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Je keuken.

De plek waar je ’s ochtends wakker wordt

met je eerste ristretto, lekker in je eentje.

De plek waar je ’s avonds nieuwe recepten

bereidt. Culinaire hoogstandjes waar je

je vrienden compleet mee verrast. En jezelf.

In de keuken komt alles en iedereen samen.

Daarom doen wij er alles aan om van

jouw keuken de fijnste plek in je huis te maken.

Met hoogwaardige apparatuur die

de chef in jou naar boven haalt en er tegelijk

voor zorgt dat je niks hoeft te missen.

Ontdek de chef in jezelf.
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ATAG Celsius°Cooking™

De perfecte samenwerking

Waarom ATAG Celsius°Cooking™

ATAG Celsius°Cooking™ 
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0 6 1 00 90 807

IN
H

O
U

D
S

O
P

G
A

V
E

3



54

Koken als een sterrenkok. Ook jij kunt het nu, met ATAG 

Celsius°Cooking™ temperatuur gestuurd koken. Vanaf nu bereid 

je elk gerecht tot op de graad en tot op de seconde nauwkeurig. 

Wil je met het grootste gemak een mooie entrecôte garen, of 

een gepocheerd ei tot in de perfectie bereiden? Dan helpt 

ATAG Celsius°Cooking™ je bij elke stap met duidelijke instructies 

en video tutorials. Wil jij zelf direct de gewenste temperatuur 

instellen op je kookplaat? Ook dan is ATAG Celsius°Cooking™ 

de professionele assistent in je keuken. Je wordt op weg geholpen 

naar culinaire creaties die je niet voor mogelijk hield.

KO K E N 
WO R D T 

K°° K E N
ONTDEK DE CHEF IN JEZELF 

MET ATAG CELCIUS°COOKING™
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ATAG inductiekookplaat 

De ATAG Celsius°Cooking™ inductiekookplaat biedt je volledige controle per zone met de 

IRIS2.0 slider. Met een simpele beweging stel je iedere gewenste stand in of activeer je 

gelijk de Boost functie. Je hebt daarnaast het gemak van diverse Plus Menu’s (Koken, bakken 

en grillen op de graad nauwkeurig). Timers per zone (stopwatch, timer), AutoPot detectie, 

AutoBridge detectie, Move functie, Settings menu en Hob-2-Hood controle. Uiteraard zijn 

alle kookplaten ondersteund met WiFi, zodat je via de Connect Life app veel functies en 

informatie tot je beschikking hebt.

Hestan Cue 

Smart cooking app

Probe

Slimme (kern)thermometer

Chef’s Pot 

Slimme XL pan 

Pan

Slimme koekenpan

D E  P E R F E C T E 
S A M E N W E R K I N G
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Keer op keer resultaat

Met ATAG Celsius°Cooking™ kan geen gerecht meer mislukken. Omdat je tot op de graad nauwkeurig kookt, lukt 

elk gerecht keer op keer perfect. Precies met de smaak en structuur die jij zoekt, precies afgestemd op wat jij wilt.

Nooit meer stress tijdens het koken

ATAG Celsius°Cooking™ biedt je op allerlei manieren overzicht en controle. Je hoeft niet meer 

bang te zijn dat gerechten aanbranden of te gaar worden, je pannen koken niet meer over. Je kunt 

met een gerust hart de tafel mooi dekken, terwijl je tegelijkertijd het perfecte gerecht bereidt.

Koken met de autopilot app

Elke ATAG Celsius°Cooking™ kookplaat kun je koppelen aan de Hestan Cue app. Hier vind je video tutorials 

van honderden recepten. We begeleiden je stap voor stap bij het koken, waardoor je steeds nieuwe 

recepten en technieken ontdekt. Met Celsius°Cooking™ bereid je ingewikkelde gerechten alsof het niets is.

