zorgt ervoor dat de lucht op 
constante en homogene wijze in de koelkast verspreid wordt.

Voor het garanderen van een betere hygiëne werden de binnenwanden met een antibacteriële laag behandeld.
BACTERIA

STOP

Vakantie: Deze functie laat toe om tijdens periodes van langere afwezigheid het koelkastgedeelte uit te schakelen terwijl het 
diepvriesgedeelte in werking blijft.

ECO: Deze functie analyseert het gebruik van de koelkast over een bepaalde periode en optimaliseert de cyclus om zo weinig mogelijk 
elektriciteit te verspillen.

e

Een display waarop de verschillende functies van het toestel worden getoond.
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2 jaar garantie op wisselstukken, arbeidsloon en verplaatsingskosten enkel voor nieuwe toestellen aangekocht in België
via gespecialiseerde dealers (*). Enkel voor huishoudelijk gebruik en voor de eerste gebruiker. (*) Zie waarschuwing voor de consument op onze website 
www.smeg.be
1 jaar garantie voor professioneel, commercieel of collectief gebruik en voor tweedekeuze toestellen.

De technische tekeningen met de afmetingen van de toestellen die in de catalogus staan afgebeeld dienen slechts ter
indicatie en kunnen op elk moment zonder voorafgaande verwittiging worden gewijzigd. Foto’s zijn niet bindend.
Voor volledige en correcte informatie over de afmetingen en plaatsing gelieve enkel rekening te houden met de
documenten die geleverd worden in de verpakking bij het toestel.

Onze fabrieken zijn ISO9001/2000 gecertificeerd (voor productieproces en de algemene kwaliteit) en ISO14001
(voor productieproces met respect voor het milieu).

RECYCLAGE

Vanaf 1 juli 2001 is de aanvaardingsplicht in werking. Dit betekent dat volgens de bepalingen van de milieuwetgeving
een recyclagetaks apart op uw factuur zal aangerekend worden. Gelieve hieronder het tarief te vinden:

Friteuse        € 0,05
Grill       € 0,05
Ovens       € 1,00
Stoomovens      € 1,00
Microgolfovens      € 1,00
Kookplaten      € 1,00
Dampkappen (met motor)     € 1,00
Vaatwassers      € 1,00
Wasmachines      € 1,00
Droogkasten      € 1,00
Fornuizen      € 1,00
Koelkasten    € 10,00
Diepvriezers    € 10,00

Prijzen en taksen in deze catalogus onder voorbehoud van wijziging.

“GARANTIE 5 PLUS”

Vraag het foldertje met de informatie over de algemene voorwaarden van ons contract 
“GARANTIE 5 PLUS” bij uw verkooppunt.

Met de slogan “Design & Technologie” wordt de basisfilosofie van Smeg weerspiegeld. Dankzij de gebruikte materiaalverwerkingstechnieken wordt het 
zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsstaal omgezet in technologisch en esthetisch uiterst hoogwaardige producten.

Wij bieden u de mogelijkheid een contract af te sluiten om de wettelijke garantieperiode van 2 jaar te verlengen met 3 jaar. Wij vragen hiervoor een 
forfaitaire prijs van € 60 (incl. BTW)* per toestel en dit bij aankoop vanaf 1 elektrisch apparaat.
 *Voor kookcentra vanaf 90 cm breed en side-by-side koelkasten bedraagt de prijs € 99 (incl. BTW)

Indien u binnen de 28 dagen na de aankoop van uw toestellen het contract “GARANTIE 5 PLUS” terugstuurt kan u genieten van de zekerheid van een 
garantie van 5 jaar. Tijdens de periode van 3 jaar na de wettelijke garantieperiode van 2 jaar zal wel het beperkte bedrag van € 20 (incl. BTW) worden 
gevraagd voor het huisbezoek van onze technische dienst.

