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Professionele prestaties voor thuis

Zo’n twintig jaar geleden introduceerde Viking met het ontwerp van haar
eerste vrijstaande fornuis een nieuwe standaard in de Amerikaanse keuken:
professionele apparatuur, geschikt gemaakt voor thuisgebruik.
Vandaag de dag maakt en verkoopt Viking wereldwijd een complete collectie
keukenapparatuur en accessoires. Variërend van vrijstaande fornuizen en
inbouwovens, kookplaten, koel- vrieskasten, wijnklimaatkasten tot outdoor
apparatuur, maar ookkeukemachines, pannensets, messen, en andere 
accessoires. Apparatuur en toebehoren van de allerhoogste kwaliteit, 
geïnspireerd door de meest kritische eisen van culinaire chefs, maar speciaal
ontwikkeld voor thuisgebruik.
Daarmee biedt Viking u als veeleisende amateurkok het beste op kookge-
bied. Een zorgvuldig op elkaar afgestemde lijn van producten voor mensen
die niet alleen houden van koken, maar daarin graag het hoogste willen 
bereiken. Een niveau dat zich met de professionele keukentop kan meten.
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Vrijstaande fornuizen 
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Viking vrijstaande fornuizen 

Verkrijgbaar in 4 verschillende 
afmetingen, 3 typen warmte, 
24 verschillende kleuren en tot 
4 verschillende oppervlakte-indelingen.
Zo hebben de fornuizen van Viking
de afgelopen 25 jaar de standaard
voor thuis koken op hoog niveau
bepaald. 
Door de volledig stalen constructie
en door de toepassing van de meest
geavanceerde technologie voor
branders, bediening en veiligheid,
die voldoen aan strengste 
CE-certificeringsnormen, door de
viervoudige isolatie, de extra grote
ovencapaciteit en de vele opties,
bent u in staat om thuis professionele
kookprestaties te leveren en ongekend
kookplezier te beleven. 

➊ Stevige en duurzame stalen
constructie 

➋ Viervoudige isolatie met hoge
dichtheid 

➌ SureSpark™-ontstekingssysteem 

➍ Met VariSimmer™ 
uitgeruste krachtige branders voor
ongeëvenaarde precisie-afstelling 

➎ Zware gietijzeren roosters 
met doorlopend oppervlak 

➏ Gourmet-Glo™ “salamander”
infrarode grill 

➐ Grootste ovenruimte in de sector

➑ 22 cm-convectieventilator, 
2 richtingen 
(alleen elektrische ovens) 

➒ TruPower Plus™ 5,5kW brander 



10

Vrijstaande gasfornuizen 91 cm
EVGCC536

Vrijstaande gasfornuizen 122 cm
EVGCC548

Vrijstaande gasfornuizen 76 cm
EVGCC530

Vrijstaande dual-fuel fornuizen

Vrijstaande gasfornuizen 

Vrijstaande dual-fuel fornuizen 151 cm 

EVDSC560

Vrijstaande dual-fuel fornuizen 122 cm 

EVDSC548

Vrijstaande dual-fuel fornuizen 76 cm 
EVDSC530

Vrijstaande dual-fuel fornuizen 91 cm
EVDSC536
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Elk model kan uitgevoerd worden met verschillende configuraties. Zie pagina 14 voor de mogelijkheden.            

Vrijstaande gasfornuizen

Gemaakt om te presteren

�  Het geëmailleerde kookoppervlak
bestaat uit één geheel, met gietijzeren
pannendragers en de beroemde 
gepatenteerde Viking gaspitten.
�  Alle gaspitten hebben dezelfde 
diameter en zijn voorzien van het 
VariSimmerTM systeem dat met een 
regelbaar vermogen van 120 watt tot
maar liefst 4,8 kW een uiterst precieze
en gelijkmatige verwarming van de 
gehele panbodem garandeert. 
Ongeacht de afmetingen van de pan.
�  TruPower Plus™ 5,5kW brander :
De brander rechtsvoor heeft een nog
grotere capaciteit van 5,5 kW. Als 
accessoire kunt u de standaard 
pannendrager vervangen door een
wokpannendrager.
�  Het ontsteken van de gaspitten en
het regelen van de vlamhoogte vindt
plaats door middel van dezelfde knop.
�  De gaspitten zijn uitgerust met een
elektronisch ontstekingssysteem dat
zelfs in de laagste stand functioneert.
Mocht de vlam uitwaaien dan heronts-
teekt deze automatisch.
�  Elke oven heeft drie lichtpunten
voor perfect zicht binnenin de oven.
�  De fornuizen zijn voorzien van 
bijzonder ruime oven(s) (AHAM): 

• 76 cm brede modellen: 1x113 liter

• 91 cm brede modellen: 1x144 liter

• 122 cm brede modellen: 1x113 liter 
   en 1x60 liter
�  De dubbele branders in de oven
met een vermogen van 4,4 kW (per
brander), stellen u in staat dat de door
u gewenste temperatuur uiterst snel

bereikt wordt en dat de warmte zich
gelijkmatig door de hele oven verspreidt.
(de linkeroven van het 122 cm brede
model heeft een enkele brander van
4,4 kW).
�  De ovens van de 76, 91 en de 
rechteroven van de 122 cm brede 
fornuizen hebben zes verschillende
functies: conventioneel bakken, bakken
met convectie, gas-infraroodgrill, 
gas-infraroodgrill met convectie, 
drogen en ontdooien. Door middel van
de convectie schakelaar kan de ventilator
(convectie) in- of uitgeschakeld worden.
De linkeroven van het 122 cm brede
model is een conventionele oven.
�  De regelmatige circulatie van de
hete lucht (en dus een optimale 
verspreiding van de warmte) wordt 
bevorderd door het hiervoor speciaal
ontwikkelde ProFlow TM luchtcirculatie-
systeem. 
�  De temperatuur is regelbaar van
80° tot 275°C.
�  Vikings exclusieve “infrarood” 
gasgrill – GourmetGloTM- zorgt voor
een stralingswarmte van 800ºC (in alle
Viking gasovens, behalve de linkeroven
van het 122 cm brede model). 

Eenvoudig in gebruik en onderhoud

�  De extra grote knoppen zijn 
eenvoudig af te lezen en hebben een
‘druk&draai’ kinderbeveiliging.
�  Het geëmailleerde kookoppervlak
bestaat uit één geheel en is dus eenvoudig
te reinigen.

�  De gietijzeren pannendragers zijn
eenvoudig te verwijderen en te reinigen.
�  De pannendragers bieden een 
aaneensluitend kookoppervlak, 
waardoor pannen eenvoudig over de 
verschillende pitten verschoven kunnen
worden.
�  Alle Viking fornuizen zijn voorzien
van isolatiemateriaal met een hoge 
dichtheid die de warmte in de oven
houdt. Dit bespaart niet alleen energie,
maar draagt ook bij aan de prestatie van
uw oven. Aangezien dit isolatiemateriaal
tevens zorgt voor een relatief koude 
buitenkant, is het mogelijk om andere
apparatuur, of keukenkastjes direct
naast het fornuis te plaatsen.
�  De binnenkant van de ovens is 
geëmailleerd en dus eenvoudig te reinigen.

Vrijstaande gasfornuizen 91 cm
EVGCC536

Vrijstaande gasfornuizen 122 cm
EVGCC548

Vrijstaande gasfornuizen 76 cm
EVGCC530
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Alle modellen zijn beschikbaar 
in 24 kleurafwerkingen. Zie pagina 84

Optionele configuraties kookzone

Bakplaat 30 cm breed:

�  Een speciaal ‘Blanchard’-stalen 
afwerking tegen aanbakken.
�  Thermostaat gestuurde bediening voor
een nauwkeurige temperatuurinstelling.
�  In de lekbak wordt vet, vocht en vuil
opgevangen. Deze lekbak kan eenvoudig
verwijderd en gereinigd worden.

Barbecue 30 cm breed:

�  Automatische vonkontsteking.
�  Het gietijzeren rooster is gemaakt
uit één stuk. De onderliggende, 
geëmailleerde smaakversterkende 
platen vangen vet en vocht op, wat 
direct weer verbrandt, waardoor de
kenmerkende bbq-smaak ontstaat.
�  De uit twee delen bestaande geëmail-
leerde lekbak vangt al het vet en vocht op,
dit om steekvlammen te voorkomen.
�  Onder de brander bevindt zich een
extra lekbak, voor het geval de bovenste
lekbak mocht overlopen. Totale capaciteit
van beide lekbakken is 2,8 l.

1-2 Alle branders hebben dezelfde afmeting.
       Het VariSimmer™ systeem op elke brander 
       garandeert met z’n regelbaar vermogen van 
       0,12 kW tot 4,8 kW een uiterst precieze en 
       gelijkmatige verwarming over het volledige 
       bodemoppervlak van de pan, ongeacht de 
       afmeting hiervan.TruPower Plus™ 5,5kW brander
       De brander rechtsvoor heeft een nog grotere 
       capaciteit van 5,5 kW.
3     De branders ontsteken automatisch, ook op het 
       laagste vermogen.
4     Vikings exclusieve infrarode ‘salamander’gasgrill 
       Gourmet-Glo

™

infrarood grill zorgt binnen
       30 seconden voor een oppervlaktetemperatuur 
       van 800ºC.

       Alle ovens zijn voorzien van een ventilator; het 
       ProFlow™ systeem zorgt ervoor dat de hete lucht 
       (en dus de warmte) gelijkmatig wordt verspreid 
       door de oven. 
5     Viking gasovens hebben de grootste
       inhoudscapaciteit die er op de markt te vinden is.
6     Door de speciale constructie van de barbecue 
       circuleren vetten, vleessappen en rook onder het 
       grill oppervlak. Dit resulteert in de typische 
       barbecuegeur en –smaak.
7     De 30 cm brede stalen bakplaat heeft een speciale
       “blanchard” staalcoating tegen het aanbakken.  
8     Draagbare bakplaat. Aluminium bakplaat met 
       anti-aanbaklaag.
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Vrijstaande dual-fuel fornuizen 151 cm 

EVDSC560

Elk model kan uitgevoerd worden met verschillende configuraties. Zie pagina 14 voor de mogelijkheden.

Vrijstaande dual-fuel fornuizen

Vrijstaande dual-fuel fornuizen 122 cm 

EVDSC548
Vrijstaande dual-fuel fornuizen 91 cm

EVDSC536

Gemaakt om te presteren

�  Het geëmailleerde kookoppervlak 
bestaat uit één geheel, met gietijzeren
pannendragers en de beroemde 
gepatenteerde Viking gaspitten.
�  Alle gaspitten hebben dezelfde diameter
en zijn voorzien van het VariSimmerTM

systeem dat met een regelbaar vermogen
van 120 watt tot maarliefst 4,8 kW een
uiterst precieze en gelijkmatige verwarming
van de gehele panbodem garandeert. 
Ongeacht de afmetingen van de pan.
�  TruPower Plus™ 5,5kW brander :
De brander rechtsvoor heeft een nog
grotere capaciteit van 5,5 kW. Als 
accessoire kunt u de standaard 
pannendrager vervangen door een
wokpannendrager.
�  Het ontsteken van de gaspitten en het
regelen van de vlamhoogte vindt plaats
door middel van dezelfde knop.
�  De gaspitten zijn uitgerust met een
elektronisch ontstekingssysteem dat zelfs
in de laagste stand functioneert. Mocht de
vlam uitwaaien dan herontsteekt deze 
automatisch.
�  De fornuizen zijn voorzien van 
bijzonder ruime oven(s) (AHAM): 

• 76 cm brede modellen: 1x116 liter

• 91 cm brede modellen: 1x139 liter

• 122 cm brede modellen: 1x116 liter 
   en 1x62 liter

• 151 cm brede modellen: 2x116 liter
�  De ovens beschikken over de volgende
functies voor uitstekende bakresultaten:
conventioneel bakken, bakken met
convectie, TruConvec™convectiekoken,
convectie braden en drie grill-functies:
hoog, medium en laag (met of zonder
convectie). 

