
De wondere wereld van Stoves
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Het plezier 
in koken!
Koken op een Stoves fornuis is een beleving voor iedereen 

die koken leuk vindt. Want koken is meer dan een alledaagse 

bezigheid; het moet plezier en ontspanning geven. 

Naast een werkpaard is een Stoves fornuis tegelijkertijd ook het 

paradepaard in uw keuken. Een Stoves fornuis mag simpelweg niet 

ontbreken in de keuken van een hobbykok. Een Stoves fornuis biedt 

grenzeloze mogelijkheden, zowel in uiterlijk als in functionaliteit en is 

een uniek product, gevormd door jarenlange ervaring.

Veel kookplezier toegewenst en eet smakelijk!

 

Kijk op www.stoves.nl of www.stoves.be voor kookvideo’s en 

recepten van Stoves.
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Richmond

‘Koken was 
nog nooit zo 
gemakkelijk’ 
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Richmond
550 DFT
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Richmond

RAL kleur uitvoering

Meerprijs zie pagina 16.

Uitvoering
Zwart

€ 1.295,-

Champagne

€ 1.295,-

Bovenzijde fornuis

2 gietijzeren pannendragers met 4 gaskookzones waarvan één wokbrander van 

4kW met thermische gasbeveiliging en voorzien van zwart aluminium gegoten 

deksel.

Oven boven

Conventionele oven voorzien van grill met variabele grillfunctie. Compact, snel en 

veelzijdig. Boven- en onderwarmte van 60 tot 260 graden.

Oven onder

3D heteluchtoven met het verwarmingselement rondom de ventilator. Uitstekende 

warmteverdeling, daardoor probleemloze bereiding van meerdere gerechten 

tegelijkertijd. Voorzien van linksdraaiende deur.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 4.9 kW*
* Minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker) 
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!
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Richmond
900 DFT
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RAL kleur uitvoering

Meerprijs zie pagina 16.

Uitvoering
Zwart

€ 2.950,-

Champagne

€ 2.950,-

Bovenzijde fornuis

3 gietijzeren pannendragers met 5 gaskookzones. Naadloos geëmailleerde 

vangschaal, automatische ontsteking in de knop en thermische gasbeveiliging.

Oven linksboven

Conventionele oven met grill. Compact, snel en veelzijdig. Regelbare grillfunctie 

met 8 standen voor de juiste precisie. Zowel groot- als kleinvlak grillen. 

Telescopische geleider.

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden, 2 

telescopische geleiders en temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. 

Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechts

‘Longdoor’ oven met 91 liter inhoud. 3D heteluchtoven met het 

verwarmingselement rondom de ventilator. Uitstekende warmteverdeling daardoor 

zeer geschikt voor meerdere gerechten tegelijkertijd.

Grillplaat

Standaard gietijzeren geribbelde grillplaat (alleen bij gasmodellen). 

Te plaatsen over twee gasbranders, temperatuur per zone instelbaar.

Ideaal voor vlees, vis en groente.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Richmond

Aansluitwaarde elektra: 7.2 kW*
* Minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)  
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!
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Richmond
1000/1100 DFT
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Richmond

RAL kleur uitvoering

Meerprijs zie pagina 16.

Uitvoering
Zwart

100 cm

€ 3.385,-

110 cm

€ 3.560,-

Champagne

100 cm

€ 3.385,-

110 cm

€ 3.560,-

Bovenzijde fornuis

4 gietijzeren pannendragers met 7 gaskookzones. Naadloos geëmailleerde 

vangschaal, automatische ontsteking in de knop en thermische gasbeveiliging.

Oven linksboven

Conventionele oven met grill. Compact, snel en veelzijdig. Regelbare grillfunctie 

met 8 standen voor de juiste precisie. Zowel groot- als kleinvlak grillen. 

Telescopische geleider.

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden, 

2 telescopische geleiders en temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. 

Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechtsboven

Elektrische 3D heteluchtoven, komt snel op temperatuur. Perfecte oven voor 

gelijkmatige verwarming en constante temperatuur. Het verwarmingselement is 

rondom de ventilator gesitueerd.

Oven rechtsonder

Sudderoven voor uitstekende resultaten bij gerechten die langzaam dienen te 

garen. Wat denkt u van bijvoorbeeld stoofpotten, bouillon of soep.

Grillplaat

Standaard gietijzeren geribbelde grillplaat (alleen bij gasmodellen). Te plaatsen over 

twee branders, temperatuur per zone instelbaar. Ideaal voor vlees, vis en groente.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 7.2 kW*
* Minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker) 
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!
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Richmond
900 Ei

INDUCTIE
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Richmond

RAL kleur uitvoering

Meerprijs zie pagina 16.

