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Ventileren
Plafondafzuigkappen, eilandafzuigkap-
pen en wandafzuigkappen

Afzuigkappen

De opvangschaal kan worden verwijderd en 
samen met de metalen vetfilter praktisch en 
 eenvoudig worden gereinigd in de vaatwasser.

Voor iedereen die prijs stelt op een georganiseerd werkblad en 
een puristisch design in de keuken. De kookveldafzuiging is 
vrijwel onzichtbaar naast de kookvelden en biedt u volop 
 hoofdruimte bij het koken.
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DE ONBERISPELIJKE KWALITEIT VAN DE TOESTELLEN 
VAN V-ZUG IS ZICHTBAAR, TASTBAAR EN 
ONHOORBAAR.

Dampen en geuren worden direct naast de potten en  pannen 
afgezogen, waardoor zij niet meer kunnen opstijgen – 
 waardoor zeer zuivere lucht gegarandeerd is.

Nieuwe opties voor individuele keukenontwerpen: de modulaire 
kookveldafzuiging kan worden gecombineerd met diverse kookveld-
modellen
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Twee dingen verbinden Roman Burkard en V-ZUG: enerzijds de geografische nabijheid, anderzijds 
hun vermogen om alles in zijn geheel te zien, tot in de kleinste details bij de werking en het voorkomen. 
De architect bouwt voor de toekomst en creëert zo ruimtes voor het leven.

“TRENDS ZIJN NET ALS KAPSELS: ZE VERANDEREN 
CONTINU. EEN KEUKEN DAARENTEGEN MOET 
JARENLANG MEEGAAN.”
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Roman Burkard heeft een arendsblik. Bij zijn werk kijkt hij naar de din-

gen in hun geheel, maar besteedt ook altijd aandacht aan de kleinste 

details. Of het nu gaat om het uittekenen van een eigenaarswoning, van 

huurappartementen of een bejaardentehuis: de gediplomeerd architect en 

zaakvoerder van het bureau Burkard Burkard in Zug wil gebouwen voor 

de toekomst ontwerpen. Daarom is het vogelperspectief cruciaal bij zijn 

werk: van op een hoogte zie je namelijk beter en verder. “Bij de meeste 

projecten zijn wij van meet af aan betrokken”, vertelt Roman Burkard. 

De architect heeft niet alleen een scherpzinnige blik, hij is bovendien 

een goed luisteraar. “De eerste stap is altijd om de wensen van de 

opdrachtgever te begrijpen”, licht hij toe. “Iedereen beslist bijvoorbeeld 

zelf of zijn keuken er vooral uitziet als een werkplek of als  deel van de 

woonruimte, dat is een heel persoonlijke beslissing.” Dergelijke stand-

punten zijn doorslaggevend om het plan van een gebouw te tekenen en 

te weten of er een open of gesloten keuken komt. Open keukens zijn erg 

in, maar Roman Burkard staat hier kritisch tegenover: “Trends zijn net als 

kapsels: ze veranderen continu. Een keuken daarentegen moet jarenlang 

meegaan. Het is mijn taak om opdrachtgevers duurzame oplossingen 

te bieden.”

Functionaliteit voorop

Een veelbelovende tendens zijn energie-efficiënte woningen. Aangezien 

de gebouwomhulling steeds luchtdichter wordt, moet er aandacht zijn 

voor een goede ventilatie. Een krachtige dampafzuiger kan hiertoe 

aanzienlijk bijdragen. “Zeker in open keukens is een goed werkende 

afzuigkap erg belangrijk omdat die voorkomt dat de geur bij het koken 

zich in heel de ruimte verspreidt”, verklaart Roman Burkard. Voor de gede-

tailleerde planning werkt hij nauw samen met een keukenspecialist. “Een 

dampafzuiger kan geïntegreerd worden in een kast en zo functioneel, 

maar toch discreet zijn", zegt de architect. “Boven een keukeneiland kan 

een mooie eilandafzuigkap zelfs een erg decoratief element zijn. Het 

kan een soort afscheiding vormen en de keuken een heel nieuwe stijl 

bezorgen”, verklaart hij.

Schoonheid op de tweede plaats

Op visueel vlak vertrouwt de architect op zijn professionele ervaring. 