• TruConvec™ is het exclusieve luchtcir-
culatiesysteem van de elektrische Viking
ovens. Hierbij wordt alleen het achterste
verwarmingselement van de oven 
gebruikt en wordt de warmte direct in
de oven geblazen, zonder onder- of
bovenwarmte. De geur en smaak van
de eventueel verschillende gerechten
in de oven beïnvloeden elkaar op deze
manier niet.
�  De temperatuur is regelbaar 
van 90° tot 290°C.
�  Alle convectiefuncties gebruiken
het Vari-Speed Dual Flow™ systeem,
met de grootste ventilator die op de
markt verkrijgbaar is.

• De ventilator heeft een diameter van 
22 cm en draait afwisselend in de twee
richtingen. Het verwarmingselement 
bevindt zich rondom de ventilator. 
Dit zorgt voor een ongeëvenaarde
evenwichtige luchtcirculatie, zodat de
hitte gelijkmatig wordt verdeeld en de
geur en smaak van de verschillende 
gerechten in de oven elkaar niet 
beïnvloeden.
�  Het Rapid Ready™ voorverwarmings-
systeem zorgt voor verwarming van de
oven in zéér korte tijd.
�  De extra grote, keramisch 
infraroodgrill GourmetGlo™, zorgt
voor professionele grillresultaten.

Eenvoudig in gebruik en onderhoud

�  De extra grote knoppen zijn 
eenvoudig af te lezen en hebben een
‘druk&draai’ kinderbeveiliging.
�  Het geëmailleerde oppervlak bestaat
uit één geheel en is dus eenvoudig te
reinigen.

�  De gietijzeren pannendragers zijn
eenvoudig te verwijderen en schoon te
maken.
�  De pannendragers bieden een 
aaneensluitend kookoppervlak, waardoor
pannen eenvoudig over de verschillende
pitten verschoven kunnen worden.
�  Alle ovens zijn voorzien van zes
roosterstanden, twee standaardroosters
en een volledig uitschuifbaar TruGlide™
rooster.
�  De ovens zijn voorzien van een 
automatisch pyrolitisch reinigingssysteem.
�  Elke oven heeft drie lichtpunten voor
perfect zicht binnenin de oven
�  Alle Viking fornuizen zijn voorzien
isolatiemateriaal met hoge dichtheid die
de warmte in de oven houdt. Dit 
bespaart niet alleen energie, maar
draagt ook bij aan de prestatie van uw
oven. Aangezien dit isolatiemariaal 
tevens zorgt voor een relatief koude
buitenkant, is het mogelijk om andere
apparatuur, of keukenkastjes direct
naast het fornuis te plaatsen.
�  De binnenkant van de ovens is geë-
mailleerd en dus eenvoudig te reinigen.
�  Ingebouwd verwarmingselement
waardoor de bodemplaat van de oven
eenvoudig is te reinigen.
�  Dankzij de vier-dubbele beglazing en
de uitstekende isolatie wordt de 
buitenzijde van de ovendeur tijdens het
gebruik van de oven handwarm, zelfs 
in de pyrolyse-stand.
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Alle modellen zijn beschikbaar 
in 24 kleurafwerkingen. Zie pagina 84

Optionele configuraties kookzone

Bakplaat 30 cm breed:

�  Een speciaal ‘Blanchard’-stalen 
afwerking tegen aanbakken
�  Thermostaat gestuurde bediening
voor een nauwkeurige temperatuu-
rinstelling.
�  In de lekbak wordt vet, vocht en vuil
opgevangen. Deze lekbak kan eenvoudig
verwijderd en gereinigd worden.

Barbecue 30 cm breed:

�  Het gietijzeren rooster is gemaakt
uit één stuk. De onderliggende 
geëmailleerde smaakversterkende 
platen vangen vet en vocht op, wat 
direct weer verbrandt, waardoor de
kenmerkende bbq-smaak ontstaat.
�  De uit twee delen bestaande 
geëmailleerde lekbak vangt al het vet
en vocht op, dit om steekvlammen te
voorkomen.
�  Onder de brander bevindt zich een
extra lekbak, voor het geval de bovenste
lekbak mocht overlopen. Totale capaciteit
van beide lekbakken is 2,8 l.

1-2 Alle branders hebben dezelfde afmeting.
       Het VariSimmer™ systeem op elke brander 
       garandeert met z’n regelbaar vermogen van 
       0,12 kW tot 4,8 kW een uiterst precieze en 
       gelijkmatige verwarming over het volledige 
       bodemoppervlak van de pan, ongeacht de 
       afmeting hiervan.TruPower Plus™ 5,5kW brander
       De brander rechtsvoor heeft een nog grotere 
       capaciteit van 5,5 kW.
3     De branders ontsteken automatisch, ook op het 
       laagste vermogen.
4     Elektrische grill met twee verschillende 
       temperatuurzones.
       TruConvec™ convectie systeem heeft een
       verwarmingselement rondom de ventilator: 
       geen geur- en smaakvermenging van de gerechten.

5     Viking gasovens hebben de grootste
       inhoudscapaciteit die er op de markt te vinden is.
6     Door de speciale constructie van de barbecue 
       circuleren vetten, vleessappen en rook onder het 
       grill oppervlak. Dit resulteert in de typische 
       barbecuegeur en –smaak.
7     De 30 cm brede stalen bakplaat heeft een speciale
       “blanchard” staalcoating tegen het aanbakken.  
8     Draagbare bakplaat. Aluminium bakplaat met 
       anti-aanbaklaag.

Vrijstaande dual-fuel fornuizen 76 cm 
EVDSC530
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151 cm breed, 6 branders
30 cm brede bak-/sudderplaat
30 cm brede barbecue

EVDSC560-6GQ dual-fuel

122 cm breed, 6 branders
30 cm brede barbecue

122 cm breed, 4 branders
30 cm brede bak-/sudderplaat
30 cm brede barbecue

122 cm breed, 8 branders

EVGCC548-4GQ gas
EVDSC548-4GQ dual-fuel

EVGCC548-8B gas
EVDSC548-8B dual-fuel

91 cm breed, 6 branders

122 cm breed, 6 branders
30 cm brede bak-/sudderplaat

EVGCC548-6Q gas
EVDSC548-6Q dual-fuel

91 cm breed, 4 branders, 30 cm brede
bak-/sudderplaat

91 cm breed, 4 branders, 30 cm brede
barbecue

EVGCC536-6B gas
EVDSC536-6B dual-fuel

EVGCC536-4G gas
EVDSC536-4G dual-fuel

EVGCC536-4Q gas
EVDSC536-4Q dual-fuel

EVGCC548-6G gas
EVDSC548-6G dual-fuel

76 cm breed, 4 branders

Gas en dual-fuel fornuizen

EVGCC530-4B gas
EVDSC530-4B dual-fuel

Oppervlakteconfiguraties

Bijzonderheden

�  De Viking range is uitstekend te
integreren en installeren in elke keuken.
�  De drievoudige isolatie stelt u in staat
om keukenmeubilair en 
keukenapparatuur direct naast het 
fornuis te plaatsen.
�  De poten van Viking fornuizen zijn 
5 cm in hoogte verstelbaar, deze 
kunnen afgedekt worden met een plint
van roestvrijstaal of in een andere 
passende afwerking.
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AchterwandenAccessoires

Achterwanden

�  Hoge roestvrijstalen achterwand

van 60 cm hoog met legbord

(B30HS24, B36HS24, B48HS24,

B60HS24).

�  Roestvrijstalen achterwand, 20 cm

hoog ( (P30BG8SS, P36BG8SS,

P48BG8SS, P60BG8SS).

Roestvrijstalen 
werkbladaansluiting

�  Roestvrijstalen werkbladaansluiting
(Zijkant: P24CST), 
(Terug: P30CRT, P36CRT, P48CRT, P60CRT).

Plint

�  Plint op maat gemaakt, eenvoudig

aan te passen. Onttrekt de fornuispoten

aan het zicht (P30CBF4SS, P36CBF4SS,

P48CBF4SS).

�  “Viking Professional“ afdekplaten
met handvat van roestvrijstaal voor 
gasfornuizen voorzien van een 30 cm
brede bakplaat - of een 30 cm brede
barbecue - CSC12U6SS.

�  Wokhouder (SBWGT) van gietijzer in
plaats van een pannendrager. 

�  Draagbare bakplaat SBPGD4 – 
gasfornuis of voor dual-fuel: 
Bakplaat met aluminium anti-aanba-
klaag. Voorzien van opvangschaal voor
vetten. Kan
tevens worden gebruikt om snel 
diepvriesproducten te ontdooien. Past
precies over twee standaard pannen-
dragers.

Rvs afdekplaten

Draagbare bakplaat

Wokhouder
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Rangetops
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Viking rangetops

U kunt uw Viking-rangetop  overal in
de buurt van uw aanrecht monteren
en profiteren van dezelfde kookop-
pervlakprestaties en -technologie als
die van  onze wereldberoemde 
fornuizen. Voor maximale efficiency
en een optimaal gebruik van de
ruimte kunt u met deze oplossing  de
oven ook op een andere plek in uw
keuken plaatsen.

➊ Zware stalen constructie en 
precisieontwerp   

➋ VSH™ Pro Sealed-brandersysteem

➌ SureSpark™ ontstekingssysteem 

➍ Met VariSimmer™ uitgeruste
krachtige branders voor 
ongeëvenaarde precisie-afstelling 

➎ TruPower Plus™ 5,5kW brander

➏ Zware gietijzeren roosters met
doorlopend oppervlak
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Gas wokbrander 61 cm 
WOK DVGWT240

Gas rangetop

Gas rangetops 76 cm
EVGRT530

Gas rangetops 91 cm
EVGRT536

Gas rangetops 122 cm
EVGRT548

Gas wokbrander
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Gas rangetop 

Gas rangetops 76 cm
EVGRT530

Gas rangetops 91 cm
EVGRT536

Gas rangetops 122 cm
EVGRT548

Gemaakt om te presteren

�  Het geëmailleerde kookoppervlak
bestaat uit één geheel, met gietijzeren
pannendragers en de beroemde 
gepatenteerde Viking gaspitten.
�  Alle gaspitten hebben dezelfde 
diameter en zijn voorzien van het 
VariSimmerTM systeem dat met een 
regelbaar vermogen van 120 watt tot
maarliefst 4,8 kW een uiterst precieze
en gelijkmatige verwarming van de 
gehele panbodem garandeert. 
Ongeacht de afmetingen van de pan.
�  TruPower Plus™ 5,5kW brander :
De brander rechtsvoor heeft een nog
grotere capaciteit van 5,5 kW. Als 
accessoire kunt u de standaard 
pannendrager vervangen door een
wokpannendrager.
�  Het ontsteken van de gaspitten en
het regelen van de vlamhoogte vindt
plaats door middel van dezelfde knop.
�  De gaspitten zijn uitgerust met een
elektronisch ontstekingssysteem dat
zelfs in de laagste stand functioneert.
Mocht de vlam uitwaaien dan 
herontsteekt deze automatisch.

Eenvoudig in gebruik en onderhoud

�  De extra grote knoppen zijn 
eenvoudig af te lezen en hebben een
‘druk&draai’ kinderbeveiliging.
�  Het geëmailleerde kookoppervlak
bestaat uit één geheel en is dus eenvoudig
te reinigen.
�  De gietijzeren pannendragers zijn
eenvoudig te verwijderen en te reinigen.
�  De pannendragers bieden een 
aaneensluitend kookoppervlak, 
waardoor pannen eenvoudig over de 
verschillende pitten verschoven kunnen
worden.

Optionele configuraties kookzone

Bakplaat 30 cm breed:

�  Een speciaal ‘Blanchard’-stalen 
afwerking tegen aanbakken.
�  Thermostaat gestuurde bediening voor
een nauwkeurige temperatuurinstelling.
�  In de lekbak wordt vet, vocht en vuil
opgevangen. Deze lekbak kan eenvoudig
verwijderd en gereinigd worden.

Barbecue 30 cm breed:

�  Automatische vonkontsteking
�  Het gietijzeren rooster is gemaakt
uit één stuk. De onderliggende, 
geëmailleerde smaakversterkende 
platen vangen vet en vocht op, wat 
direct weer verbrandt, waardoor de
kenmerkende bbq-smaak ontstaat.
�  De uit twee delen bestaande 
geëmailleerde lekbak vangt al het vet
en vocht op, dit om steekvlammen te
voorkomen.