Uitvoering - Inductie
Zwart

€ 3.550,-

Champagne

€ 3.550,-

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder 

andere powerboostfunctie tot 3700 Watt.

Oven linksboven

Conventionele oven met grill. Compact, snel en veelzijdig. Regelbare grillfunctie 

met 8 standen voor de juiste precisie. Zowel groot- als kleinvlak grillen 

Telescopische geleider.

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden, 

2 telescopische geleiders en temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. 

Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechts

‘Longdoor’ oven met 91 liter inhoud. 3D heteluchtoven met het 

verwarmingselement rondom de ventilator. Uitstekende warmteverdeling daardoor 

zeer geschikt voor meerdere gerechten tegelijkertijd.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 14.3 kW*
* Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker) 
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!
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Richmond
1000/1100 Ei

INDUCTIE
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Richmond

RAL kleur uitvoering

Meerprijs zie pagina 16.

Uitvoering - Inductie
Zwart

100 cm

€ 4.450,-

110 cm

€ 4.650,-

Champagne

100 cm

€ 4.450,-

110 cm

€ 4.650,-

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder 

andere powerboostfunctie tot 3700 Watt.

Oven linksboven

Conventionele oven met grill. Compact, snel en veelzijdig. Regelbare grillfunctie 

met 8 standen voor de juiste precisie. Zowel groot- als kleinvlak grillen. 

Telescopische geleider.

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden, 

2 telescopische geleiders en temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. 

Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechtsboven

Elektrische 3D heteluchtoven, komt snel op temperatuur. Perfecte oven voor 

gelijkmatige verwarming en constante temperatuur. Het verwarmingselement is 

rondom de ventilator gesitueerd.

Oven rechtsonder

Sudderoven voor uitstekende resultaten bij gerechten die langzaam dienen te 

garen. Wat denkt u van bijvoorbeeld stoofpotten, bouillon of soep.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 14.2 kW*
* Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker) 
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!
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De kleurrijke 
Stoves
Richmond
Uw Stoves Richmond fornuis is in elke 

RAL kleur verkrijgbaar!

Er is niets moeilijker dan het kiezen van de 

juiste kleur van uw keuken. Want vindt u 

deze kleur over een paar jaar nog steeds 

zo mooi? Stoves heeft de oplossing voor 

dit probleem: een extra set verwisselbare 

deuren! U kunt uw fornuis bestellen in elke 

RAL kleur die u wilt. Want wilt u na verloop 

van tijd toch van kleur veranderen? Dan kunt 

u de originele zwarte of champagne kleur 

deurfronten eenvoudig weer terugplaatsen 

op uw fornuis of een extra set deurfronten in 

de nieuwe gewenste RAL kleur bestellen!
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Hoe kunt u een Richmond fornuis

1.   Bestel een zwart of champagne kleurig fornuis uit de Richmond serie in de afmeting 

55/90/100/110 breed.

2. Bestel een set deurfronten in de RAL kleur van uw keuze (zie onder).

3. Uw gekleurde deurfronten worden apart van het fornuis geleverd. 

4.   Uw keukenleverancier verwisselt de zwarte of champagne kleurige deurfronten 

in de door u uitgekozen RAL kleur deurfronten. Of u doet dit eenvoudig zelf, zie 

instructiefilmpje op www.stoves.nl of www.stoves.be.

5.   Bewaar de zwarte of champagne kleurige deurfronten op een droge en veilige 

plek. Deze deurfronten kunt u altijd weer omwisselen met uw gekleurde RAL kleur 

deurfronten.

Het bedieningspaneel, de vangschaal, de plint en de zijpanelen van het fornuis blijven 

altijd in de kleur zwart. Stoves kleurt uw deuren door middel van poedercoating. Dit is een 

geavanceerd proces voor een zeer sterke toplaag. 

Richmond 550 DFT

Set bestaande uit 2 deurfronten

Bestelcode: 20901167 + RAL nummer

€ 295,-

Richmond 1000 DFT / 1000 EI

Set bestaande uit 4 deurfronten

Bestelcode: 20900712 + RAL nummer

€ 375,-

Richmond 1100 DFT / 1100 EI

Set bestaande uit 4 deurfronten

Bestelcode: 20900713 + RAL nummer

€ 395,-

Richmond 900 DFT / 900 Ei

Set bestaande uit 3 deurfronten

Bestelcode: 20900711 + RAL nummer

€ 350,-

in een RAL kleur bestellen
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Stoves mat!
Dit is toch wel het neusje van de zalm, uw Stoves fornuis in een van de 3 matte basiskleuren: 

mat zwart, mat wit en mat rood. Met tevens de mogelijkheid om zowel de handgrepen als 

de bovengreep in chique mat zwart te bestellen. Deze kleuren zijn bewerkt in een matte 

poedercoating en zijn voorzien van een 30% glansgraad.