Hoogwaardige materialen, tijdloze vormen en een elegante bediening 

– een dergelijke afwerking maakt van keukentoestellen heuse designob-

jecten. “Het voorkomen speelt natuurlijk een doorslaggevende rol, zeker 

in open keukens, maar mag het functionele aspect van de toestellen niet 

in de weg staan. Dat is de enige manier om tot een harmonieus totaal-

concept te komen”, voegt Roman Burkard overtuigd toe. Al jarenlang 

maakt hij in zijn gebouwen gebruik van de huishoudelijke apparatuur van 

V-ZUG. “Ik wil de industriële sector in Zug ondersteunen. De nabijheid 

van de productievestiging en de werknemers zorgt voor een heel aparte 

relatie met V-ZUG", verklaart hij. Maar niet enkel de locatie verbindt hem 

met V-ZUG. Roman Burkard apprecieert bovendien de vastberadenheid, 

de verantwoordelijkheid voor de toekomst en de inspirerende ruimtes die 

de onderneming creëert.

“IEDEREEN BESLIST ZELF OF ZIJN KEUKEN 
ERUITZIET ALS EEN WERKPLEK OF ALS DEEL 
VAN DE WOONRUIMTE, DAT IS EEN HEEL 
PERSOONLIJKE BESLISSING.” 
  Roman Burkard, bedrijfsleider van Burkard Burkard AG

AFZUIGKAPPEN 
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AFZUIGKAPPEN VOOR MOOIE ÉN 
PRAKTISCHE OPLOSSINGEN

Of u nu prijs stelt op een designkap die uw goede smaak weerspiegelt, of op 
 inbouwapparatuur voor praktische doeleinden: V-ZUG heeft het ideale product voor elke 
keuken. Wij hebben ook een stijlvolle hangende afzuigkap en een kookveldafzuiging  
aan ons assortiment toegevoegd

Eilandafzuigkappen en plafondafzuigkappen

Eiland- en plafondafzuigkappen zijn perfect voor keukens met een 

kookeiland. Voor wie meer houdt van discrete elegantie, hebben wij 

ons aanbod aangevuld met een afzuigkap, opgehangen aan kabels.

Inbouwafzuigkappen

Dankzij een inbouwafzuigkap kunt u de ruimte in uw keuken optimaal 

benutten. U kunt deze bijvoorbeeld integreren en elegant combineren 

met een kruidenrek.

Nieuw: kookveldafzuiging

Voor royale hoofdruimte en een puristisch keukendesign: de nieuwe 

kookveldafzuiging wordt naast het kookveld geïnstalleerd en de 

kookdampen worden rechtstreeks omlaag gezogen. Dankzij 

de  opvangschaal is een snelle en praktische reiniging mogelijk. 

De schaal heeft een opvangcapaciteit van  0,5  liter. Zij laat zich 

 gemakkelijk uit het kookveld verwijderen en samen met de vetfilter 

in de vaatwasser reinigen. 

Werkbladafzuigkappen

De werkbladafzuigkap is uitgekiend en beschikt over een inschuif-

baar afzuigelement: Na gebruik verdwijnt het weer in het werkblad. 

Wij adviseren om de werkbladafzuigkappen te combineren met de 

Panorama-kookvelden voor een optimale afzuiging van de geuren 

bij het koken.

Wandafzuigkappen

Dergelijke afzuigkappen worden hoofdzakelijk gebruikt als uw 

kookveld zich tegen de muur bevindt.
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Plafondafzuigkappen

Eilandafzuigkappen

Inbouwafzuigkappen

Wandafzuigkappen

Werkbladafzuigkappen

AFZUIGKAPPEN 

Kookveldafzuiging

Eilandafzuigkap aan kabels
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DE NAAM OMVAT EEN HEEL PROGRAMMA: 
PREMIRA IS ONS BELANGRIJKSTE PRODUCT 
IN HET SEGMENT AFZUIGKAPPEN

De reeks Premira heeft heel wat te bieden: deze afzuigkappen zijn niet alleen uitgerust 
met een vernieuwende technologie, maar ook krachtig, zuinig én opvallend mooi. Het 
zijn kortom de favorieten onder de afzuigkappen.