Exclusieve afwerking

�  Optioneel kunnen de fornuizen 
worden geleverd met koperen 
afwerking  (BR). Deze afwerking betreft
het logo, afwerking rondom het 
ovenvenster,  handgreep en afwerking
rondom knoppen. 

Elk model kan uitgevoerd worden met verschillende 
configuraties. Zie pagina 23 voor de mogelijkheden.
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1-2 Alle branders hebben dezelfde afmeting.
       Het VariSimmer™ systeem op elke brander 
       garandeert met z’n regelbaar vermogen van 
       0,12 kW tot 4,8 kW een uiterst precieze en 
       gelijkmatige verwarming over het volledige 
       bodemoppervlak van de pan, ongeacht de 
       afmeting hiervan.TruPower Plus™ 5,5kW brander
       De brander rechtsvoor heeft een nog grotere 
       capaciteit van 5,5 kW.

3       De branders ontsteken automatisch, ook op het laagste vermogen.

4       Door de speciale constructie van de barbecue circuleren vetten, 
         vleessappen en rook onder het grill oppervlak. Dit resulteert in de 
         typische barbecuegeur en –smaak.

5       De 30 cm brede stalen bakplaat heeft een speciale “blanchard” 
         staalcoating tegen het aanbakken.  

6       Draagbare bakplaat. Aluminium bakplaat met anti-aanbaklaag.

Gemaakt om te presteren

�  De wokbrander van Viking is een 

exclusief kroonvormig ontwerp  dat veel

weg heeft van de professionele 

wokbranders. Deze brander heeft een

ongeëvenaard vermogen van 0,9 kW tot

maar liefst 8,1 kW voor het snel bereiken

en behouden van de juiste temperatuur.

Net zoals bij een echte Chinese wok is

deze in het midden voorzien van een

lauwwarme zone voor een maximale

controle. De Viking wok is de enige wok

in de markt waarop de volledige kaart

van traditionele Aziatische wokgerechten

kan worden bereid, en dit in een mum

van tijd.     

�  Automatische ontsteking met 

thermokoppelbeveiliging.

�  De stevige, gietijzeren pannendrager

is verwijderbaar. 

�  Het kookoppervlak is gemaakt van ui-

terst duurzaam emaille.

�  Met een optioneel verkrijgbaar, 

stervormig rooster kan de brander van de

wokbrander eenvoudig gebruikt worden

voor extra grote pannen en schotels.

�  De wokbrander wordt standaard 

geleverd met een orginele Chinese stalen

wok  met een diameter van 51 cm,  voor-

zien van een aluminium deksel.

Eenvoudig in gebruik en onderhoud

�  De grote knop is makkelijk afleesbaar

en uitgerust met een ‘druk&draai’ 

kinderbeveiliging.

�  Een gepatenteerd ventiel zorgt 

ervoor dat de juiste vlamhoogte uiterst

precies ingesteld kan worden. 

�  Om de schoonmaak te 

vergemakkelijken bevindt zich onder

het bedieningspaneel een op kogellagers

uitschuifbare en verwijderbare lekbak

die de bij het wokken vrijgekomen 

vetten en  vloeistoffen opvangt.
Gas wokbrander 61 cm 

WOK DVGWT240

Gas wokbrander
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EVGRT548-8B

122 cm breed, acht branders

EVGRT548-4GQEVGRT548-6Q

Oppervlakteconfiguraties

Gas rangetops

EVGRT530-4BDVGWT240

   EVGRT536-6B EVGRT536-4G EVGRT536-4Q

EVGRT548-6G

122 cm breed, zes branders
30 cm brede barbecue

122 cm breed, vier branders
30 cm brede bak-/sudderplaat
30 cm brede barbecue

91 cm bred, zes branders

122 cm breed, zes branders
30 cm brede bak-/sudderplaat

91 cm breed, vier branders, 30 cm brede
bak-/sudderplaat

91 cm breed, vier
branders, 30 cm brede barbecue

76 cm breed, vier branders61 cm breed 
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Rvs afdekplaten

Draagbare bakplaat

Wokhouder

AchterwandenAccessoires 

�  “Viking Professional“ afdekplaten
met handvat van roestvrijstaal voor 
gasfornuizen voorzien van een 30 cm
brede bakplaat - of een 30 cm brede
barbecue - CSC12U6SS.

�  Wokhouder (SBWGT) van gietijzer in
plaats van een pannendrager. 

�  Draagbare bakplaat SBPGD4
Bakplaat met aluminium anti-aanba-
klaag. Voorzien van opvangschaal voor
vetten. Kan tevens worden gebruikt om
snel diepvriesproducten te ontdooien.
Past precies over twee standaard 
pannendragers.

Achterwanden

�  Hoge roestvrijstalen achterwand

van 60 cm hoog met legbord

(B30HS24, B36HS24, B48HS24,

B60HS24).

�  Roestvrijstalen achterwand, 20 cm

hoog ( (P30BG8SS, P36BG8SS,

P48BG8SS, P60BG8SS).

Roestvrijstalen 
werkbladaansluiting

�  Roestvrijstalen werkbladaansluiting
(Zijkant: P24CST), 
(Terug: P30CRT, P36CRT, P48CRT).
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Inbouwkookplaten
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Inbouwkookplaten Viking 

Met de kookplaten van Viking kunt

u uw kookoppervlak direct in uw

aanrecht monteren en profiteren

van de prestaties en technologie

van de kookoppervlakken van 

Viking. Dit is de meest veelzijdige

oplossing als u bij uw keukenplannen

rekening moet houden met ruimte. 

➊ Stevige stalen constructie 
en precisietechniek     

➋ Professionele branders met
groot prestatievermogen

➌ Kookoppervlak met 
doorlopende roosters

➍ Branders met permanente 
verzegeling

➎ SureSpark™-ontstekingssysteem
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Gas inbouwkookplaat Professional

Gas inbouwkookplaat  80 cm
EVGSU104-4B

Gas inbouwkookplaat 95 cm
EVGSU164-6B
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Gas inbouwkookplaat Professional

Gas inbouwkookplaat  80 cm
EVGSU104-4B

Gas inbouwkookplaat 95 cm
EVGSU164-6B

Gemaakt om te presteren

�  De branders zijn van messing en

hebben gietijzeren branderdoppen.

�  De branders worden vanuit elke

stand - ook de laagste - automatisch

ontstoken door een eenvoudige draai

aan de knop.

�  Wanneer de vlam per ongeluk dooft

wordt de brander automatisch 

opnieuw ontstoken.

�  De gas inbouwkookplaten bieden u

met branders van verschillende sterkte

een palet aan mogelijkheden voor elke

bereidingswijze: 

• Gas inbouwkookplaat - 80 cm
breed

- Linksvoor - 4,8 kW hoog - 0,6 kW laag.

- Linksachter - 3,5 kW hoog - 0,5 kW laag.

- Rechtsachter - 2,3 kW hoog - 0,4 kW laag.

- Rechtsachter - 1,8 kW hoog - 0,3 kW laag.

• Gas inbouwkookplaat - 95 cm
breed

- Linksvoor - 4,8 kW hoog - 0,6 kW laag.

- Linksachter, midden voor en midden achter

   - 3,5 kW hoog - 0,5 kW laag.

- Rechtsachter - 2,3 kW hoog - 0,4 kW laag.

- Rechtsvoor - 1,8 kW hoog - 0,3 kW laag.

Eenvoudig in gebruik en onderhoud

�  De extra grote knoppen zijn duidelijk

afleesbaar en hebben een“druk&draai “

kinderbeveiliging.

�  De verwijderbare pannendragers

zijn van gietijzer en bieden u een 

aaneensluitend oppervlak, waardoor

ook grote pannen eenvoudig van pit

naar pit verschoven kunnen worden.

�  Alle knoppen, pannenroosters,

branders en branderdeksels zijn 

verwijderbaar voor een gemakkelijk 

onderhoud.

�  De gesloten branders voorkomen

het binnendringen van overgelopen of

gemorste etensresten tussen brander

en branderkom.

�  Ruime vochtopvang capaciteit: 

- Gas inbouwkookplaat 80 cm breed 

  - twee ‘opvangschalen’ van elk 0,8 liter.

- Gas inbouwkookplaat 95 cm breed 

  - twee ‘opvangschalen’ van elk 1,1 liter.

�  De afmetingen van de gas 

inbouwkookplaat maken deze geschikt

voor toepassing in vrijwel alle 

uitsparingen van vergelijkbare grootte.
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Viking ovens en warmhoudladen



37

1 23 4

5

71

3

2 4

5

6

8

De ovens van Viking zijn ontworpen
voor de beste bereidingsprestaties
en zijn ongeëvenaard veelzijdig.
Door hun tijdloze en  klassieke 
ontwerp passen ze in iedere 
keukenstijl. De gebruiksvriendelijke
knoppen zorgen ervoor dat koken
een heldere en intuïtieve bezigheid
wordt.

➊ Stevige en duurzame stalen
constructie    

➋ Viervoudige isolatie met hoge
dichtheid

➌ TruConvec™ convectiekoken

➍ Verborgen bakelement  

➎ Gourmet-Glo™ “salamander”
infrarode grill

➏ Rapid Ready™-voorverwar-
mingssysteem

➐ Grootste ovenruimte in de sector   

➑ 22 cm-convectieventilator, 
2 richtingen 

Viking ingebouwde ovens 

De verwarmde lade van Viking
ThermaFresh™ is een multifunctioneel
hulpmiddel dat onmisbaar zal worden
in uw keuken. Het is ontworpen om
bereid voedsel meer dan drie uur
warm te houden zonder uitdrogen.
De temperatuur kan worden ingesteld
van 32 °C tot 120 °C, en kan dus
ook worden gebruikt om deeg te
laten rijzen, voedsel te ontdooien,

borden te verwarmen en voor 
langzame bereiding van gerechten. 

➊ Veelzijdige vochtbeheersing       

➋ Zware, geheel roestvrijstalen
constructie

➌ Eenvoudig reinigen    

➍ Uitschuifrek op stalen lagers   

➎ Extra grote capaciteit 

Viking Thermafresh™ verwarmde laden 
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Multifunctionele elektrische inbouwovens 

Warmhoudladen ThermaFreshTM

Multifunctionele elektrische
inbouwovens 76 cm

EVESO3302

Warmhoudlade ThermaFreshTM 76 cm
EVEWD530

Multifunctionele elektrische 
inbouwovens 68 cm

EVESO3272

Warmhoudlade ThermaFreshTM 68 cm
EVEWD527

Multifunctionele elektrische inbouwovens 
ultra-premium 76 cm

EVESO5301

Warmhoudlade ThermaFreshTM 76 cm
EVEWD103
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Multifunctionele elektrische inbouwovens

Multifunctionele elektrische inbouwovens 76 cm
EVESO3302

Multifunctionele elektrische inbouwovens 68 cm
EVESO3272

Gemaakt om te presteren

�  De elektrische Viking oven heeft de
grootste capaciteit die er op de markt
te vinden is (116 liter), en maar liefst  
6 roosterstanden. 
�  Alle elektrische Viking ovens zijn 
uitgerust met een automatisch 
zelfreinigend systeem op basis van pyrolyse. 
�  Er zijn 8 verschillende ovenfuncties: 
4 functies op basis van heteluchtcirculatie
en convectie, 1 standaardfunctie
en 3 grillfuncties. 
�  De oventemperatuur is instelbaar 
van 90 - 290 °C.
�  De fornuizen zijn voorzien van 
bijzonder ruime oven(s) (AHAM): 

• 76 cm brede modellen: 1x116 liter

• 68 cm brede modellen: 1x102 liter
�  Alle functies op basis van 
heteluchtcirculatie en convectie gebruiken
het Vari-Speed Dual Flow™ systeem,
dat uitgerust is met een buitengewoon
grote ventilator. Deze ventilator met
een diameter van 22 cm draait in twee 
richtingen en is omgeven door een 
dubbel verwarmingselement. Hierdoor
kan de lucht op een evenwichtige 
manier circuleren, wat zorgt voor een
gelijkmatige verdeling van de warmte,
zodat geen smaak- of geurvermenging
tussen verschillende gerechten plaatsvindt.
�  Met het Rapid Ready™ systeem
wordt de oven zeer snel voorverwarmd.  
�  De grillfuncties beschikken over drie
verschillende temperatuurniveaus.
�  De verwarmingselementen zijn
onder in de bodem van de oven 
verwerkt, waardoor een beter
energierendement wordt verzekerd.

