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ATAG introduceert een nieuwe kleur. Een kleur met een eigen karakter en 

een bijzondere toevoeging aan de Matrix-lijn. Ontstaan uit een combinatie van 

elementen; de industriële geborstelde metaal-look van de Matrix RVS-lijn en het 

stijlvolle donker van de Grafietlijn. Ontdek ATAG’s unieke Black Steel. 

Black Steel is een levendig materiaal dat in de keuken perfect tot haar recht komt 

door haar mooie eigenschappen. Rustig en donker op afstand. Spannend en rijk aan 

details van dichtbij. Een nuance bepaald door lichtinval. De diepe borsteling brengt 

fraaie highlights naar boven, waar ze worden gevangen door licht. Black Steel is een 

moderne interpretatie van geborsteld roestvrijstaal. Zo is het een materiaal van nu, 

maar tegelijkertijd tijdloos. 

Wij hebben een 
nieuwe kleur
Heeft u een nieuwe keuken? 
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Puur, stijlvol design vormt in alle opzichten een lust voor het 

oog. Op basis van deze filisofie heeft ATAG verschillende 

productlijnen ontworpen die zowel de liefhebbers van koken als 

van design bedienen. 

Focus op 
details
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Een materiaal dat naadloos aansluit in uw keuken 

en toch een aantrekkelijk accent toevoegt. 

Rustig en donker op afstand. Spannend en rijk 

aan details van dichtbij. De nuances worden 

bepaald door de lichtinval en de diepe borsteling 

die fraaie highlights naar boven brengt. Door 

de duidelijk gedefinieerde donkere kleur en het 

aanpassingsvermogen aan omliggende kleuren 

en lichtomstandigheden gaat het materiaal mee in 

haar omgeving.

Roestvrijstaal is een klassiek en tegelijkertijd 

modern materiaal. Gebaseerd op de professionele 

keuken geeft het een hoogwaardige en tijdloze 

look aan de keuken. Het geborstelde glanzend 

grijs van het RVS reflecteert licht op een fraaie 

zachte wijze. Het zorgt voor een helder accent in 

vele stijlen keukens.  

Grafiet is een fraaie matzwarte kleur met een 

zacht karakter. Dit maakt het een kleur die geen 

harde contrasten oplevert, maar juist harmonieert 

en past in vele keukenstijlen. 

Het metaal van de massieve handgreep en de 

regelknoppen balanceren het zwart met een 

mooie highlight. 

Uniek in keus: de ATAG Matrix-lijn is beschikbaar in drie verschillende 

kleuren. Namelijk RVS, grafietzwart en het nieuwe Black Steel. Zo bieden 

wij volledige creatieve vrijheid bij het inrichten van een keuken. 

De Matrix Kleuren



Ovens

Robuust, slim en subtiel

Koken is een samenspel van onze vijf zintuigen, precies dat maakt het 

bereiden van eten zo bijzonder. Denk aan de geur van verse producten, 

de structuur van ingrediënten op de snijplank, het geluid van een sissende 

wok, de aanblik van een mooi opgemaakt bord... en natuurlijk de smaak. 

Als het over voelen en gevoel gaat dan biedt de bediening van onze 

Matrix-ovens een perfect voorbeeld. De intuïtieve bediening van de 

oven gaat via de massief metalen draaiknoppen links en rechts van het 

display, en via de oplichtende toetsen op het tft-scherm. Het robuuste 

gecombineerd met het slimme en subtiele; het is een combinatie die de 

bediening van alle ATAG-apparaten kenmerkt. 
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Uitvoering

• ovenruimte inhoud: 73 liter

• klapdeur (soft-close)

• energielabel: A+

• waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

• combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten

• 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, 

onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte 

+ hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• 3 stoomfuncties: 100 ºC, lage temperatuur en sous vide stomen

• 3 combinatiefuncties voor oven en steamer 

• regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder 

uitdrogen

• snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie

• 131 automatische programma’s (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide 

programma’s

• memoryfunctie met 3 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding

• culisensor met kerntemperatuurmeter meerfase koken

Bediening

• intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control 

toetsen

• 6.0 inch kleuren TFT display

• grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met 

afbeeldingen van gerechten

• digitale timer

• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)

• oventemperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 ºC, voor stomen van

• 40 - 100 ºC, bij sous vide op de graad nauwkeurig

• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

• op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de 

bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid

• easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden

• uitneembare binnenruit

• Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

• automatische ontkalkindicatie

Veiligheid

• koele ovendeur met 4 glaslagen

• kinderslot

• koelventilator

Bijzonderheden

• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

• geen wateraansluiting nodig

• perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix-lijn

Toebehoren

• 1 grillrooster

• 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 die

• 2 stoomschalen: 1x XL en 1x XL geperforeerd

• 1 culisensor

Technische specificaties

• aansluitwaarde: 3,40 kW

Uitvoering

• ovenruimte inhoud: 71 liter

• klapdeur (soft-close)