Discrete elegantie aan de buitenkant

Als u op zoek bent naar een exclusieve afzuigkap, hebben wij 

precies wat u nodig hebt: de Premira-reeks omvat wand-, eiland-, 

inbouw- en werkbladafzuigkappen met een heleboel uitzonderlijke 

kenmerken. Het frontpaneel van de eiland- en wandafzuigkappen 

met een nobel design (slechts 55 mm hoog) is ook beschikbaar in 

glas – de combinatie van deze materialen verschaft de afzuigkap 

een onweerstaanbaar karakter en een ware elegantie.

Uitstekende techniek aan de binnenkant

Alle Premira-afzuigkappen bestaan zowel met luchtafvoer als met 

luchtcirculatie. In tegenstelling tot een afzuigkap met luchtafvoer, 

die de vervuilde lucht naar buiten afvoert, zuivert de afzuigkap 

met luchtcirculatie de lucht vooraleer deze terug in de omgeving te 

brengen. Dankzij die luchtcirculatie hoeft u zich geen zorgen meer 

te maken om het onderhoud: pakken met hoogwaardige filters met 

max. 5 kg actieve koolstof garanderen een onderhoudsvrije wer-

king gedurende ca. 5 jaar en een uitstekend absorptievermogen 

van geurtjes. De krachtige motor en de geïntegreerde ledverlichting 

verbruiken weinig elektriciteit en de afzuigkap werkt uiterst stil.

Randafzuiging

De Premira-reeks beschikt bovendien over een uitermate efficiënt 

afzuigsysteem aan de rand van het toestel. Damp wordt snel 

opgenomen door een smalle gleuf tussen de glasplaat en het 

afzuigelement en daarna optimaal verwijderd.
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AFZUIGKAPPEN 

VERGELIJKING PLAFONDAFZUIGKAPPEN, 
EILANDAFZUIGKAPPEN, WANDAFZUIGKAPPEN  
EN WERKBLADAFZUIGKAPPEN
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Uitvoering

Inox (RVS) ✓

Inox (RVS)/glas ✓ ✓ ✓ ✓

Spiegelglas voorzijde (en achterzijde op DIAS) ✓ ✓ ✓

Spiegelglas bovenzijde ✓

Breedte 130 cm ✓

Breedte 120 cm ✓ ✓ ✓ ✓

Breedte 100 cm ✓ ✓

Breedte 90 cm ✓ ✓ ✓

Luchtafvoer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recirculatie met Longlife-filter met actieve koolstof ✓*

Recirculatie met 5 kg actieve koolstof ✓* ✓* ✓* ✓* ✓*

Recirculatie met 4 kg actieve koolstof ✓* ✓* ✓

Recirculatie met 2,5 kg actieve koolstof ✓* ✓* ✓* ✓*

Toepassingen

Randafzuiging ✓ ✓ ✓

Ledverlichting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kleurtemperatuur K 3000 4000 3000 3000 3000 3000 3000

Aantal vetfilters 4 2 1 3 4 8 6/8 3/4

Automatische uitschakeling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Intensief niveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Clean-Air functie ✓ ✓ ✓

Verzadigingsindicator vetfilter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dimbaar licht ✓ ✓ ✓

Aansluiting voor ventilatie/luchtafvoer ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *

Aansluiting voor venstercontactschakelaar ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *

Efficiënte BLDC motor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Onderhoud en reiniging

Sensortoetsen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Druktoetsen ✓

Aantal vermogensniveaus 4 4 4 4 4 4 4 4

Weergave van het gekozen vermogen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* Tegen meerprijs
Toebehoren Afzuigkappen, zie vanaf pagina 121
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DSDSR12

Afwerking in inox of wit glas.  
Deze afzuigkap levert uitstekende prestaties en 
laat zich in elk keukendesign integreren dankzij 
de discrete plafondinstallatie. 
 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk

 Dimbaar licht

  Afstandsbediening als toebehoren 
inbegrepen.

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Randafzuiging

 2 ledlampen

830 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs*  DSDSR12 (120 cm)

Plafondafzuigkap
Inox (RVS) DSDSR12C/6400360003 2399,–
Glas (wit)  DSDSR12G/6400360005 2599,–

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
133 × 1200 × 700 mm 
Hoogte van de luchtafvoer: 318 mm

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud

DSTS9  

Onweerstaanbare klasse: deze uitschuifbare 
werkbladafzuigkap verschaft uw keuken een 
exclusieve touch. Vlakbouw of opbouw 
mogelijk, ideaal in combinatie met een 
panoramisch inductiekookveld.