Toestellen onder garantie
Deze mogelijkheid voor het afsluiten van dergelijk contract wordt geboden voor elk inbouw- of vrijstaand toestel uit het SMEG-gamma dat wordt aangesloten 
op het elektriciteitsnet.
Enkel geldig voor de eerste eigenaar en voor nieuwe toestellen aangekocht in België via het erkend distributiekanaal.
Niet geldig bij professioneel of commercieel gebruik van de toestellen of bij gebruik in collectiviteit (vb. kantoor enz…).
Ook tweedehandstoestellen komen niet in aanmerking.
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Energieklasse (verminderd verbruik): De wasmachines van Smeg maken het mogelijk het energieverbruik met met 10% te verminderen 
in vergelijking met klasse A. Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.

Controle waterverbruik: De machine past automatisch de hoeveelheid water aan aan het volume en het type wasgoed, op die manier 
wordt geen energie en water verspild.

Balanscontrole: Het wasgoed wordt op uniforme wijze in de trommel verdeeld waardoor een perfecte balancering wordt 
verzekerd.

Acquastop: Dit dispositief is een beveiliging tegen overlopen, het zorgt ervoor dat de watertoevoer wordt afgesloten mochte 
problemen zich voordoen.

ACQUASTOP

Vergrendeling bediening: Deze optie geeft de mogelijkheid om de gekozen functies, programma’s en bediening te blokeren voor een 
absolute veiligheid, bijzonder in de aanwezigheid van kinderen.

FlexiTime: Deze optie biedt de gebruiker de mogelijkheid om de lengte van de cyclus aan te passen aan het graad van vuilheid van 
het wasgoed met toch een uitstekend resultaat.

Dit duidt de hoeveelheid wasgoed aan die maximaal in het toestel kan geladen worden.

Kg7 Kg6

LCD display: Bepaalde toestellen zijn uitgerust met een LCD display waarop de verschillende programma’s worden aangeduid.

DISPLAY

Droogprogramma 4 kg

Deuropening Ø 30 cm: De grote deuropening maakt het voor de gebruiker eenvoudiger om wasgoed te laden en uit de machine te 
halen.30 cm

Geluidssignaal: Dit signaal verwittigt de gebruiker op het moment dat de cyclus is afgelopen.

Mogelijkheid tot extra zwieren.

Toets uitschakelen zwieren: De zwiersnelheid kan aangepast worden door middel van een toets op het display. Men kan er ook voor 
kiezen het zwieren uit te schakelen.

Optie uitgestelde start: Met deze optie kan men het opstarten van de machine uitstellen tot 24 u tot het meest gepaste moment voor 
de gebruiker.

Programma voor het opfrissen van katoen en synthetisch wasgoed

Delicaat programma

Programma voor jeans

Dit programma is aangewezen voor personen met een gevoelige huid.

Programma Clean: Dit programma wordt gebruikt met een lege machine om de leidingen schoon te maken voor het geval daarin 
stukjes stof zijn achterblijven.

Programma voor hemden

Programma handwas

Easy-to-Clean filter

Nachttarief

Snelle cyclus

Wolprogramma

Droogsensor

Programma voor sportkledij



UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001



Deze catalogus werd volledig gedrukt op FSC® (Forest Stewardship 
Council®) gecertificeerd papier dat werd geproduceerd met 
cellulose gewonnen uit bossen die op verantwoorde wijze en in 
overeenstemming met strenge milieu, sociale, economische en culturele 
richtlijnen worden beheerd.



Smeg Belgium NV
Industriezone Puurs 560

Schoonmansveld 12 - 2870 Puurs
Tel. 03/8609696 - Fax 03/8860666

www.smeg.be
E-mail: info@smeg.be

Dienst na verkoop
Tel. 03/8609680 - Fax 03/8861371

www.smegservice.be
E-mail: service@smeg.be

Boekhouding
Tel. 03/8609690 - Fax 03/8665474

E-mail: finance@smeg.be

Verkoopprijs inclusief BTW 21%

Exclusief recyclagetaksen

Onze showroom is geopend van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30. 