�  De deuren zijn uitgerust met een
isolerend viervoudig glaspaneel waardoor
het front aan de buitenkant - zelfs in de
pyrolyse modus - slechts handwarm
aanvoelt.

�  De oven beschikt over een isolatie
met hoge dichtheid voor een maximale
energiebesparing.
�  Een krachtige halogeenverlichting,
met automatische of handmatige 
bediening, zorgt ervoor dat de oven
goed verlicht wordt.
�  Het timer- en programmeersysteem
is gebruiksvriendelijk en geïntegreerd
in een elektronische klok met een 
digitaal display.

Eenvoudig in bediening en 
onderhoud

�  Het bedieningspaneel is uitgerust met
grote stalen knoppen. Deze liggen goed
in de hand, zijn duidelijk afleesbaar en
bieden alle voordelen van een analoge
bediening gecombineerd met digitale
technologie.
�  Het front is vlak en eenvoudig te
onderhouden.
�  De ovenroosters zijn van duurzaam
roestvrijstaal gemaakt en makkelijk
schoon te maken. 

Multifunctionele elektrische inbouwovens 
ultra-premium 76 cm

EVESO5301
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Convectie met twee draairichtingen

Bakken

Bakken met convectie

TruConvecTM koken met convectie

Mini Grill

Medium Grill

Maxi Grill

Grillen met convectie

Zelfreiniging

Klok

Klok minuten/seconden

Bereidingstijd

Start bereidingstijd

Bedieningsknoppen

1       Professionele constructie, zeer solide tot in elk detail.
2       De verwarmingselementen zijn in de bodem verwerkt, waardoor 
         energie wordt behaald.
3       De 22 cm brede ventilator in de achterzijde van de oven gebruikt 
         het Speed Dual FlowTM system. De ventilator verspreidt de hete 
         lucht in twee richtingen door de oven. 
4       Het timer- en programmeersysteem is gebruiksvriendelijk en 
         geïntegreerd in een elektronische klok met een digitaal display..
5       Elektrische grill met 3 verschillende 
         temperatuurzones.

Alle modellen zijn beschikbaar 
in 24 kleurafwerkingen. Zie pagina 84
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Gemaakt om te presteren

�  De Viking warmhoudelade

ThermoFresh is een multifunctionele lade,

met als hoofdfunctionaliteit het meer dan

3 uur op temperatuur bewaren van klaar-

gemaakte gerechten, zonder dat deze uit-

drogen. Daarnaast is de lade bijzonder

geschikt voor het rijzen van deeg, het 

ontdooien van gerechten, het verwarmen

van borden en Slow Cooking.  

�  Op het ladefront zit een schuif, waar-

mee u de luchtvochtigheidsgraad in de lade

regelt. Deze kunt u zelf instellen zonder de

lade te openen en daarmee de tempera-

tuur en de luchtvochtigheid in de ladebak

te beïnvloeden. Om gerechten krokant te

houden hoeft u alleen de schuif te 

openen; om ze  sappig en mals te houden

wordt de schuif gesloten.

�  De temperatuur kan ingesteld worden

van 32 tot 120ºC. De laagste temperatuur

is ideaal voor het warm houden van ge-

rechten of om het brood te laten rijzen.

De hoogste stand is ideaal voor het lekker

warm houden van soepen en sauzen. 

�  Een waarschuwingslampje geeft aan

dat de gewenste temperatuur bereikt is.

�  Het model van 76 cm breed heeft een

capaciteit van 45 liter, het model van 68 cm

breed heeft een capaciteit van 40 liter.

�  De lade is volledig uitneembaar om

het onderhoud te vereenvoudigen.

�  De laden worden geleverd met twee

verwijderbare, vaatwasser bestendige

roosters van roestvrijstaal en een rvs

vochtbeker die met water kan worden 

gevuld om de luchtvochtigheid in de lade

te verhogen.

�  De bodem roosters beslaan het volle-

dige oppervlakte van de bodem voor een

maximale luchtcirculatie; deze kunnen

ook uitgenomen worden wanneer u

grote schalen of pannen gebruikt

�  Roestvrijstalen telescopische rails met

kogellagers zorgen ervoor dat de lade

eenvoudig en soepel in- en uitschuift.

Accessoires

�  Pannenset: vijf roestvrijstalen pannen

voor warmhoudlade.

Warmhoudladen ThermaFreshTM

Warmhoudlade ThermaFreshTM 76 cm
EVEWD530

Warmhoudlade ThermaFreshTM 68 cm
EVEWD527

1

2

3

4

1    Een waarschuwingslampje geeft aan dat de gewenste temperatuur 
     is bereikt.
2    Een verwijderbare roestvrijstalen vochtbeker kan gevuld worden met 
     water om de luchtvochtigheid in de lade te verhogen.
3    De vochtigheidsgraad en de hoeveelheid stoom kan geregeld worden
     door het vergroten of verkleinen van de ventilatieopeningen door 
     middel van een controleschuif.
4    Het model van 76 cm breed heeft een capaciteit van 45 liter, 
     het model van 68 cm breed heeft een capaciteit van 40 liter.

Warmhoudlade ThermaFreshTM 76 cm
EVEWD103
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Wand- en eilandafzuigkappen

Met hun vrijwel naadloze ontwerpen
zijn de Viking-afzuigkappen mooi
om te zien, stil in gebruik en bieden
ze de krachtigste geur-, stoom- en
rookverwijdering op de markt. 
Er is een aantal verschillende 
installatieopties beschikbaar, 
waaronder verschillende breedtes,
motortypen (geïntegreerd of 
extern) en leidinglengte voor ieder
gebruik. 

➊ Zware stalen constructie en
precisieontwerp 

➋ Handgepolijste roestvrijstalen
afwerking 

➌ Krachtige halogeenverlichting

➍ Professionele plaatvormige filters

➎ Warmtesensor



45



46

1

2

Wandmodel

EVWH0948B               91 cm               motor 
EVWH1248B             122 cm               motor
EVWH1548B             151 cm               motor
EVWH0948A                91 cm   zonder motor
EVWH1248A             122 cm   zonder motor
EVWH1548A             151 cm   zonder motor

Eilandmodel

EVIH1008B                  106cm               motor
EVIH1308B                  137cm               motor 
EVIH1608B                  167cm               motor
EVIH1008A                 106cm   zonder motor
EVIH1308A                 137cm   zonder motor
EVIH1608A                 167cm   zonder motor

Wand- en eilandafzuigkappen Professional 

Professionele prestaties in uw keuken

�  De afzuigkappen uit de “Professional“

serie van Viking hebben een stevige

constructie en professionele uitstraling;

de uiterst strakke vormgeving  - zonder

zichtbare schroeven of naden - maken

het tot een elegante verschijning.

�  Er zijn meerdere 

installatiemogelijkheden waarbij het

type motor (intern of extern)  en de

lengte van het afvoerkanaal naar wens

aangepast kan worden

• Wand- en eiland kap zonder schacht

-  Interne motor – 1700 m3/h

-  Externe motor – 1700 m3/h,

  afhankelijk van de lengte van het 

   afvoerkanaal.

• Wand- en eiland kap met schacht

-  Interne motor – 1700 m3/h

-  Externe motor – 1700 m3/h, 

   afhankelijk van de lengte van het 

   afvoerkanaal.

�  De halogeenspotjes zorgen voor een

perfecte verlichting van het kookoppervlak. 

�  Naast de mogelijkheid om de snelheid

automatisch aan te passen aan de benodigde

capaciteit, kunt u met de afzonderlijke

aan/uit (on/off) schakelaar direct de door

u gewenste stand inschakelen.

�  Een warmtedetector schakelt de 

afzuigkap op volle kracht in zodra de

kooktemperatuur een bepaald punt 

bereikt en past vervolgens automatisch

de afzuigcapaciteit aan. 

�  Het filtersysteem met 

luchtstroomrichters, speciaal ontworpen

voor professioneel gebruik, zuigt 

doeltreffend alle vette en warme dampen

af en beperkt het geluidsniveau drastisch.

�  De filters zijn gemakkelijk uitneembaar

en eenvoudig schoon te maken en zijn

vaatwasser bestendig. Door de 

stroomlijning van het filtersysteem blijft

het schoon te maken deel binnen in de

afzuigkap beperkt tot het minimum. De

afzuigkappen zijn bovendien uitgerust

met onder meer een verwijderbare 

opvangbak die de neergeslagen en 

vloeibaar geworden vetdampen 

opvangt. Ook deze kunnen snel en 

eenvoudig worden schoongemaakt. 

�  Alle wandkappen kunnen (optioneel)

worden uitgerust met infrarood lampen

in combinatie met de opklapbare 

legplank unit (WGB). Dit om u de 

mogelijkheid te bieden klaargemaakte

gerechten warm te houden. 

1   Het filtersysteem met luchtstroomrichters, speciaal ontworpen voor 
     professioneel gebruik, werkt uiterst doeltreffend en verlaagt het
     geluidsniveau tot een absoluut minimum. 
2   De krachtige halogeenspotjes zorgen voor een perfecte verlichting 
     van het kookoppervlak.

Alle modellen zijn beschikbaar 
in 24 kleurafwerkingen. Zie pagina 84
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Inbouw koelkasten/vriezers
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Quiet Cool™ Viking inbouw koel-/vrieskasten

Enorme ruimte en het beste voed-
selbewaarsysteem. Het assortiment
Viking koel-/vrieskasten verandert
uw levensstijl.
Dankzij het exclusieve ProChill™
temperatuur-controlesysteem,
luchtzuivering en geurbestrijding
door middel van een verdamper en
een uitgebreid luchtcirculatiesys-
teem kunnen grote hoeveelheden
voedsel langer bewaard worden.
Maar liefst 3 maal langer dan in 

andere koelsystemen. Dit is niet alleen
gezond, maar ook economisch, 
u hoef namelijk minder vaak 
boodschappen te doen.

➊ ProChill™ 
temperatuurcontrolesysteem

➋ Plasmacluster™ 
Ion luchtzuiveraar – Exclusief –  

➌ Verlichting

➍ Regelbare Cold Zone™ 
lade van 1°C

➎ De optie snelkoelen koelt voedsel
en drank in enkele minuten

❻ Regelbare Humidity Zone™

➐ Super Clog-Resistant™
Condensor

Hoe werkt de PlasmaclusterTM Ion Air Purifier-technologie? 

Een ionengenerator zet lucht- en waterionen om in positieve (H+) en negatieve (O2-) ionen. Deze ionen komen vrij en veroorzaken in

de lucht volledig natuurlijke chemische reacties waardoor schadelijke deeltjes, zoals bacteriën, schimmels en luchtmicroben, 

worden uitgeschakeld. Met behulp van deze technologie kunnen ook sigarettenrook en andere kwalijke geuren worden verwijderd. 

De water- en zuurstofmolecules 
worden door elektrische ontlading

omgezet in ionen.

De ionen worden omringd door 
watermoleculen en vormen kleine

groepen (of “clusters”)

Chemische vorming van 
hydroxylradicalen die het deeltje 

omringen

De hydroxylradicalen onttrekken
de waterstof uit het deeltje om
zich om te vormen naar water.

Het deeltje wordt 
zo gedeactiveerd.