Hoe kunt u een Stoves Richmond fornuis met matte deuren bestellen?

1.  Bestel een zwart of champagne kleurig fornuis uit de Richmond serie in de 

afmeting 55/90/100/110 breed.

2. Bestel een set deurfronten in de RAL kleur van uw keuze (zie onder).

3. Uw gekleurde deurfronten worden apart van het fornuis geleverd. 

4.   Uw keukenleverancier verwisselt de zwarte of champagne kleurige deurfronten in 

de door u gewenste (wit / zwart / rood) matte kleur. Of u doet dit eenvoudig zelf, 

zie instructiefilmpje op www.stoves.nl of www.stoves.be.

5.   Bewaar de zwarte of champagne kleurige deurfronten op een droge en veilige 

plek. Deze deurfronten kunt u altijd weer omwisselen met uw gekleurde RAL- of 

matte kleur deurfronten.

Het bedieningspaneel, de vangschaal, de plint en de zijpanelen van het fornuis blijven 

altijd in de kleur zwart. Stoves kleurt uw deuren door middel van poedercoating. Dit is 

een geavanceerd proces voor een zeer sterke toplaag. 

Richmond 550 DFT
Mat zwart bestelcode: 20901270 + RAL 9005 / mat zwart € 295,-

Mat wit bestelcode: 20901167 + RAL 9001 / mat wit € 295,-

Mat rood bestelcode: 20901167 + RAL 3002 / mat rood € 295,-

Richmond 900 DFT / 900 Ei
Mat zwart bestelcode: 20901271 + RAL 9005 / mat zwart € 350,-

Mat wit bestelcode: 20900711 + RAL 9001 / mat wit € 350,-

Mat rood bestelcode: 20900711 + RAL 3002 / mat rood € 350,-

Richmond 1000 DFT / 1000 Ei
Mat zwart bestelcode: 20901272 + RAL 9005 / mat zwart € 375,-

Mat wit bestelcode: 20900712 + RAL 9001 / mat wit € 375,-

Mat rood bestelcode: 20900712 + RAL 3002 / mat rood € 375,-

Richmond 1100 DFT / 1100 Ei
Mat zwart bestelcode: 20901273 + RAL 9005 / mat zwart € 395,-

Mat wit bestelcode: 20900713 + RAL 9001 / mat wit € 395,-

Mat rood bestelcode: 20900713 + RAL 3002 / mat rood € 395,-

Stoves staat er mat gekleurd op!
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Hoe kunt u de handgrepen & bovengreep in chique mat zwart bestellen?

1.   Bestel een zwart of champagne kleurig fornuis uit de Richmond serie in de 

afmeting 90/100/110 breed.

2. Bestel een set handgrepen/bovengreep in mat zwart (zie onder).

3. Uw mat zwarte handgrepen/bovengreep worden apart van het fornuis geleverd.

4.  Uw keukenleverancier verwisselt de mat zwarte handgrepen /bovengreeep bij 

installatie. Of u doet dit eenvoudig zelf, zie instructiefilmpjes op www.stoves.nl of 

stoves.be.

Richmond 900 DFT / 900 Ei

Set bestaande uit 3 deurgrepen en bovenreep mat zwart

Bestelcode: 20901193  € 250,-

Richmond 1000 DFT / 1000 Ei

Set bestaande uit 4 deurgrepen en bovenreep mat zwart

Bestelcode: 20901194  € 275,-

Richmond 1100 DFT / 1100 Ei

Set bestaande uit 4 deurgrepen en bovenreep mat zwart

Bestelcode: 20901195  € 285,-

Handgrepen & bovengreep in 
chique mat zwart!

De grepen van uw fornuis 
in chique mat zwart!
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Sterling

‘Koken was 
nog nooit zo 
gemakkelijk’ 
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Sterling
600 DFT
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Sterling

Uitvoering
Zwart

€ 1.375,-

RVS

€ 1.375,-

Bovenzijde fornuis

2 gietijzeren pannendragers met 4 gaskookzones waaronder een wokbrander van 

4kW met thermische gasbeveiliging en voorzien van glazen deksel.

Oven boven

Conventionele oven met grill met variabele grillfunctie. Compact, snel en veelzijdig. 

Boven- en onderwarmte van 60 tot 260 graden. Voorzien van klepdeur.

Oven onder

3D heteluchtoven met het verwarmingselement rondom de ventilator. 