• energielabel: A

Ovenfuncties

• 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, grill, grill + ventilator,

• onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte

• + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• grillspit en draaispitmotor

• 69 automatische programma’s met gewichtsingave

• extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien

Bediening

• intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control 

toetsen

• 6.0 inch kleuren TFT display

• grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met 

afbeeldingen van gerechten

• digitale timer

• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)

• temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 300 ºC

• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

• op 2 niveaus volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en 

grillroosters

Schoonmaakbaarheid

• easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden

• uitneembare binnenruit

• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

• pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)

Veiligheid

• koele ovendeur met 4 glaslagen

• kinderslot

• koelventilator

• deurvergrendeling

Bijzonderheden

• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

• perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG Matrixlijn

Toebehoren

• 2 grillroosters

• 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

• 1 grillspit

• pyrolyse bestendige zijrekjes

Technische specificaties

• aansluitwaarde: 3,40 kW

Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (60 cm) Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem en TFT display 6.0 (60 cm)

CS6612D Black Steel  € 2305,- ZX6612D Black Steel  € 1709,-

1312
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Uitvoering

• ovenruimte inhoud: 73 liter

• klapdeur (soft-close)

• energielabel: A+

Ovenfuncties

• 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, grill, grill + ventilator,

• onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte

• + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• 68 automatische programma’s met gewichtsingave

• extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien

• meerfase koken

• memoryfunctie

Bediening

• intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch 

controltoetsen

• 6.0 inch kleuren TFT display

• grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie 

metafbeeldingen van gerechten

• digitale timer

• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)

• temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 ºC

• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

• op 2 niveaus volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en 

grillroosters

Schoonmaakbaarheid

• anti-fingerprint

• easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden

• uitneembare binnenruit

• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

• koele ovendeur met 3 glaslagen

• kinderslot

• koelventilator

Bijzonderheden

• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

• perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix-lijn

Toebehoren

• 2 grillroosters

• 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

Technische specificaties

• aansluitwaarde: 3,40 kW

Uitvoering

• ovenruimte inhoud: 50 liter

• klapdeur (soft-close)

• energielabel: A+

• waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies

• combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten

• 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, grill, grill + ventilator,

• onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte

• + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• 3 stoomfuncties: 100 ºC, lage temperatuur en sous vide stomen

• 3 combinatiefuncties voor oven en steamer

• regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder 

uitdrogen

• extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien

• 132 automatische programma’s (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide 

programma’s

• stoomdichtheid instelbaar (3 niveaus)

• memory functie

• culisensor kerntemperatuurmeter

• meerfase koken

Bediening

• intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactievetouch control 

toetsen

• 6.0 inch kleuren TFT display

• grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met 

afbeeldingen van gerechten

• digitale timer

• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)

• oventemperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 ºC, voor stomen van

• 40 - 100 ºC

• 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

• op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de 

bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid

• anti-fingerprint

• easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden

• uitneembare binnenruit

• Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

• automatische ontkalkindicatie 

Veiligheid

• koele ovendeur met 4 glaslagen

• kinderslot

• koelventilator

Bijzonderheden

• geen wateraansluiting nodig

• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

• perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix-lijn

Toebehoren

• 1 grillrooster

• 1 geëmailleerde bakplaat

• 2 stoomschalen: 1x XL en 1x XL geperforeerd

• 1 culisensor

Technische specificaties

• aansluitwaarde: 2,60 kW

Multifunctionele oven met TFT display 6.0 (60 cm) Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (45 cm)

OX6612D Black Steel  € 1499,- CS4612D Black Steel  € 2049,-

1514
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Uitvoering

• ovenruimte inhoud: 50 liter

• klapdeur (soft-close)

Functies

• 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, grill, grill + ventilator,

• onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte

• + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus

• 2 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + ventilator + magnetron

• extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien

• Quick-start

• vermogen magnetron 90 - 1000 W geïntegreerde roterende antenne voor de 

verdeling van de magnetrongolven

• 127 automatische programma’s

• memory functie

• meerfase koken

Bediening

• intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch 

controltoetsen

• 6.0 inch kleuren TFT display

• grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie 

metafbeeldingen van gerechten

• digitale timer

• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)

• temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 30 - 250 ºC

• 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid

• anti-fingerprint

• easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden

• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

• koele ovendeur met 3 glaslagen

• kinderslot

• koelventilator

Bijzonderheden

• zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen

• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

• perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix-lijn

Toebehoren

• 1 grillrooster

• 1 geëmailleerde bakplaat

• 1 glazen bakplaat

Technische specificaties

• aansluitwaarde: 3,00 kW

Uitvoering

• inhoud: 53 liter

• klapdeur (soft-close)

Functies

• vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de 

verdeling van de magnetrongolven

• 51 automatische programma’s (koken en ontdooien)

• magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus

Bediening

• intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control 

toetsen

• 2.9 inch kleuren TFT display

• grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en functie met 

afbeeldingen van gerechten

• Quick-start

• digitale timer

• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)

• 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid

• anti-fingerprint RVS

• easy clean emaille binnenruimte / gladde wanden

• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid

• koele ovendeur met 3 glaslagen

• kinderslot

• koelventilator

Bijzonderheden

• zonder draaiplateau, handig voor rechte schalen

• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

• perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix-lijn

Toebehoren

• 1 glazen bakplaat

Technische specificaties

• aansluitwaarde: 2,20 kW

Oven met geïntegreerde magnetron en TFT display 6.0 (45 cm) Magnetron met TFT display 2.9 (45 cm)

CX4612D Black Steel  € 1699,- MA4612C Black Steel  € 1135,-

1716



Ovens

Uitvoering

• hetelucht systeem voor het gelijkmatig opwarmen van divers opgestapeld 

serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen 

van deeg

• lade met push-pull opening en telescopische geleiding

• capaciteit: 15 kg vaatwerk

• ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen

• verwarming door middel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem, in 

combinatie met een ventilator voor de warmteverdeling

• 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm / 80 espresso-kopjes 

of theekoppen (afhankelijk van model)

Bediening

• aan/uit indicatie lampje

• temperatuurbereik: 30 - 80 ºC 

Bijzonderheden

• binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm

• perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG 

Matrix-lijn in een 60 cm nis

• glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelmogelijkheid)

Technische specificaties

• aansluitwaarde: 810 W

Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1612D Black Steel  € 795,-
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Afzuigkappen

   3YR  
LED

     

LED

Uitvoering

• maximale afzuigcapaciteit 646 m³/h

• geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2

• geschikt voor afvoer naar buiten

• geschikt voor recirculatie

• randafzuiging met unieke wolkzone

• dimbare verlichting 2 x 4,8 W LED strip (boven en onderaan) (3000K)

• diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

Bediening

• full touch control

• 4 snelheden inclusief intensiefstand

• intensiefstand met automatische terug schakeling

Clean Air functie (24 uur)

• automatische naloopstand (15 minuten)

• reinigingsindicatie vetfilter

• reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

• 1 metalen cassettefilter (uitwasbaar)

• 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden

• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie-  

en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

• energie efficiëntieklasse: A

• afvoer Ø 150 -120 mm

• aansluitwaarde 240 W

Accessoires

ACC934 Long Life koolstoffilter voor recirculatie  

RMS902FM recirculatie modificatieset (frame, strips, koolstoffilter,   

 T-stuk, flexible pijp en bevestingsbeugel) 

Uitvoering

• maximale afzuigcapaciteit 720 m³/h

• geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2

• geschikt voor afvoer naar buiten

• geschikt voor recirculatie

• verlichting 2 x 1 W LED spot

 

Schoonmaakbaarheid

• 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

• 1 koolstoffilters (optioneel)

 

Bijzonderheden

• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en 

keramische kookplaten minimaal 55 cm

 

Technische specificaties

• energie efficiëntieklasse: A+

• afvoer Ø 150 -120 mm

• aansluitwaarde 272 W

Accessoires

• ACC936 koolstoffilter

Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm) Wandafzuigkap (90 cm)

Black Steel Black Steel
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Voeg een bijzonder element toe aan uw keuken met onze nieuwe 

Black Steel wijnkast. Gebruik hem vrijstaand of ingebouwd in combinatie  

met de andere Black Steel koelkasten en vriezers door middel van een 

speciale verbindingskit.  

Een wijnkelder  
in de keuken 

Wijnkast
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Vanuit de overtuiging dat wijn net zoveel aandacht verdient als een 

hoofdgerecht, ontwikkelden wij een niet te overtreffen combinatie van 

apparatuur. ATAG introduceert een wijnkoeler en converteerbare vriezer 

welke vrij te combineren zijn met een ruime en hoge koelkast. 