Watermolecule

Zuurstofmolecule

Ionengenerator Positieve
waterstofion

Negatieve
zuurstofion Hydroxylradicalen (OH-)

Microben, zwammen, schimmels
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“side-by-side“ koelkast/vriezer 

“side-by-side” 107 cm / 679 l.
Professional EVCSB542
verzonken EVISB542

“side-by-side” 122 cm / 775 l.
Professional EVCSB548

verzonken EVISB548

“side-by-side” 107cm / 668 l.
met dispenser

Professional EVCSB542-D
verzonken EVISB542-D

“side-by-side” 122 cm / 767 l. 
met dispenser

Professional EVCSB548-D
verzonken EVISB548-D

“bottom-mount“ koelkast/vriezer 

bottom-mount 91 cm / 574 l. 
professional EVCBB536 

verzonken EVIBB536 

Koelkast “all-refrigerator”  

koelkast “all-refrigerator” 
76 cm / 515 l. 

professional EVCRB530
verzonken EVIRB530

koelkast “all-refrigerator”
91 cm / 645 l.

professional EVCRB536
verzonken EVIRB536

Inbouw vriezer "all-freezer"
76cm / 450 l.

professional EVCFB530
verzonken  EVIFB530

Inbouw vriezer “all-freezer”
91 cm / 540 l.

professional EVCFB 536
verzonken EVIFB536

Inbouwen van afzonderlijke 
koelkast en vriezer als side-by-side
koelkast/vriezer d.m.v. inbouwkit

PGK60/66/72

Vriezer “all-freezer” 
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PlasmaclusterTM Ion Air Purifier equiped

“side-by-side” 107 cm / 679 l.
Professional EVCSB542
verzonken EVISB542

“side-by-side” 122 cm / 775 l.
Professional EVCSB548

verzonken EVISB548

“side-by-side” 107cm / 668 l.
met dispenser

Professional EVCSB542-D
verzonken EVISB542-D

“side-by-side” 122 cm / 767 l. 
met dispenser

Professional EVCSB548-D
verzonken EVISB548-D

“side-by-side“ koelkast/vriezer

Gemaakt om te presteren

�  De Viking koel- en vriescombinaties
zijn uitgerust met een ‘No-Frost’  systeem:
een ventilatiesysteem langs meerdere 
kanalen dat automatisch geurtjes en over-
tollig condens afvoert, zodat er geen
condensvorming optreedt.
�  Aan de bovenzijde van het apparaat
bevindt zich een enkele compressor met
variabel toerental, die gekoppeld is aan
het ProChill™ elektronische  temperatuur-
regelsysteem. Een uniek systeem dat de
temperatuur op een halve graad
nauwkeurig beheert en zorgdraagt voor
de zuinigste, snelste en meest geluidloze
werking die maar denkbaar is.  
�  Het ventilatierooster aan de voorkant
is verwijderbaar en slechts 9 cm hoog. 
�  De afwerking van de binnenzijde is
van aluminium en volledig wit.
�  De wieltjes onder de koelkast zijn 
handig voor het plaatsen en verplaatsen.
Door middel van vier onafhankelijke en
aan de voorzijde verstelbare stelpoten kan
de hoogte op een eenvoudige manier 
worden afgesteld.
�  De deur sluit automatisch dankzij een
dubbelgeveerd scharniersysteem. 
�  Twee magneten zorgen ervoor dat de
deuren perfect afsluiten. Bovendien wordt
de externe luchtvochtigheid tijdens het
sluiten van de deur automatisch 
gecontroleerd.
�  Door middel van de weggewerkte
schanieren kan de draaihoek van de deur

naar wens worden ingesteld op 90°,
110°, of 120°. 
�  Met een diepte van 61 cm kan deze
apparatuur perfect ingebouwd worden in
een kast of kastenwand.
�  Met de toetsen  
“Maximale koeltemperatuur“ en 
“Maximale vriestemperatuur“ op het  
bedieningspaneel kan de interne 
temperatuur binnen een bepaalde 
tijdsduur terug worden gebracht naar de
koudst mogelijke temperatuur, om 
vervolgens geleidelijk aan terug te keren
naar de normale temperatuur.
�  Een geluidsignaal waarschuwt wanneer
de deur langer dan drie minuten open
staat of wanneer de temperatuur boven
de ingestelde waarde komt. 
�  De Adjustable Cold Zone™ lade met lage 
temperatuur, onmisbaar voor het 
langdurig bewaren van vlees en vis, heeft
dankzij een onafhankelijk controlesysteem
een temperatuur net boven 0 graden.
Deze lade is gemonteerd op kogellagers,
wat het openen en sluiten ervan 
vergemakkelijkt.
�  In de twee laden kunnen bladgroenten,
maar ook andere groenten en fruit 
lekker knapperig of vochtig worden 
bewaard dankzij de regelbare 
vochtigheidsgraad.
�  De vijf verstelbare legplanken zijn 
gemaakt van gehard glas en hebben een
overloopbeveiliging.
�  In de deur van de koelkast bevinden
zich vier grote verstelbare compartimenten

van glas en metaal, twee afgesloten zui-
velcompartimenten en twee verstelbare
open compartimenten voor flessen.
�  De koelkast heeft een automatisch
ontdooiingsysteem.
�  De volautomatische ijsblokjesmachine
heeft een grote opvangbak over de 
volledige breedte. Door de transparante
voorkant van de bak kan de voorraad 
ijsblokjes gemakkelijk gecontroleerd 
worden. 
�  De vriezer is uitgerust met drie 
verstelbare metalen legplanken voor het  
bewaren van courante producten, en
twee ruime, uitschuifbare bakken met ste-
vige, metalen geleiders, waardoor u een
goed overzicht op de inhoud houdt.
�  Vier deurcompartimenten voor nog
meer opbergcapaciteit. 
�  Alle koelkasten zijn voorzien van een
instelbare ‘Sabbat’ functie.

Eenvoudig in gebruik en onderhoud

�  De 35 cm schapdiepte zorgt voor een
optimaal overzicht.
�  De legplanken van gehard glas 
hebben een overloop beveiliging en een
opvangreservoir dat gemakkelijk schoon-
gehouden kan worden. Alle legplanken
zijn uitneembaar en kunnen dus in de
spoelbak worden schoongemaakt.
�  Achter het bovenste eenvoudig te 
verwijderen rooster van de koelkast 
bevindt zich een schakelaar waarmee de 
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5

6

stroom naar het apparaat kan worden 
onderbroken, zodat u het apparaat veilig
kunt reinigen of bijvoorbeeld een lampje
kunt vervangen.
�  De plint aan de onderzijde is verstelbaar
in hoogte en kan worden verwijderd voor
een makkelijke toegang tot het 
condensreservoir.

Accessoires voor vrijstaand plaatsen

�  Een set roestvrijstalen “Professional“
zijpanelen

(PSSPL2, PSSPR2)

(DSSPL2, DSSPL2)
�  Een roestvrijstalen bovenblad 
(TOP-42, TOP-48).

1   Adjustable Cold Zone™ lade met lage temperatuur, onmisbaar voor 
     het lang  bewaren van vlees en vis, kan dankzij een controlesysteem een
     temperatuur bereiken net boven de ideale 0 graden.
2   De vochtigheidsgraad kan in de Adjustable Cold Zone™ lade 
     afzonderlijk worden geregeld . Het openen en sluiten van de lade 
     gaat heel makkelijk en geruisloos door de montage op kogellagers.
3   In de twee laden met regelbare luchtvochtigheid blijven bladgroenten,
     maar ook andere groenten en fruit lekker knapperig en optimaal van 
     smaak.
4   De “side-by-side” koelkast/vriezer kan geleverd worden in een 
     uitvoering, zodat de ze volledig in het interieur verzonken kan worden.
5    Dispenser Professional EVCSB548-D verzonken EVISB548-D
6   Het ProChill™ elektronische temperatuurregelsysteem bewaakt de 
     temperatuur met een maximale afwijking van 0,5ºC.

1

2 3

Alle modellen zijn beschikbaar 
in 24 kleurafwerkingen. Zie pagina 84
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PlasmaclusterTM Ion Air Purifier equiped

“bottom-mount“ koelkast/vriezer

Gemaakt om te presteren

�  De Viking koel- en vriescombinaties

zijn uitgerust met een ‘No-Frost’  

systeem: een ventilatiesysteem langs

meerdere kanalen dat automatisch

geurtjes en overtollig condens afvoert,

zodat er geen condensvorming optreedt.

�  Aan de bovenzijde van het apparaat

bevindt zich een enkele compressor

met variabel toerental, die gekoppeld is

aan het ProChill™’ elektronische  tem-

peratuurregelsysteem. Een uniek sys-

teem dat de temperatuur op een halve

graad nauwkeurig regelt en zorg

draagt voor de zuinigste, snelste en

meest geluidloze werking die maar

denkbaar is.  

�  Het ventilatierooster aan de voorzijde

is verwijderbaar en slechts 9 cm hoog.

�  De binnenzijde is van aluminium en

volledig wit.

�  De wieltjes aan de onderkant van

de koelkast zijn handig voor plaatsen

en verplaatsen. Door middel van vier

onafhankelijke en aan de voorzijde

verstelbare stelpoten kan de hoogte op

een eenvoudige manier worden ingesteld.

�  De deur sluit automatisch dankzij

een dubbelgeveerd scharniersysteem. 

�  Twee magneten zorgen ervoor dat

de deur perfect afsluit. Bovendien

wordt de externe luchtvochtigheid 

tijdens het sluiten van de deur 

automatisch gecontroleerd.

�  Door middel van de weggewerkte

schanieren kan de draaihoek van de

deur naar wens worden ingesteld op

90º, 110º, of 120º.

�  Bij bestelling dient de gewenste

draairichting van de deur 

gespecificeerd te worden.

�  Met een diepte van 61 cm kan deze

apparatuur perfect ingebouwd worden

in een standaard kast of kastenwand.

�  Met de toetsen “Maximale 

koeltemperatuur“ en “Maximale 

vriestemperatuur“ op het  bedienings-

paneel kan de interne temperatuur 

binnen een bepaalde tijdsduur terug

worden gebracht naar de koudst 

mogelijke temperatuur, om vervolgens

geleidelijk aan terug te keren naar de

normale temperatuur.

�  Een geluidsignaal waarschuwt 

wanneer de deur langer dan drie 

minuten open blijft staan of wanneer

de temperatuur boven de 

normale ingestelde waarde uitkomt. 

�  De Adjustable Cold Zone™ lade met

lage temperatuur, onmisbaar voor het 

langdurig bewaren van vlees en vis,

kan dankzij een onafhankelijk 

controlesysteem een temperatuur 

bereiken net boven 0 graden. Deze

lade is gemonteerd op kogellagers, wat

het openen en sluiten ervan 

vergemakkelijkt. 

�  In de twee  laden kunnen 

bladgroenten, maar ook andere groenten

en fruit lekker knapperig of 

vochtig worden bewaard, dankzij de

regelbare vochtigheidsgraad. 

�  De legplanken van gehard glas (één

over de volle breedte en vier op halve

breedte) zijn verstelbaar om de 

indeling van de koelkast te kunnen

aanpassen aan uw wensen.

�  In de deur van de koelkast 

bevinden zich vijf grote compartimenten,

(waarvan vier verstelbaar) en twee 

afgesloten compartimenten voor 

zuivelproducten.

�  De koel-/vriescombinatie heeft een

automatisch ontdooiingsysteem.

�  Het hoofdcompartiment van de

vriezer kan als een lade naar buiten 

getrokken worden. Dit gebeurt 

moeiteloos en geruisloos, dankzij het

gebruik van stalen geleiders met 

kogellagers.

�  De bovenste lade van de vriezer is

onafhankelijk van het hoofdcomparti-

ment uit te schuiven. 

�  De ruime opvangbak van de 

automatische ijsmachine is gemakkelijk

uit te schuiven.

�  Als de ijsmachine uitgeschakeld is,

of de lade geopend is, zal deze geen

ijsblokjes aanmaken.

�  Alle koelkasten zijn voorzien van

een instelbare ‘Sabbat’ functie.

bottom-mount 91 cm / 574 l. 
professional EVCBB536 

verzonken EVIBB536 
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Installatie accessoires

�  Bovenrooster van roestvrijstaal  van

182 cm breed (BRTGK72SS), te 

gebruiken voor installatie van twee aan

elkaar gekoppelde ’bottom-mount’

koelvriescombinaties van 91 cm breed.