Linksdraaiende deur. Uitstekende warmteverdeling waardoor het bereiden van 

meerdere gerechten tegelijkertijd geen enkel probleem is.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 4.9 kW*
* Minimaal 2 fasen 230 V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)  
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!
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Sterling
900 DFT
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Sterling

Uitvoering
Zwart

€ 2.545,-

RVS

€ 2.545,-

Bovenzijde fornuis

3 gietijzeren pannendragers met 5 gaskookzones, vangschaal naadloos rvs, 

automatische ontsteking in de knop en thermische gasbeveiliging.

Oven linksboven

Elektrische variabele grill instelbaar op hele of halve breedte met 8 verschillende 

standen voor het juiste resultaat. Grillen met open deur voor een crispy resultaat.

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden. 

Temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechts

‘Longdoor’ oven met 91 liter inhoud. 3D heteluchtoven met het 

verwarmingselement rondom de ventilator. Uitstekende warmteverdeling daardoor 

zeer geschikt voor meerdere gerechten tegelijkertijd.

Grillplaat

Standaard gietijzeren geribbelde grillplaat (alleen bij gasmodellen). Te plaatsen 

over twee gasbranders, temperatuur per zone instelbaar. Ideaal voor vlees, vis en 

groente.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 7.2 kW*
* Minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)  
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!



26

Sterling
1000/1100 DFT
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Sterling

Uitvoering
Zwart

100 cm

€ 2.850,-

110 cm

€ 3.025,-

RVS

100 cm

€ 2.850,-

110 cm

€ 3.025,-

Bovenzijde fornuis

4 gietijzeren pannendragers met 7 gaskookzones, vangschaal naadloos rvs, 

automatische ontsteking in de knop en thermische gasbeveiliging. 

Oven linksboven

Elektrische variabele grill instelbaar op hele of halve breedte met 8 verschillende 

standen voor het juiste resultaat. Grillen met open deur voor een crispy resultaat!

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden. 

Temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechtsboven

Elektrische 3D heteluchtoven, komt snel op temperatuur. Perfecte oven voor 

gelijkmatige verwarming en constante temperatuur. Het verwarmingselement is 

rondom de ventilator gesitueerd.

Oven rechtsonder

Sudderoven voor uitstekende resultaten bij gerechten die langzaam dienen te 

garen. Te denken aan bijvoorbeeld stoofpotten, bouillon of soep.

Grillplaat

Standaard gietijzeren geribbelde grillplaat (alleen bij gasmodellen). Te plaatsen over 

twee branders, temperatuur per zone instelbaar. Ideaal voor vlees, vis en groente.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 7.2 kW*
* Minimaal 2 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)  
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!
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Sterling
600 Ei

INDUCTIE
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Sterling

Uitvoering - Inductie
Zwart

€ 1.805,-

RVS

€ 1.805,-

Bovenzijde fornuis

4 inductiekookzones regelbaar door middel van bedieningsknoppen.

Oven boven

Conventionele oven met variabele grillfunctie. Compact, snel en veelzijdig.  

Boven- en onderwarmte van 60 tot 260 graden. Voorzien van klepdeur.

Oven onder

3D heteluchtoven met het verwarmingselement rondom de ventilator. 

Linksdraaiende deur. Uitstekende warmteverdeling waardoor het bereiden van 

meerdere gerechten tegelijkertijd geen enkel probleem is. 

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 12.1 kW*
* Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker) 
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!
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Sterling
900 Ei

INDUCTIE
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Sterling

Uitvoering - Inductie
Zwart

€ 3.450,-

RVS

€ 3.450,-

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder 

andere powerboostfunctie tot 3700 Watt.

Oven linksboven

Elektrische variabele grill instelbaar op hele of halve breedte met 8 verschillende 

standen voor het juiste resultaat. Grillen met open deur voor een crispy resultaat!

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden. 

Temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechts

‘Longdoor’ oven met 91 liter inhoud. 3D heteluchtoven met het 

verwarmingselement rondom de ventilator. Uitstekende warmteverdeling daardoor 

zeer geschikt voor meerdere gerechten tegelijkertijd.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41.

Aansluitwaarde elektra: 14.3 kW*
* Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)  
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!
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Sterling
1100 Ei

INDUCTIE
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Sterling

Uitvoering - Inductie
Zwart

€ 4.650,-

RVS

€ 4.650,-

Bovenzijde fornuis

5 inductiekookzones regelbaar door middel van tiptoets slide control met onder 

andere powerboost tot 3700 Watt.

Oven linksboven

Elektrische variabele grill instelbaar op hele of halve breedte met 8 verschillende 

standen voor het juiste resultaat. Grillen met open deur voor een crispy resultaat!