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk

 Dimbaar licht

 Uiterst gevoelige bediening

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Ledlampen

670 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs*  DSTS9 (90 cm)

Werkbladafzuigkap
Glas DSTS9G/6400460005 2399,–

Afmetingen (H × B × D): 
646 × 880 × 352 mm
Hoogte boven werkblad  
(paneel uitgeschoven): 400 mm

Toebehoren voor recirculatie
Doos voor luchtcirculatie met 5 kg actieve 
koolstof ca. 5 jaar zonder onderhoud
(1012160)  603,–

Toebehoren voor installatie met 
motor op afstand
Montageset
(H43403)  289,–

Toebehoren voor recirculatie
Longlife-filter met actieve koolstof
(1012163) 195,–
Doos voor luchtcirculatie met 4kg actieve 
koolstof, ca. 3,5 jaar zonder onderhoud 
(1012161)  273,–

Toebehoren voor installatie met 
motor op afstand
Montageset  
(1012164)  283,–

PLAFONDAFZUIGKAPPEN, WERKBLADAFZUIGKAPPEN

Energie
Energie-

efficiëntie

DSMS (Kookvelden niet inbegrepen)

De vrijwel onzichtbaar naast het kookveld 
geïnstalleerde kookveldafzuiging garandeert 
een hoogst effectieve afzuiging. 
 

Programma’s

 Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

 Luchtafvoer 

 Recirculatie mogelijk

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

Prijs* DSMS

Kookveldafzuigkap
Glas  DSMS/6400560005 2099,–

Afmetingen (B × D): 110 × 501 mm

590m3/ 
uur

Toebehoren voor recirculatie 
Doos voor luchtcirculatie met 4kg actieve 
koolstof, ca. 3,5 jaar zonder onderhoud
(1012161)                                          273,–

Energie
Energie-

efficiëntie  
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EILANDAFZUIGKAPPEN

Ventileren standaard begin

DI Premira PQG

De premium-eilandoplossing is voorzien 
van een elegant glaspaneel waardoor 
randafzuiging mogelijk wordt. 
 
 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk 

 Veegbescherming

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Afstandsbediening als toebehoren

 Randafzuiging

 4 ledlampen

679 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs* DI PQG 12 (120 cm)

Inox (RVS) DIPQG12C/6300560003 2499,–

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
70 ×1200 × 700 mm 
Hoogte met schacht 
van de luchtafvoer: 490-1320 mm 
recirculatie: 580-1425 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud

DIAS  

Dankzij zijn flexibele hoogteafstelling is deze 
aan kabels opgehangen eilandafzuigkap 
bijzonder geschikt voor loftappartementen.  
 
 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

 Recirculatie 

 Veegbescherming

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Afstandsbediening als toebehoren

 4 ledlampen

Prijs* DIAS10 (100 cm)

Glas DIAS10G/6300960005 2999,–

Afmetingen 
(hoogte voorkant × B × D): 
132 × 1000 × 700 mm
Hoogte tot plafond 
luchtcirculatie: 500-2000 mm

532 m3/
uur

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604)  329,–

Filter met 2,5 kg actieve koolstof 
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605)  239,–

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 4 kg actieve koolstof 
ca. 3,5 jaar zonder onderhoud
(1012644)  incl.

Energie
Energie-

efficiëntie  

Prijs*  DI PQ 10 (100 cm)

Glas DIPQ10g/6300760005 1499,–

Prijs* DI PQ 13 (130 cm)

Glas DIPQ13g/6300660005 1699,–

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604)  329,–

Filter met 2,5 kg actieve koolstof 
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605)  239,–

DI Premira PQ

Dit hoogwaardig toestel vereenvoudigt uw 
leven: in de versie met recirculatie is er 5 jaar 
geen onderhoud nodig.
 