Accessoires voor vrijstaand plaatsen

�  Een set roestvrijstalen “Professional“
zijpanelen

(PSSPL3, PSSPR3)

(DSSPL3, DSSPL3)

�  Een roestvrijstalen bovenblad 

(TOP-36).

1       Een Adjustable Cold Zone™ lade met lage temperatuur, onmisbaar 
         voor het lang bewaren van vlees en vis, kan dankzij een controle
         systeem een temperatuur bereiken net boven de ideale 0 graden.
2       De vochtigheidsgraad kan in de Adjustable Cold Zone™ lade afzon
         derlijk worden geregeld worden. Het openen en sluiten van de lade
         gaat heel makkelijk en geruisloos door de montage op kogellagers.
3       In de twee laden met regelbare luchtvochtigheid blijven 
         bladgroenten, maar ook andere groenten en fruit lekker knapperig 
         en optimaal van smaak.

4/5    De "bottom-mount" koelkast/vrizes kan geleverd worden in een 
         nitvoering, zodat de ze volledig in net interieur verzonken kan worden.
6       Het ProChill™ elektronische temperatuurregelsysteem bewaakt de 
         temperatuur met een maximale afwijking van 0,5ºC.

1

2 3

4

6

5

Alle modellen zijn beschikbaar 
in 24 kleurafwerkingen. Zie pagina 84
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PlasmaclusterTM Ion Air Purifier equiped

Koelkast “all-refrigerator” 

koelkast “all-refrigerator” 
76 cm / 515 l. 

professional EVCRB530
verzonken EVIRB530

koelkast “all-refrigerator”
91 cm / 645 l.

professional EVCRB536
verzonken EVIRB536

1       Een Adjustable Cold Zone™ lade met lage temperatuur, onmisbaar voor het lang bewaren van vlees en vis, kan dankzij een controlesysteem een 
         temperatuur bereiken net boven de ideale 0 graden.
2       De vochtigheidsgraad kan in de Adjustable Cold Zone™ lade afzonderlijk worden geregeld worden. Het openen en sluiten van de lade gaat heel 
         makkelijk en geruisloos door de montage op kogellagers.
3       In de twee laden met regelbare luchtvochtigheid blijven bladgroenten, maar ook andere groenten en fruit lekker knapperig en optimaal van smaak.
5       Het ProChill™ elektronische temperatuurregelsysteem bewaakt de temperatuur met een maximale afwijking van 0,5ºC.

1

2

Gemaakt om te presteren

�  De koelkasten van de EVCRB serie

zijn voorzien van een gesloten 

koelsysteem met frontventilatie 

bovenin de koelkast. Dit systeem

maakt gebruik van een compressor

met variabele snelheid gekoppeld aan

een uiterst nauwkeurige elektronisch

temperatuur controlesysteem.  Stiller,

krachtiger, zuiniger en doeltreffender

dan welke koelkast ook, bereiken en

behouden de Viking koelkasten zeer

snel de gewenste temperatuur.

�  De deurpanelen, handgrepen, 

en het ventilatierooster zijn van 

roestvrijstaal. 

�  De binnenzijde is van aluminium, biedt

veel ruimte (516 liter voor de 76 cm en

646 liter voor de 90 cm brede 

uitvoering), en bevat vijf verstelbare

legplanken van gehard glas met

overloopbeveiliging, twee  ladebakken

met regelbare luchtvochtigheid voor

fruit en groente, een op rollagers 

gemonteerde 0°C Adjustable Cold Zone™

lade waarvan de vochtigheid apart 

geregeld kan worden, en twee af te 

sluiten zuivelcompartimenten met 

magnetische deksels.  

�  De deuren zijn uitgerust met vier

grote, diepe compartimenten van metaal

en glas, die in hoogte verstelbaar zijn.

�  De deur heeft een perfect 

afdichtingsysteem met twee magneten.

Bovendien controleert een automatisch

systeem de externe luchtvochtigheid

tijdens het sluiten van de deur.

�  Door middel van instelbare 

schanieren kan de draaihoek van de

deur naar wens worden ingesteld op

90º, 110º, of 120º.

�  Door middel van een schakelaar

kan de stroom worden onderbroken

voor het veilig reinigen van de

koelkast.

�  Tot de standaard meegeleverde 

accessoires behoren een flessenhouder,

een eierbak (tot 36 stuks) en een 

botervloot.

3

4
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Vriezer “all-freezer” 76 en 91 cm

Inbouw vriezer "all-freezer"
76cm / 450 l.

professional EVCFB530
verzonken  EVIFB530

Inbouw vriezer “all-freezer”
91 cm / 540 l.

professional EVCFB 536
verzonken EVIFB536

Inbouwen van afzonderlijke 
koelkast en vriezer als side-by-side
koelkast/vriezer d.m.v. inbouwkit

PGK60/66/72

De  koelkasten en vriezers zijn ook leverbaar in een uitvoering, zodat
deze volledig in het interieur verzonken kunnen worden. De deur is dan
alleen zichtbaar.

Specificaties :  

�  De Viking vriezers hebben een zeer

grote opslagcapaciteit en zijn voorzien

van een ‘No-Frost’ koelsysteem.

�  Het gesloten koelsysteem met 

frontventilatie bevindt zich aan de 

bovenzijde van het apparaat.

�  Is voorzien van uiterst nauwkeurige

elektronische controle van de tempera-

tuur. De variabele snelheid van de motor

maakt dat de Viking vriezer stiller, 

krachtiger, zuiniger en sneller de 

gewenste temperatuur bereikt dan

welke vriezer ook.

�  Met de toets ‘Maximum 

vriestemperatuur’ kan men de tempera-

tuur gedurende een bepaalde tijd tot het

maximum vriespunt laten dalen.

�  De vriezer is uitgerust met metalen

legplanken en grote metalen, verstelbare

deurcompartimenten.

�  De deur heeft een perfect

sluitingsysteem door middel van twee

magneten. Daarnaast controleert een

automatisch systeem de externe 

luchtvochtigheid tijdens het sluiten van

de deur.

�  Met een schakelaar kan de stroom

onderbroken worden, voor het veilig 

reinigen van de vriezer.

�  Door middel van verstelbare 

schanieren kan de draaihoek van de deur

naar wens worden afgesteld op 

90º, 110º, 120º.

Alle modellen zijn beschikbaar 
in 24 kleurafwerkingen. Zie pagina 84
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PlasmaclusterTM Ion Air Purifier equiped

Gemaakt om te presteren

�  De volledig integreerbare modellen

zijn ideaal wanneer u de apparatuur

wilt integreren met panelen van 

hetzelfde materiaal als de kastfronten

�  U kunt kiezen voor de grepen uit de

Viking professonal serie, of kiezen voor

handgrepen in uw eigen stijl.

�  Dankzij de diepte (61 tot 62,9 cm)

kan deze koel/vrieskast zodanig 

ingebouwd worden dat deze perfect

op één lijn staat met de andere kasten

van de keuken.

�  Aangezien ook de scharnieren 

verborgen zijn, valt er niets van de 

koelkast zelf, of van enig ander 

element iets te zien.

�  Het bovenste, kleine rooster ligt op

één lijn met de andere fronten. Het

rooster is speciaal ontworpen om 

probleemloos te kunnen worden 

vervangen door een op maat gemaakt

(houten) rooster.Zie installatie 

aanwijzingen voor 

verdere instructies. Panelen met een

dikte van 0,6 tot 1,9 cm kunnen op de

deuren geplaatst worden.

�  De plint aan de onderzijde is 

verstelbaar in hoogte en kan worden

verwijderd voor een makkelijke 

toegang tot het condensreservoir.

�  Alle Viking koelkasten zijn voorzien

van een instelbare ‘Sabbat’ functie.

Accessoires

� Set Professional handgrepen

(PHKDFBBSS, PHKDFSB5SS), beschikbaar

in roestvrijstaal (SS) of koper (BR).

Volledig geïntegreerde koel/vrieskasten

bottom-mount
91 cm / 574 l.

EDFBB536

side-by-side
107 cm / 679 l EDFSB542
122 cm / 775 l EDFSB548

side-by-side met dispenser
107 cm / 668 l EDFSB542D
122 cm / 767 l EDFSB548D

“all-freezer”
76 cm / 450 l EDFFB530
91 cm / 540 l EDFFB536

“all-refrigerator”
76 cm / 515 l EDFRB530
91 cm / 540 l EDFRB536

Het bovenste, kleine rooster ligt op één lijn met de andere fronten.
Het rooster is speciaal ontworpen om probleemloos te kunnen 
worden vervangen door een op maat gemaakt (houten) rooster.
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Onderbouw koelkasten 61 cm
EVUAR144

Onderbouw ladekoelkast 61 cm
EDFRD144D 

Onderbouw ladekoelkast 61 cm
EVURD144DSS

Onderbouw wijnkoelkast 61 cm
EVUWC144CRSS
EVUWC144CLSS

Onderbouw wijnkoelkast 38 cm
EVUWC154CRSS 
EVUWC154CLSS  

Onderbouw wijnkoelkast
EVUWC154 

Onderbouw koelkasten

Onderbouw wijnkoelkasten
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Professioneel design

�  Met deze onderbouw ladekoelkast

creërt u in een nis van 61 cm een 

koelruimte van maar liefst 161 liter.

�  Twee ruimte koelladen. Perfect voor

allerlei etenswaren, van groenten en

slaatjes, tot toetjes en drinken.

�  De binnenzijde van de laden is 

gemaakt van roestvrijstaal en zijn 

eenvoudig schoon te maken.

�  De roestvrijstalen ladegeleiders 

zorgen ervoor dat u probleemloos de

volle lades gemakkelijk in- en uit kunt

schuiven.

�  De onderste lade is hoog genoeg

om wijnflessen rechtop te bewaren.

�  De optionele ladeverdelers houden

alles netjes op z’n plaats.

�  Kleur: roestvrijstaal of volledig 

integreerbaar.

Professionele functies

�  Temperatuur is instelbaar d.m.v. van

tiptoetsen met digitale LED-weergave.

�  De temperatuur is instelbaar van 1º-

7ºC om dranken koel te houden en

groenten vers en knapperig te houden.

�  Duurzame en veilige LED-verlichting

voor perfect zicht binnen de koelruimte.

�  Gemakkelijk toe te passen.

�  Automatische ontdooiingscyclus.

De temperatuur kan geregeld van 1º-7ºC.
Duurzaam materiaal
Volledig uitschuifbare lades

Onderbouw ladekoelkast

Onderbouw ladekoelkast
EDFRD144D 

Onderbouw ladekoelkast
EVURD144DSS



66

Gemaakt om te presteren

�   Met een netto inhoud van 173 liter

kunnen deze koelkasten onder het aan-

rechtblad of vrijstaand geplaatst worden.

�   De deur is omkeerbaar en dus zowel

links- als rechtsdraaiend te openen. 

Standaard wordt de deur met de 

scharnieren aan de rechterzijde geleverd.

�   De poten zijn in de hoogte verstelbaar.

Indeling en eigenschappen

�   De metalen schappen bovenin heeft

een opklapbaar gedeelte van16,5 cm om

geopende flessen rechtop te bewaren.

�  Twee schappen van gehard glas 

beslaan de volledige diepte. 

�  De metalen schappen hebben een

ruimte die vergelijkbaar is met 

148 blikjes van 0,33 liter.

�   De schappen over de volledige diepte

creëren afzonderlijke temperatuurzones

voor het koel bewaren van dranken.

�   De temperatuur is regelbaar van 

2 tot 12 graden C.

�  Op de twee wijnrekken onderin 

kunnen 14 flessen liggend worden 

bewaard.

�  De wijnrekken zijn uitneembaar

zodat ook grotere flessen geplaatst

kunnen worden.

�  De binnenverlichting gaat of 

automatisch aan wanneer de deur

geopend wordt, of brandt constant

(instelbaar).

�   Automatische ontdooiing.