Oven linksonder

Multifunctionele 3D heteluchtoven met 9 verschillende ovenstanden. 

Temperatuurregeling van 60 tot 260 graden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Oven rechtsboven

Elektrische 3D heteluchtoven, komt snel op temperatuur. Perfecte oven voor 

gelijkmatige verwarming en constante temperatuur. Het verwarmingselement is 

rondom de ventilatoren gesitueerd.

Oven rechtsonder

Sudderoven voor uitstekende resultaten bij gerechten die langzaam dienen te 

garen. Wat denkt u van bijvoorbeeld stoofpotten, bouillon of soep.

Uitgebreide technische informatie, zie pagina 41. 

Aansluitwaarde elektra: 14.2 kW*
* Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/stekker)  
Wij adviseren u dit fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten!
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Afzuigkappen



35



36

900 SST
Afzuigcapaciteit 600 m3

Geluidsniveau  max. 64 decibel

Randafzuiging  ja

Afzuigsnelheid  3 afzuigsnelheden + intensiefstand

Bediening  touch control bediening

Verlichting  halogeenverlichting 2 x 20 Watt

Naloopstand  15 minuten

Vetfilter reinigingsindicatie  ja

Hoogte  variabele hoogte aanpassing

Afvoer  naar buiten of recirculatie d.m.v. koolstoffilters

Aansluitwaarde  290 Watt

Doorsnede afvoer  150/120 mm

Montage  wandmontage

Energielabel  D

Koolstoffilter

Set koolstoffilters SST modellen 80000351 € 35,-

Kleur

Zwart

€ 595,-

RVS

€ 595,-
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Afzuigkappen

900 - 1000 - 
1100 DCP
Afzuigcapaciteit  615 m3

Geluidsniveau  max. 58 decibel

Vetfilter cassettes  3 aluminium vetfilter cassettes (reinigbaar)

Afzuigsnelheid  3 afzuigsnelheden + intensiefstand

Bediening  touch control bediening

Verlichting  halogeenverlichting 2 x 20 Watt

Naloopstand  15 minuten

Vetfilter reinigingsindicatie  ja

Hoogte  variabele hoogte aanpassing

Afvoer  naar buiten

Aansluitwaarde  290 Watt

Doorsnede afvoer  150/120 mm

Montage  wandmontage

Energielabel  D

Koolstoffilter

Set koolstoffilters DCP modellen 80000318 € 35,-

Kleur

90 cm

€ 675,-

100 cm

€ 750,-

110 cm

€ 825,-Zwart

850 SIL RVS
Afzuigcapaciteit 628 m3

Geluidsniveau max. 63 decibel

Vetfilters 3 RVS labyrint vetfilters (vaatwasser bestendig)

Afzuigsnelheid  3 afzuigsnelheden + intensiefstand

Bediening  elektronische tiptoets bediening

Verlichting  halogeenverlichting 2 x 20 Watt

Naloopstand 10 minuten

Vetfilter reinigingsindicatie ja

Afvoer naar buiten of recirculatie d.m.v. koolstoffilters

Aansluitwaarde  290 Watt

Doorsnede afvoer 150/120

Inbouwunit ja

Energielabel  D

Koolstoffilter

Set koolstoffilters SIL modellen 80000351 € 35,-

Kleur

RVS

€ 750,-

90 cm

€ 675,-

100 cm

€ 750,-

110 cm

€ 825,-RVS
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Achterwanden

Opvulstrook

Plintverhoger

• Voor montage tussen fornuis en 

onderkant afzuigkap

• Inclusief MDF houtvulling

• 75 cm hoog en 19 mm dik

• Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS

• Speciale opvulstrook voor 5 cm extra 

diepte met eenvoudige montage

• Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS

• Speciale plint voor een stelhoogte 

bovenkant fornuis van 93 tot 96 cm. 

Deze plint dekt volledig de ruimte af 

tussen onderkant fornuis en vloer

• Plint is alleen toepasbaar bij 

installatie van het fornuis tussen de 

keukenmeubelen

• Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS

Kleur

bxhxd

Kleur

Kleur

€ 239,-

€ 159,-

€ 200,-

BAW 975

SVW 90

SVS 90

BAW 1075

SVW 100

SVS 100

BAW 1175

SVW 110

SVS 110

€ 239,-

€ 159,-

€ 200,-

€ 255,-

€ 165,-

€ 229,-

€ 255,-

€ 165,-

€ 229,-

€ 275,-

€ 175,-

€ 250,-

€ 275,-

€ 175,-

€ 250,-

Zwart

Zwart

Zwart

RVS

RVS

RVS

900x750x19 mm

90 cm

90 cm

1000x750x19 mm

100 cm

100 cm

1100x750x19 mm

110 cm

110 cm

Accessoires
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Technische specificaties