Eten en wijn  -  een niet te overtreffen combinatie
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De nauw afgesloten lades van deze serie koelkasten 

zijn ontworpen om het vocht uit fruit en groenten vast te 

houden en zo uitdroging te voorkomen. De effectieve 

luchtvochtigheidsregeling zorgt voor een perfecte balans 

ongeacht de hoeveelheid versproducten. 

Langer vers  -  met de luchtvochtigheidsregeling 

van ATAG

Een vrij aanpasbaar koelelement zorgt dat deze vriezer 

ook als koelkast kan worden gebruikt. Zo heeft u 

eenvoudig extra koelruimte beschikbaar wanneer u grote 

inkopen heeft gedaan voor een speciale gelegenheid. 

Het gemak van een vriezer  

converteerbaar naar een koelkast

Mooie producten verdienen de juiste zorg

Spoel kruiden kort af voordat u ze opbergt in 

de koelkast, zo zullen deze langer vers blijven. 

Kruiden als rozemarijn, tijm en munt kunt u het 

beste bewaren in een vochtige doek. 
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Uitvoering

• 7 houten legplateaus met RVS frontpaneel

• Deur met 3-laags transparant glas

• Ruit gevuld met Argon gas voor verbeterde isolatie

• LED binnenverlichting

• Active Air – optimale temperatuur verdeling

• No Frost: nooit meer ontdooien

• Ruimte voor 46 (0.75 liter) flessen wijn

• Totale netto inhoud vriesgedeelte: 98 liter

• Draairichting deur is omwisselbaar

Bijzonderheden

• Fast Freeze

• Zero Zone:  maak van het vriesgedeelte een extra ruimte voor gekoeld eten en 

drinken

• Uitneembaar wijnrek waardoor nog meer ruimte voor flessen ontstaat

Bediening

• Separate bediening voor wijnkoeler en vriezer

• Temperatuurindicatie

• Display uit het zicht 

Uitvoering

• Climate Control: Elektronisch gestuurde thermostaat, voor een zeer constante 

temperatuur.

• Fresh Air functie: verbetert de kwaliteit van de lucht en beperkt nare geurtjes 

• Cool flow

• Zeer sterke glasplateaus met draaggewicht tot 22 kilo

• LED verlichting

• Netto inhoud: 368 liter

• Draairichting deur is omwisselbaar

Bijzonderheden

• Fast Cool 

• Groentelade

• Durafresh: voor perfecte luchtvochtigheid

• Multibox 

Bediening

• Elektronische temperatuurregeling

• Temperatuurindicatie d.m.v LED

• Display uit het zicht

Wijnkoeler met vriezer (185 cm) Vrijstaande koelkast zonder vriesvak (185 cm)

Black Steel Black Steel

   

LED
      

LED
 

˚C
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Koelen & vriezen

Uitvoering

• Climate Control: Elektronisch gestuurde thermostaat, voor een zeer constante 

temperatuur.

• Fresh Air functie: verbetert de kwaliteit van de lucht en beperkt nare geurtjes 

• Cool flow

• Zeer sterke glasplateaus met draaggewicht tot 22 kilo

• LED verlichting

• No Frost: nooit meer ontdooien

• Netto inhoud koelgedeelte: 222 liter

• Netto inhoud vriesgedeelte: 85 liter 

• Draairichting deur is omwisselbaar

Bijzonderheden

• Durafresh: voor de perfecte luchtvochtigheid

• Multibox 

Bediening

• Elektronische temperatuurregeling

• Temperatuurindicatie d.m.v LED

• Display uit het zicht

Uitvoering

• Netto inhoud: 243 liter

• Draairichting deur is omwisselbaar

Bijzonderheden

• No Frost: nooit meer ontdooien

• Fast Freeze

• LED verlichting

Bediening

• Elektronische temperatuurregeling

• Temperatuurindicatie d.m.v LED

• Display uit het zicht

Vrijstaande koelvriescombinatie (185 cm) Vrijstaande vriezer met No Frost (185 cm)

Black Steel Black Steel

Accessoires

• De Pet en de Linking Kit maken van iedere combinatie een stijlvol en passend 

geheel

• Pet: afdekpaneel Black Steel (met ATAG logo) voor bovenzijde 

• Linking Kit: voor integratie van 2 apparaten

Accessoires om een side-by-side opstelling te maken

Black Steel

   

LED
 

˚C
      

LED
 

˚C
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Bezoekadres hoofdkantoor ATAG

en ATAG Experience Center:

Impact 83

6921 RZ Duiven, Nederland

Tel: 026 - 882 1100

www.atag.nl

ATAG Service en verkoop

Postbus 249

6920 AE Duiven, Nederland

Tel: 088 - 882 18 01 
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