Onderbouw koelkasten

Onderbouw koelkasten 61 cm
EVUAR144
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Onderbouw wijnkoelkasten

Onderbouw wijnkoelkast
EVUWC144CRSS
EVUWC144CLSS

Onderbouw wijnkoelkast
EVUWC154CRSS 
EVUWC154CLSS  

Onderbouw wijnkoelkast
EVUWC154 

Gemaakt om te presteren

�  Met een netto inhoud van 173 liter

kunnen deze koelkasten onder het 

aanrechtblad of in een vrijstaand 

geplaatst worden.

�  De deur is omkeerbaar en dus zowel

links- als rechtsdraaiend te openen. 

Standaard wordt de deur met de 

scharnieren aan de rechterzijde geleverd.

�  De hoogte is door middel stelpoten

verstelbaar.

Indeling en eigenschappen

�  De zeven rekken bieden ruimte

voor 54 flessen wijn die horizontaal

bewaard worden zodat de kurken

goed vochtig blijven.

�  De rekken zijn eenvoudig uitschuif-

baar op kogellagers. 

�  De rekken zijn speciaal ontworpen

om de flessen goed op hun plaats te

houden en voorzien van een speciale 

coating om eventuele.

�  De deur is gemaakt van ultraviolet-

werend gehard glas en de binnenafwer-

king is mat zwart om de wijn te

beschermen tegen het schadelijke licht.

�  De temperatuur is in te stellen van

5 tot 18ºC om diverse wijnsoorten

onder de juiste omstandigheden te 

bewaren.

�  De schapranden zijn gemaakt uit

massief esdoornhout en kunnen

eventueel getint worden in een kleur die

beter bij de omgeving past.

�  Automatische ontdooiing.

�  De binnenverlichting gaat of 

automatisch aan wanneer de deur 

geopend wordt, of brandt constant 

(instelbaar).
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Outdoor Barbecues
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6

24

5

Outdoor Barbecues

De vijf modellen barbecues van 

Viking veranderen uw tuin in een

buitenkeuken, een meesterkok

waardig. Brochettes, gegrilde

steaks, gerookt vlees. Allemaal 

perfect, iedere keer weer!

➊ Stevige en duurzame constructie    

➋ Verschillende groottes en 
indelingen van het oppervlak

➌ Infrarode “GourmetGlow™”-
branders voor rotisserie, een 
rooklade en zware motor  

➍ Dubbele kap en krachtige 
branders

➎ Lekschaal voor opvangen van vet 

➏ Verwijderbare rooklade
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Outdoor barbecue 76 cm DVGBQ300 
onderstel EBQC300T3 

Outdoor barbecue 104 cm DVGBQ410 
onderstel EBQC410T1

Outdoor barbecue 104 cm (2 zijbranders)
DVGBQ412

onderstel EBQC410T1 

Outdoor barbecue  135 cm DVGBQ530
onderstel EBQC530T1 

Outdoor barbecue 135 cm (2 zijbranders)
DVGBQ532

onderstel EBQC530T1 

Outdoor barbecues
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Outdoor barbecue 76 cm DVGBQ300 
onderstel EBQC300T3 

Outdoor barbecue 104 cm DVGBQ410 
onderstel EBQC410T1

Outdoor barbecue 104 cm (2 zÿbranders)
DVGBQ412

onderstel EBQC410T1 

Outdoor barbecues

Gemaakt voor outdoor topprestaties

�  De Viking barbecues worden 

gemaakt van het beste roestvrijstaal

met een dikte van 1,2 mm. 

�  De barbecue is uitgerust met 

roestvrijstalen branders van 6.5kW die

er voor zorgen dat het vlees gelijkmatig

geroosterd wordt. 

�  De temperatuur kan nauwkeurig

worden ingesteld. 

�  De kap met dubbele wand zorgt

dat de warmte binnen de barbecue

wordt gehouden.
❶ Alle modellen zijn uitgerust met
een draaispit met twee spitvorken, een
Gourmet-Glo™ infrarood brander van
4 kW en een verwijderbare motor voor
het draaispit van roestvrijstaal.

De infrarood brander is een 

betrouwbaar systeem met elektronische

ontsteking dat is ontwikkeld als één

geheel. Het draaispit is bevestigd op

een stang met kogellagers die voor

een perfecte, regelmatige draaibewe-

ging van het spit zorgt.

�  Aan de achterzijde, boven de 

infrarood grill bevindt zich een op 

3 verschillende niveaus verstelbaar

warmhoudrek waarop gegrilde gerechten

warm gehouden kunnen worden.
❷ Een verwijderbare rooklade voor
houtspaanders is uitgerust met een
brander van 3,7 kW en bijzonder 
geschikt om de gerechten naar smaak
te roken.

�  Een, in het midden van de kap

geïntegreerde thermometer geeft de

temperatuur aan voor het grillen,

roken of verwarmen.

�  De barbecue kan in elke 

buitenkeuken worden geïntegreerd.

Viking barbecues hebben geen extra

isolerende afwerking nodig. 

�  De drukknop voor de elektronische

vonkonsteking zorgt voor een 

eenvoudige ontsteking van de 

barbecuezones.

Eenvoudig in gebruik en 
onderhoud

�  Het opvangsysteem voor de vetten

bestaat uit een verwijderbare 

roestvrijstalen lekbak op kogellagers

over de gehele breedte van de 

barbecue. Deze is voorzien van 

afzonderlijke vetopvangschalen die het

schoonmaken vereenvoudigen. 

�  De barbecuezones zijn afgewerkt

met speciaal zeer sterk emaille om te

vermijden dat de gerechten er  

gemakkelijk aan bakken. 

�  Boven de branders vangen 

roestvrijstalen platen, voorzien van

gaatjes, de vetten en vocht op, wat het

risico op ontvlammen en aanbakken

tot het minimum beperkt.

Overige voorzieningen 

�  Als optie kan er gekozen worden

voor een kookzone met twee 

roestvrijstalen zijbranders van 4 kW

(modellen in breedte van 104 cm en

135 cm). Hierop kunnen de sauzen en

andere gerechten in een pannetje

bereid worden.

�  De robuuste ‘v’-roosters met 

visgraatmotief zijn gemaakt van gietijzer

en zijn afneembaar. De pannendragers

vormen samen een ononderbroken

oppervlak waarop grote kookpannen

gemakkelijker kunnen worden verplaatst.

�  De bakplaat en de verwijderbare

opvangschalen van de zijbranders, 

allebei van roestvrijstaal, zijn 

gemakkelijk schoon te maken.

�  Een afneembaar deksel van 

roestvrijstaal biedt bescherming tegen

slechte weersomstandigheden.
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❶

❷

Outdoor barbecue  135 cm DVGBQ530
onderstel EBQC530T1 

Outdoor barbecue 135 cm (2 zijbranders)
DVGBQ532

onderstel EBQC530T1 
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Messen Viking
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Messcherpe eigenschappen

Elke topkok zal u overtuigen om nooit

te bezuinigen op de kwaliteit van uw

messen. Ze behoren tot misschien wel

de meest belangrijke en meest 

gebruikte basisuitrusting van elke

kookliefhebber. Een slecht of onscherp

mes verpest niet alleen uw humeur,

maar ook uw gerecht. En hoe 

tegenstrijdig het ook klinkt: hoe 

scherper uw mes, des te kleiner de

kans dat u zich zult snijden. Viking

heeft voor u een collectie vervaardigd

voor elke toepassing. Messen waarin

iedereen de hand van de meester herkent.

�  Elk mes wordt met de hand 

gemaakt door de ambachtelijke 

meesters uit Solingen in Duitsland.

Nadat het lemmet is gesmeed, wordt

het gehard door middel van thermische

schokken. Daarna wordt de snede van

het lemmet scherp en puntig geslepen.

�  De lemmetten bevatten een hoog

koolstof-chroomgehalte. Dankzij deze

legering kan de snede extra scherp

worden geslepen en blijft de snijkant

langer scherp. Deze messen zijn 

bovendien uiterst duurzaam en 

bestand tegen vlekken en roest.

�  Het roestvrijstalen lemmet loopt

door over de gehele lengte van het

mes en maakt deel uit van het 

handvat, waardoor de messen nog

steviger worden, een optimale balans

bieden en goed in de hand liggen,

wat het snijden aanzienlijk 

vergemakkelijkt.

Wij raden u aan de messen met de

hand en niet in de vaatwasser af te

wassen.

Messen Viking 
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VCSR170306 Tourneermesje 7 cm 

VCSR176410 Officemes 10 cm   

VCSR176413 Officemes 13 cm  

VCSR131311 Steakmes  11 cm  

VCSR131312 Steakmes  12 cm  

VCSR176516 Trancheermes  15 cm  

VCSR176521 Trancheermes  20 cm   

VCSR176526 Trancheermes  25 cm  

VCSR170313 Flexibel uitbeenmes 13 cm 

VCSR170316 Uitbeenmes 15 cm  

VCSR180516 Koksmes 15 cm  

VCSR180521 Koksmes 20 cm 

VCSR180526 Koksmes 25 cm 

VCSR129015 Kaasmes 15 cm   

VCSR143021 Broodmes 20 cm 

VCSR174616 Zalmmes 18 cm 

VCSR109616 Vleesvork 15 cm

VCSR805526 Aanzetstaal rond 25 cm 

VKBM0604 Messenblok, 6 stuks   

VKBM0906 Messenblok, 9 stuks 

Messen Viking 
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Pannen Viking
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Pannen Viking

Kenmerken en voordelen 

�  Exclusief ontwerp bestaande uit

maar liefst zeven lagen voor optimale

sterkte, warmtegeleiding en 

bescherming. 

�  Snelle en gelijkmatige verspreiding

van de warmte ongeacht het soort

kookplaat : gas, keramisch of inductie.

�  Buitenzijde van geborsteld 18/10

roestvrijstaal voor eenvoudige reiniging.

Kunnen ook in de vaatwasser worden

gereinigd. 

�  Ergonomische handvaten, die 

nauwelijks warm worden. 

�  Handvaten met dubbele klinkna-

gels, levenslange garantie op productie-

fouten. 

Aluminium en roestvrijstalen bodem

voor een snellere en optimale verdeling

van de warmte, en roestvrij staal van

‘magnetische’ kwaliteit voor inductie

kookplaten.

�  Alle pannen zijn opgebouwd uit

zeven lagen met uitzondering van de

hoge kookpan, welke bestaat uit vijf

lagen.

Roestvrijstalen binnenkant zorgt voor

eenvoudige reiniging en voorkomt dat

het voedsel gaat aanbakken.

Roestvrijstalen buitenkant voor een eenvoudige

reiniging en professionele uitstraling.

Aluminium en roestvrijstalen legeringen;

speciaal ontworpen combinatie zorgt

voor snelle en optimale warmtegeleiding. 
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Sauspan Cap. Diam. Hoogte

VSCO102    1,9 L  20 cm  7,3 cm

VSCO135    3,3 L  24 cm  8,5 cm

Steelpan

VSCO215     1,4 L      16 cm 7,5 cm

VSCO202    1,9 L 18 cm L 9 cm

VSCO203     2,9 L      20 cm 10 cm

VSCO245 4,3 L 22 cm 10,8 cm

Lage sauteerpan 

VSCO303     2,9 L      28 cm 5 cm

VSCO306 5,9 L 32 cm 7,5 cm

Sauteerpan

VSCO403     2,9 L      28 cm 5 cm

VSCO406     2,9 L      32 cm 5 cm

Kookpan middel

VSCO655 5,2 L 24 cm 11,5 cm

VSCO685      8,1 L 28 cm 13 cm

Kookpan hoog

VSCO708      7,6 L 24 cm 17,5 cm

VSCO712    11,4 L 28 cm 19,5 cm

Pasta inzet

VSCO801 24 cm 17,8 cm

Stoom inzet

VSCO802 24 cm 12,7 cm

VSCO803 20 cm 9,4 cm

Ovenpan

VSCO805 32 cm X 40 cm 9,5 cm

Koekenpan

VSCO508 20 cm 4,5 cm

VSCO595 24 cm 5,3 cm

VSCO511 28 cm    5,3 cm

VSCO513 32 cm 5,7 cm

wok

VSC0807 28 cm 9,5 cm

Koekenpan

VNSCO508 20 cm 4,5 cm

VNSCO595 24 cm 5,3 cm

VNSCO511 28 cm    5,3 cm

VNSCO513 32 cm    5,7 cm

Pannen Viking
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Afwerkingen en Kleuren Viking
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STAINLESS STEEL (SS) METALLIC SILVER (MS) GRAPHITE GRAY (GG) STONE GRAY (SG)

OYSTER GRAY (OG) GOLDEN MIST (GM) LEMONADE (LE) SAGE (SA)

PUMPKIN (PM) RACING RED (RR) APPLE RED (AR) BURGUNDY (BU)

❶

❷

COBALT BLUESTONE GRAY BURGUNDY LEMONADE Viking BLUE

Afwerkingen en kleuren Viking

❶ 24 kleurafwerkingen

STAINLESS STEEL (SS), 
METALLIC SILVER (MS), GRAPHITE GRAY
(GG), STONE GRAY (SG), TAUPE (TP), 
BISCUIT (BT), COTTON WHITE (CW),
WHITE (WH).