42

Kookveld 
2 gietijzeren pannendragers 
Aluminium gegoten deksel zwart
4 gasbranders:
1 x 1,0 kW 
1 x 4,0 kW wokbrander
2 x 2,0 kW

Oven boven
Elektrische conventionele oven en variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter

Oven onder
Elektrische heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 59 liter
Deur alleen linksdraaiend

Standaard toebehoren
1 x braadslede
3 x rooster

Technische gegevens
Afmeting h x b x d: 90,0-92,0 x 54,6 x 59,5
Nettogewicht: 54 kg
Maximale aansluitwaarde: 4,9 kW
Automatische vonkontsteking
Power cool systeem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Thermische beveiliging
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij 
houden i.v.m. openen van de deuren

Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat 
prima echter houd rekening met de 
installatiemogelijkheden! Raadpleeg uw 
leverancier omtrent deze mogelijkheden.

Kookveld 
3 gietijzeren pannendragers 
5 gasbranders:
1 x 3,5 kW wokbrander
1 x 3 kW
2 x 2 kW
1 x 1 kW

Oven linksboven (Richmond 900 DFT)
Elektrische conventionele oven en variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter
Telescopische roostergeleider

Oven linksboven (Sterling 900 DFT)
Elektrische variabele grill
Grilleren met open deur
Energieklasse B
Inhoud 35 liter

Oven rechts
Elektrische 3D heteluchtoven
Energieklasse A
Inhoud 91 liter
25 roosterposities en bordenwarmrek

Oven linksonder
Elektrische multifunctionele oven inclusief grill met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders 

Standaard toebehoren
2 x braadslede
3 x rooster groot
4 x rooster klein
1 x bordenrek
Gietijzeren grillplaat
Ombouwset flessengas

Technische gegevens
Afmeting h x b x d: 90,0–93,0 x 89,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 88 kg
Maximale aansluitwaarde: 7,2 kW
Automatische vonkontsteking in de knop
Power cool systeem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Thermische beveiliging 
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden 
i.v.m. openen van de deuren

Richmond 550 DFT Zwart
EAN code: 5052263022386 
 
Richmond 550 DFT  Champagne
EAN code: 5052263022379

Richmond 900 DFT Zwart
EAN code: 5052263007123 
 
Richmond 900 DFT  Champagne
EAN code: 5052263007130

Sterling 900 DFT Zwart
EAN code: 5052263007512 
 
Sterling 900 DFT RVS
EAN code: 5052263007505

Richmond 550 DFT Richmond 900 DFT
Sterling 900 DFT

Tussenbouwadvies:
Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen 
kastelementen adviseren wij links en rechts 
naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen 
van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een 
verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe 
te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 
naar www.stoves.nl



43

Technische specificaties
Kookveld  
4 gietijzeren pannendragers
7 gasbranders
1 x 3,5 kW wokbrander
1 x 3 kW
3 x 2 kW
2 x 1 kW

Oven linksboven Richmond 1000 DFT
Elektrische variabele grill 
Energieklasse A
Inhoud 35 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven linksboven Sterling 1000 DFT
Elektrische variabele grill
Grilleren met open deur
Energieklasse B
Inhoud 35 liter

Oven rechtsboven 
Elektrisch 3D heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven linksonder
Elektrisch multifunctionele oven inclusief grill met 
kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven rechtsonder  
Elektrische sudderoven
Inhoud 35 liter

Standaard toebehoren
2 x braadslede
5 x rooster groot
Gietijzeren grillplaat
Ombouwset flessengas

Technische gegevens
Afmeting  h x b x d 90,0-93,0 x 99,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 106 kg
Maximale aansluitwaarde: 7,2 kW
Automatische vonkontsteking in de knop
Power cool systeem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Thermische beveiliging
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij 
houden i.v.m. openen van de deuren

Kookveld 
4 gietijzeren pannendragers
7 gasbranders
1 x 3,5 kW wokbrander
1 x 3 kW
3 x 2 kW
2 x 1 kW

Oven linksboven Richmond 1100 DFT
Elektrische conventionele oven inclusief variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 39 liter
Telescopische roostergeleider

Oven linksboven Sterling 1100 DFT
Elektrische variabele grill
Grilleren met deur open
Energieklasse A
Inhoud 39 liter

Oven rechtsboven
Elektrisch 3D heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 69 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven linksonder
Elektrisch multifunctionele oven inclusief grill met 
kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 69 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven rechtsonder  
Elektrische sudderoven
Inhoud 39 liter