Veiliger en schoner

Je hebt geen last meer van fijnstof of schadelijke stoffen door te hete boter of olie, omdat we zorgen 

voor temperatuurbeheersing daar waar het nodig is. Alle kookplaten beschikken over uitgebreid 

powermanagement, zo wordt er altijd een veilige aansluiting op de bestaande elektrische installatie gemaakt. 

Uiteraard is de kookplaat voorzien van een automatisch kinderslot en een stevige metalen stootrand. 

WA A RO M  ATAG 
C E L S I U S °° C O O K I N G™?

ATAG inductiekookplaten met Celsius°Cooking™ zijn bekroond met de prestigieuze 

iF DESIGN AWARD. Uit bijna 10.000 inzendingen werd ons product tot winnaar uitgeroepen 

op het gebied van innovatie, kwaliteit, user experience, user interface en communicatie.

Meer weten? Scan de QR-code voor meer informatie over Celsius°Cooking™ 
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HOOGWA ARDIG DESIGN

MAGNA

T H U I S 
K O K E N  O P 

T O P N I V E A U

Voor onze MAGNA lijn hebben we maar één doel voor ogen: een premium collectie 

apparatuur creëren. Hoogwaardige materialen, luxe details, strakke lijnen. Een 

MAGNA keuken trekt meteen je aandacht. Onder dat stijlvolle exterieur schuilt een slimme 

binnenkant. We zijn continu op zoek naar nieuwe technieken die je werk uit handen nemen. 

Met onze apparatuur zijn ingewikkelde bereidingen die je kent uit restaurants verrassend 

eenvoudig bereikbaar. Langzaam gegaarde eendenborst, zuurdesem met zo’n knapperig 

korstje, zelfgemaakte yoghurt. Alles tot op de graad nauwkeurig ingesteld. Zo heb je de 

volledige controle over je gerecht. Minder handelingen, groots resultaat.



1 31 2

M
A

G
N

A M
A

G
N

A

D E S I G N  T O T
I N  D E  D E T A I L S

Design gaat over de grote lijnen. Maar ook over de kleinste details. Over de zorgvuldige 

afwerking van de kookplaat, of het subtiele parelmoereffect in de ovendeur. Dat is 

waarom ATAG alleen met topdesigners werkt. En waarom onze MAGNA lijn een 

veelvoud aan designprijzen heeft gewonnen. Nationaal en internationaal.

DESIGNKENMERKEN

Slimme technologie, stijlvol design

Met behulp van slimme techniek maken we koken makkelijker 

en je keuken mooier. In onze inductiekookplaat hebben we 

de afzuiging stijlvol weggewerkt. Zo creëer je een open 

sfeer in je keuken. En kun jij bijpraten met je gasten terwijl 

je de laatste hand legt aan het voorgerecht. De Free Area 

kookplaat is het toppunt van innovatie. Plek voor zes pannen 

en een geavanceerde touchscreen waarmee je ze moeiteloos 

aanstuurt. En uiteraard met de komst van Celsius°Cooking™ 

brengen we als eerste temperatuur gestuurd koken op 

inductie in je eigen keuken.

“Alle apparaten zijn perfect op 

elkaar afgestemd. Dat zit in 

ogenschijnlijk simpele details. 

Alle touchscreens zijn bijvoorbeeld 

op dezelfde hoogte uitgelijnd, 

zowel verticaal als horizontaal.”

De slimme sous-chef

Bij al onze apparaten zijn je favoriete settings binnen 

handbereik. Met één blik op het scherm weet je de 

temperatuur en resterende tijd. De functie fasebakken 

laat je meerdere programma’s achter elkaar instellen. 

Zo heb jij er geen omkijken meer naar.

Kraakvers

Verse ingrediënten zijn de basis van een gezonde maaltijd. 

Met het DuraFresh koelsysteem blijft vers écht vers. Stel de 

juiste temperatuur in van de DuraFresh laden tussen -2°C en 

5°C. Perfect voor verse vis, vlees, groenten en fruit.