OYSTER GRAY (OG), GOLDEN MIST (GM),
LEMONADE (LE), SAGE (SA), MINT
JULEP (MJ), SEA GLASS (SE), 
IRIDESCENT BLUE (IB), 
Viking BLUE (VB).

PUMPKIN (PM), RACING RED (RR),

APPLE RED(AR), BURGUNDY (BU),

PLUM (PL), CHOCOLATE (CH),  BLACK

(BK), COBALT BLUE (CB).

❷ Option garniture laiton (Brass) (BR)

� Al deze koperen accenten zijn 

voorzien van een duurzame, 

beschermende coating voor 

onderhoudsvrij gebruik.

� Viking gebruikt de best denkbare

materialen en technieken voor de 

kleurafwerking. Desondanks 

kunnen - vanwege de toepassing op

verschillende materialen  en andere

omstandigheden - kleine 

kleurverschillen optreden.
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TAUPE (TP) BISCUIT (BT) COTTON WHITE (CW) WHITE (WH)

MINT JULEP (MJ) SEA GLASS (SE) IRIDESCENT BLUE (IB) Viking BLUE (VB)

PLUM (PL) BLACK (BK) CHOCOLATE (CH) COBALT BLUE (CB).

                                •   •       •             •   •   •   •   •   •   •   •        •   •
                     •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

RACING RED BRASS (BR) BRASS (BR)
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Colours

Brass Option
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91,1 cm min. à 94 cm max.

2,5 cm

75,9 cm

91,1 cm

121,6 cm

91,1 cm min. à 94 cm max.

2,5 cm

75,9 cm

91,1 cm

121,6 cm

152,4 cm

121.6 cm 91.1 cm
75.9 cm

61 cm

65.4
cm

70.5
cm

60.6 cm

20 cm
35.2 cm

20.6 cm

4.1 cm

2.5 cm

72.6 cm

61.8 cm

53.3 cm

78.1 cm

78.1 cm

12.7 cm

53.3 cm

93.3 cm

93.3 cm

12.7 cm

 
 

6.4 cm12.7 cm

2.1 cm

➊

➋

➌

➊

➋

➌
➍

➊ EVGCC530
➋ EVGCC536
➌ EVGCC548

➊ EVDSC530
➋ EVDSC536
➌ EVDSC548
➍ EVDSC560

EVGCC
EVDSC

EVGSU104 EVGSU164 EVGSU

DVGWT240

EVGRT548 EVDSC530 EVGRT536 EVGRT

65,4 cm

114,6 cm

49,2 cm

20,6 cm

67,2 cm

 4,1 cm

20,3 cm

91 cm min. 
à

 94 cm max.

71,2 cm

2,5 cm

83 cm

NB: die afmetingen zijn slechts als aanwijzing gegeven. Raadpleeg uw Viking-distributeur om de uiteindelijke afmetingen 
en specificaties van onze toestellen te verkrijgen, voordat er ook maar enig werk aan uw keukenruimte verricht gaat worden.

Basisafmetingen
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(65.4 cm)

(52.1 cm)
(116.8 cm)

(74.9 cm)

(74.9 cm)

(65.4 cm)

(52.1 cm)

(116.8 cm)

(67.3 cm)

(64.9 cm)

(20.3 cm)

(18.7 cm)

(13.6 cm)

(20.3 cm)

(18.7 cm)

(13.6 cm)

64.9 cm

52.1 cm
116.2 cm

74.9 cm

73.0 cm

20.3 cm

21.1 cm

9.8 cm

59.1 cm

70.5 cm

22.8 cm

26.0 cm

59.1 cm

67.9 cm

22.8 cm

26.0 cm

73,7 cm
74,9 cm67,3 cm

 ediS tnorF

31.7 cm

106.7 cm

136.8 cm
167.3 cm

76.2 cm

28.7 cm

19.5 cm
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72
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cm

 ediS tnorF

91,1 cm

121,6 cm
151,1 cm

30,6 cm 27,8 cm

61 cm
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63
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8,

5 
cm

20 cm

74.9 cm 83.2 cm

74.9 cm

68.3 cm

104.6 cm

83.2 cm

104.6 cm

135.1 cm

83.2 cm

104.6 cm68.3 cm

➊

➋

➊
➋
➌

➊
➋
➌

➊ EVIH1008
➋ EVIH1308
➌ EVIH1608

EVIH ➊ EVWH0948
➋ EVWH1248
➌ EVWH1548

EVWH

EVESO3272 EVESO3302 EVESO5301

DVGBQ300 DVGBQ410/412 DVGBQ530/532

EVEWD103 ➊ EVEWD530
➋ EVEWD527
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62,7 cm

88,9 cm

130,8 cm

58,5 cm

9,1 cm
91,5 cm

23,3 cm

De 210,2 cm min. à 213,5 cm max.

52,7 cm

56,4 cm

3,8 cm

69,2 cm

88,9 cm
91,5 cm

62,7 cm

73,7 cm

192,9 cm

9,1 cm 76,2 cm

23,3 cm

210,2 cm min. à 213,5 cm max.

52,7 cm

56,4 cm

69,2 cm

88,9 cm
91,5 cm

61 cm

73,7 cm

192,9 cm

9,1 cm 76,2 cm

23,3 cm

210,2 cm min. à 213,5 cm max.

52,7 cm

59,4 cm

67,3 cm

78.1 cm

(55.9 cm)

(61.9 cm)

86.4 cmmin.to
88.3 cmmax.

(60.6 cm)

(60.6 cm)

60.6 cm

(63.3 cm)

78.1 cm

55.9 cm

61.9 cm

68.3 cm

60.6 cm

87 cmmin.to
88.9 cmmax.

53.8cm

(60.0 cm)

66.4 cm

86.4 cmmin.to
88.3 cmmax.

(37.5 cm)

(37.5 cm)

37.5 cm

78.1 cm

61 cm

88,9 cm

130,8 cm

58,5 cm

9,1 cm
91,5 cm

23,3 cm

De 210,2 cm min. à 213,5 cm max.

52,7 cm

59,4 cm

3,8 cm

67,3 cm

➊

➋

➊

➋
➊

➋

➊

➋

➊
➋

➊
➋

➊
➋

➊
➋

➊ EVCSB548
➋ EVCSB542

➊ EVISB548
➋ EVISB542

EVCBB536 EVIBB536

➊ EVCRB536/EVCFB536
➋ EVCRB530/EVCFB530

➊ EViRB536/EVIFB536
➋ EVIRB530/EVIFB530

EVUAR144
EVUWC144

EVURD144
EDFRD144

EVUWC154

Basisafmetingen
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Models

Ranges
EVGCC530 • • • • • • • • • • • • • •
EVGCC536 • • • • • • • • • • • • • •
EVGCC548 • • • • • • • • • • • • • •
EVDSC530 • • • • • • • • • • • • • • •
EVDSC536 • • • • • • • • • • • • • • •
EVDSC548 • • • • • • • • • • • • • • •
EVDSC560 • • • • • • • • • • • • • • •

Rangetops
EVGRT530 • • • • • • • • • • • • • • •
EVGRT536 • • • • • • • • • • • • • • •
EVGRT548 • • • • • • • • • • • • • • •
DVGWT240 • • • • • • • • • • • • • •

Cooktops
EVGSU104-4B • • • • • • • • • • • • • •
EVGSU164-6B • • • • • • • • • • • • • •

Ovens/W. Drawers
EVESO5301 • • • • • • • • • • • • • •
EVEWD103 • • • • • • • • • • • • • •
EVESO3302 • • • • • • • • • • • • • •
EVESO3272 • • • • • • • • • • • • •
EVEWD530 • • • • • • • • • • • • • •
EVEWD527 • • • • • • • • • • • • •

Ventilation
EVWH • • • • • • • • • • • • • •
EVIH • • • • • • • • • • • • • •

Refrigeration
EVCBB536 • • • • • • • • • • • • • •
EVIBB536 • • • • • • • • • • • • • • •
EDFBB536 • • • • • • • • • • • • • •
EVCSB542 • • • • • • • • • • • • • •
EVISB542 • • • • • • • • • • • • • •
EDFSB542 • • • • • • • • • • • • • •
EVCSB542D • • • • • • • • • • • • • •
EVISB542D • • • • • • • • • • • • • •
EDFSB542D • • • • • • • • • • • • • •
EVCSB548 • • • • • • • • • • • • • •
EVISB548 • • • • • • • • • • • • • • •
EDFSB548 • • • • • • • • • • • • • •
EVCSB548D • • • • • • • • • • • • • •
EVISB548D • • • • • • • • • • • • • • •
EDFSB548D • • • • • • • • • • • • • •
EVCRB530 • • • • • • • • • • • • • •
EVIRB530 • • • • • • • • • • • • • •
EDFRB530 • • • • • • • • • • • • • •
EVCRB536 • • • • • • • • • • • • • •
EVIRB536 • • • • • • • • • • • • • •
EDFRB536 • • • • • • • • • • • • • •
EVCFB530 • • • • • • • • • • • • • •
EVIFB530 • • • • • • • • • • • • • •
EDFFB530 • • • • • • • • • • • • • •
EVCFB536 • • • • • • • • • • • • • •
EVIFB536 • • • • • • • • • • • • • •
EDFFB536 • • • • • • • • • • • • • •
EVURD • • • • • • • • • • • • •
EDFRD • • • • • • • • • • • • •
EVUAR • • • • • • • • • • • • •
EVUWC • • • • • • • • • • • • •

Grills and Grill Carts
DVGBQ300-2RTL • • • • • • • • • • • • • •
DVGBQ412-2RTL • • • • • • • • • • • • • •
DVGBQ410-3RTL • • • • • • • • • • • • • •
DVGBQ532-3RTL • • • • • • • • • • • • • •
DVGBQ530-4RTL • • • • • • • • • • • • • •
EBQC300-T3 • • • • • • • • • • • • • •
EBQC410-T1 • • • • • • • • • • • • • •
EBQC530-T1 • • • • • • • • • • • • • •

Cutlery 
All • • • • • • • • • • • • •

Pots and Pans 
All • • • • • • • • • • • • • •

Notes

Beschikbaarheid product
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�  Kijk voor meer informatie over de 
Viking producten en dealers op 
www.vikingrange.com
�  De beschrijvingen van de producten in
deze brochure zijn alleen geldig op de
datum van publicatie. De Viking Range
Corporations behoudt zich het recht om
zonder voorafgaande kennisgeving zijn
producten te wijzigen, ongeacht de
weergegeven informatie in deze brochure.

Vanwege het complexe proces van 
fotograferen en afdrukken kan het zijn
dat de kleuren, weergegeven in deze
brochure, niet geheel overeenstemmen
met de realiteit. 
Ondanks onze inspanningen om de in-
formatie in deze brochure foutloos
samen te stellen is het mogelijk dat er,
vanwege de grote hoeveelheid data, in
de informatie onjuistheden voorkomen.

Wij vragen dan ook uw begrip dat wij
een voorbehoud moeten maken voor
type- en/of interpretatiefouten.
Tenslotte behoudt zich de Viking Range
Corporation het recht voor om, om
welke reden dan ook de productie en
distributie van enig product te stoppen
zonder voorafgaande kennisgeving. 
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