Standaard toebehoren
2 x braadslede
5 x rooster groot
Gietijzeren grillplaat
Ombouwset flessengas

Technische gegevens
Afmeting  h x b x d 90,0-93,0 x 109,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 115 kg
Maximale aansluitwaarde: 7,2 kW
Automatische vonkontsteking in de knop
Powercoolsysteem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Thermische beveiliging
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij 
houden i.v.m. openen van de deuren

Richmond 1000 DFT Zwart
EAN code: 5052263007147 
 
Richmond 1000 DFT Champagne
EAN code: 5052263007154

Sterling 1000 DFT Zwart
EAN code: 5052263007529 
 
Sterling 1000 DFT RVS
EAN code: 5052263007536

Richmond 1100 DFT Zwart
EAN code: 5052263007161 
 
Richmond 1100 DFT Champagne
EAN code: 5052263007178

Sterling 1100 DFT Zwart
EAN code: 5052263007192 
 
Sterling 1100 DFT RVS
EAN code: 5052263007543

Richmond 1000 DFT
Sterling 1000 DFT

Richmond 1100 DFT
Sterling 1100 DFT

Tussenbouwadvies:
Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen 
kastelementen adviseren wij links en rechts 
naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen 
van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een 
verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe 
te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 
naar www.stoves.nl

Tussenbouwadvies:
Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen 
kastelementen adviseren wij links en rechts 
naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen 
van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een 
verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe 
te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 
naar www.stoves.nl
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Kookveld 
Tiptoets bediening bovenzijde
5 inductie kookzones
1 x 2,3 - 3,7 kW (power boost)
2 x 1,6 - 3,0 kW
1 x 1,4 - 3,0 kW
1 x 1,15 - 2,2 kW

Oven linksboven Richmond 900 Ei
Elektische conventionele oven en variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter
Telescopische roostergeleider

Oven linksboven Sterling 900 Ei
Elektrische variabele grill
Grilleren met open deur
Energieklasse B
Inhoud 35 liter

Oven rechts
Elektrisch 3D heteluchtoven
Energieklasse A
Inhoud 91 liter
25 roosterposities en bordenwarmrek

Oven linksonder
Elektrische multifunctionele oven inclusief grill 
met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders

Standaard toebehoren 
2 x braadslede
3 x rooster groot
4 x rooster klein
1 x bordenrek

Technische gegevens
Afmeting  h x b x d 90,0-93,0 x 89,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 85 kg
Maximale aansluitwaarde: 14,3 kW
Power cool systeem
Pandetectie
Power boost functie
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij 
houden i.v.m. openen van de deuren

Kookveld 
Tiptoets bediening bovenzijde
5 inductie kookzones
1 x 2,3 - 3,7 kW (Power boost)
2 x 1,6 - 3,0 kW
1 x 1,4 - 3,0 kW
1 x 1,15 - 2,2 kW

Oven linksboven 
Elektrische conventionele oven inclusief 
variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter
Telescopische roostergeleider

Oven rechtsboven
Elektrische 3D heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven linksonder
Elektrische multifunctionele oven inclusief grill 
met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 62 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven rechtsonder 
Elektrische sudderoven
Inhoud 35 liter

Standaard toebehoren 
2 x braadslede
5 x rooster groot

Technische gegevens
Afmeting  h x b x d 90,0-93,0 x 99,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 100 kg
Maximale aansluitwaarde: 14,2 kW
Powercoolsysteem
Pandetectie
Power boost functie
Power cool systeem
Digitale programmeerbare klok
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij 
houden i.v.m. openen van de deuren

Richmond 900 Ei
Sterling 900 Ei

Richmond 1000 Ei

Richmond 900 Ei Zwart
EAN code: 5052263017269 
 
Richmond 900 Ei Champagne
EAN code: 5052263017276

Sterling 900 Ei Zwart
EAN code: 5052263019836 
 
Sterling 900 Ei RVS
EAN code: 5052263019829

Richmond 1000 Ei Zwart
EAN code: 5052263019876 
 
Richmond 1000 Ei Champagne
EAN code: 5052263019874

Tussenbouwadvies:
Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen 
kastelementen adviseren wij links en rechts 
naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen 
van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een 
verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe 
te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 
naar www.stoves.nl
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Technische specificaties
Kookveld
Tiptoets bediening bovenzijde
5 inductie kookzones
1 x 2,3 - 3,7 kW
2 x 1,6 - 3,0 kW
1 x 1,4 - 3,0 kW
1 x 1,15 - 2,2 kW

Oven linksboven Richmond 1100 Ei
Elektrische conventionele oven inclusief 
variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 39 liter
Telescopische roostergeleider