 

Programma’s

 Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

 Afvoeraansluiting met geïntegreerde  
 terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk 

 Veegbescherming

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Afstandsbediening als toebehoren

 4 ledlampen

700 m3/
uur

Ø
150 mm

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
55 ×1000/1300 × 700 mm 
Hoogte met schacht 
van de luchtafvoer: 475-1305 mm 
recirculatie: 565-1410 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud
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DW Premira PQG  

Onze hoogstaande wandoplossing 
onderscheidt zich door zijn elegant 
glaspaneel waardoor randafzuiging 
mogelijk wordt.
Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk

 Veegbescherming

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 Afstandsbediening als toebehoren

 Randafzuiging

 2 ledlampen

679 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs*  DW PQG 9 (90 cm)

Inox (RVS) DWPQG9C/6200460003 1799,–

Prijs*  DW PQG 12 (120 cm)

Inox (RVS) DWPQG12C/6200560003 1999,–

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
70 × 900/1200 × 550 mm 
Hoogte met schacht 
van de luchtafvoer: 475-1320 mm 
recirculatie: 665-1440 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604)  329,–

Filter met 2,5 kg actieve koolstof 
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605)  239,–

DW Premira PQ  

Dit hoogwaardig toestel vereenvoudigt uw 
leven: in de versie met recirculatie is er 5 jaar 
geen onderhoud nodig. 

Programma’s

  Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk

 Veegbescherming

 Afstandsbediening als toebehoren

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 2/3 ledlampen

700 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs*  DW PQ 9 (90 cm)

Glas DWPQ9G/6200760005 1099,–

Prijs*  DW PQ 12 (120 cm)

Glas DWPQ12G/6200660005 1299,–

Afmetingen zonder schacht 
(hoogte voorkant × B × D): 
55 × 900/1200 × 550 mm 
Hoogte met schacht 
van de luchtafvoer: 460-1305 mm 
recirculatie: 565-1425 mm
(afhankelijk van keuze schacht en filter)

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud
(H42604)  329,–

Filter met 2,5 kg actieve koolstof 
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42605)  239,–

WANDAFZUIGKAPPEN
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INBOUWAFZUIGKAPPEN

VERGELIJKING   
INBOUW -AFZUIGKAPPEN

DF
 PQ

Pagina in de brochure 85

Uitvoering

Inox (RVS) ✓

Met uitschuifbaar glazen dampscherm ✓

Breedte 120 cm ✓

Breedte 90 cm ✓

Breedte 60 cm ✓

Luchtafvoer ✓

Recirculatie met 5 kg actieve koolstof ✓*

Recirculatie met 2,5 kg actieve koolstof ✓*

Toepassingen

Ledverlichting ✓

Kleurtemperatuur K 3000

Aantal vetfilters 2/3/4

Uitgestelde stop ✓

Verzadigingsindicator vetfilter ✓

Aansluiting voor ventilatie/luchtafvoer ✓ *

Aansluiting voor venstercontactschakelaar ✓ *

Efficiënte BLDC motor      ✓

Onderhoud en reiniging

Aantal vermogensniveaus 4

Weergave van het gekozen vermogen ✓
 
 
* Tegen meerprijs   

DF Premira

Onze hoogwaardige inbouwoplossing 
onderscheidt zich door zijn elegant 
uitschuifbaar glaspaneel. 

Programma’s

 Maximaal luchtdebiet

 Uiterst gevoelige bediening

  Afvoeraansluiting met geïntegreerde 
terugslagklep

 Veegbescherming

 Luchtafvoer

 Recirculatie mogelijk

 Afstandsbediening als toebehoren

 Verzadigingsindicator vetfilter

 Verzadigingsindicator actievekoolfilter

 Intensief niveau

 Uitgestelde stop

 2/3 ledlampen

680 m3/
uur

Ø
150 mm

Prijs*  DF PQ 6 (60 cm)

Inox (RVS) DFPQ6C/6101560003 1099,–

Prijs*  DF PQ 9 (90 cm)

Inox (RVS) DFPQ9C/6101460003 1299,–

Prijs*  DF PQ 12 (120 cm)

Inox (RVS) DFPQ12C/6101360003 1499,–

Afmetingen 
(hoogte voorkant × B × D): 
55 × 598/898/1198 × 300 mm
(d max 495 mm met uitgeschoven scherm)

Energie
Energie-

efficiëntie
Filter: 

tot 5 jaar zonder 
onderhoud  

Toebehoren voor recirculatie
Filter met 5 kg actieve koolstof 
ca. 5 jaar zonder onderhoud 
(H42606)  329,–

Filter met 2,5 kg actieve koolstof 
ca. 3 jaar zonder onderhoud
(H42607)  239,–