Oven linksboven Sterling 1100 Ei
Elektrische variabele grill
Grilleren met deur open
Energieklasse B
Inhoud liter 39

Oven rechtsboven
Elektrisch 3D heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 69 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven linksonder
Elektrische multifunctionele oven inclusief grill 
met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 69 liter
Telescopische roostergeleiders

Oven rechtsonder
Elektrische sudderoven
Inhoud liter 39 liter

Standaard toebehoren 
2 x braadslede
5 x rooster groot

Technische gegevens
Afmeting  h x b x d 90,0-93,0 x x109,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 109 kg
Maximale aansluitwaarde: 14,2 kW
Powercoolsysteem
Pandetectie
Power boost functie
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij 
houden i.v.m. openen van de deuren

Richmond 1100 Ei
Sterling 1100 Ei

Richmond 1100 Ei Zwart
EAN code: 5052263017306 
 
Richmond 1100 Ei Champagne
EAN code: 5052263017313

Sterling 1100 Ei Zwart
EAN code: 5052263017368 
 
Sterling 1100 Ei RVS
EAN code: 5052263017375

Tussenbouwadvies:
Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen 
kastelementen adviseren wij links en rechts 
naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen 
van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een 
verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe 
te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 
naar www.stoves.nl

Kookveld
2 gietijzeren pannendragers
Glazen deksel
4 gasbranders
1 x 1,0 kW
1 x 4,0 kW wokbrander
2 x 2,0 kw

Oven boven
Elektrische conventionele oven en variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter

Oven onder 
Elektrische heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 59 liter
Deur alleen linksdraaiend

Standaard toebehoren 
1 x braadslede
3 x rooster
Ombouwset flessengas

Technische gegevens
Afmeting  h x b x d 90,0-92,0 x 59,6 x 60,5 cm
Nettogewicht: 54 kg
Maximale aansluitwaarde: 4,9 kW
Automatische vonkontsteking
Power cool systeem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Thermische beveiliging
Zijpanelen zijn altijd zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij 
houden i.v.m. openen van de deuren

Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat 
prima echter houd rekening met de 
installatiemogelijkheden! Raadpleeg uw 
leverancier omtrent deze mogelijkheden.

Sterling 600 DFT

Sterling 600 DFT Zwart
EAN code: 5052263022393 
 
Sterling 600 DFT RVS
EAN code: 5052263022409

Tussenbouwadvies:
Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen 
kastelementen adviseren wij links en rechts 
naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen 
van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een 
verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe 
te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 
naar www.stoves.nl



46

822

Kookveld 
Bedieningsknoppen voorzijde
4 inductie kookzones
2 x 1,5 - 2,0 kW
2 x 1,2 - 1,6 kW

Oven boven
Elektrische conventionele oven en variabele grill
Energieklasse A
Inhoud 35 liter

Oven onder
Elektrische heteluchtoven met kijkvenster
Energieklasse A
Inhoud 59 liter
Deur alleen linksdraaiend

Standaard toebehoren 
1 x braadslede
3 x rooster

Technische gegevens
Afmeting  h x b x d 90,0-92,0 x 59,6 x 59,5 cm
Nettogewicht: 51 kg
Maximale aansluitwaarde: 12,1 kW
Power coolsysteem
Digitale programmeerbare klok
Easy Clean Pristine Emaille® in alle binnenovens
Zijpanelen zijn altijd in zwart uitgevoerd
Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij 
houden i.v.m. openen van de deuren

Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat 
prima echter houd rekening met de 
installatiemogelijkheden! Raadpleeg uw 
leverancier omtrent deze mogelijkheden.

Sterling 600 Ei

Sterling 600 Ei zwart
EAN code: 5052263022423 

Sterling 600 Ei rvs
EAN code: 5052263022416

Tussenbouwadvies:
Bij het plaatsen van een Sterling fornuis tussen 
kastelementen adviseren wij links en rechts 
naast het fornuis een wang/vulstrip te plaatsen 
van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of een 
verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm toe 
te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 
naar www.stoves.nl

900

850 SIL

900 SST

900/1000/1100 DCP
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Algemeen:
Gasaansluiting bevindt zich rechtsachter bovenin aansluitblok, 
voor elektrische aansluiting bevindt zich midden achter. Voor het 
plaatsen en aansluiten van de Stoves fornuizen adviseren wij 
u dit laten verzorgen door een erkend installateur. Reclamaties 
door een foutieve aansluiting vallen niet onder garantie.

---

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele 
verwijderingsbijdrage. Model-, prijs- en kleurwijzigingen 
voorbehouden. Voor eventuele druk- en/of zetfouten is Glen 
Dimplex Benelux BV niet aansprakelijk. 