In één keer schoon

Na een lange avond tafelen is het prettig als de keuken 

weer snel spic en span is. In onze ruime vaatwassers passen 

dertien tot zeventien couverts. Handig voor die keren dat je 

de hele familie mét aanhang hebt uitgenodigd.

MAGNA
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M A G N A  :  T H U I S   K O K E N 
  O P  T O P N I V  E A U

MET SLIMME TECHNIEK MAKEN 
WE KOKEN MAKKELIJKER EN 

JE KEUKEN MOOIER

Alle MAGNA producten zijn perfect met elkaar  

te combineren. Op ieder apparaat zit het 

touchscreen op dezelfde hoogte. Zo lijnen ze 

horizontaal én verticaal perfect uit en creëer 

je een grandioos lijnenspel in je keuken. De 

mat zwart glase kookplaten passen perfect  

bij het zwarte glas van de MAGNA apparatuur.  

Het assortiment wordt verder aangevuld  

met state-of-the-art plafond dampkappen, 

XXL vaatwassers en ruime inbouwkoelkast 

combinaties. 

3-in-1 oven met TFT-touchscreen (45 cm)
CSX4674M

Meer weten?  

Scan de QR-code voor meer 

informatie over de MAGNA-lijn.
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MATRIX

ROBUUST. INDUSTRIEEL .  STIJLVOL.

Onze MATRIX collectie maakt indruk. Er is een brede collectie apparaten om 

uit te kiezen. Van slimme ovens tot stijlvolle koffiemachines. Dat geeft je de 

volledige vrijheid om je keuken naar eigen stijl in te richten. 

Met de MATRIX collectie krijg je de luxe om te kiezen uit drie stijlvolle 

kleurstellingen. Tijdloos roestvrijstaal, modieus grafiet en stoer industrieel 

Black Steel. Koop je meerdere ovens uit deze lijn, dan valt iets bijzonders op. 

Het frame is zo ontworpen dat de ovens naadloos op elkaar aansluiten. Dat 

levert niet alleen een super strak zijaanzicht op, maar ook een fraaie eenheid 

met het keukenmeubel. Dat is design tot in de puntjes.

1 7
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K L E U R E N

MATRIX

De ovens en dampkappen uit de MATRIX collectie zijn er in drie stijlvolle 

uitvoeringen. Zo stel je makkelijk een keuken samen die bij jouw stijl past.

DESIGNKENMERKEN

Black Steel

Een echte eye-catcher: Black Steel. Een materiaal dat 

naadloos aansluit in je keuken en toch een aantrekkelijk 

accent toevoegt. Kom je dichterbij dan zie je 

de spannende details van het geborstelde metaal.

Grafiet

Grafiet geeft je keuken pit. Deze opvallend mat zwart 

glas look met Inox-knoppen is mooi te combineren met 

gedempte kleuren als olijf, grijs en taupe.

Inox

Roestvrijstaal werd oorspronkelijk alleen in professionele 

keukens gebruikt. Het is sterk én snel weer schoon. 

De glanzende look van roestvrijstaal zorgt voor een 

industrieel accent in een modern interieur.
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M A T R I X  :  H E  T  P E R F E C T E 
T E A M  I N  J  E  K E U K E N

SMA AK STA AT 
VOOROP

Bij iedere bereidingstechniek zorgen we dat smaak voorop staat. Dat zie je terug in de slimme 

stoomovens. Met een langzame bereiding zorgen ze voor sublieme gerechten. Maar ook in de 

krachtige inductiekookplaten, voor pijlsnelle smaakexplosies. In de ongekend ruime ovens schuif je 

met gemak drie bakplaten groente, aardappels en vis tegelijk. Zonder dat jij er omkijken naar hebt 

worden je gerechten met aandacht bereid. Even geen inspiratie? Kies een gerecht uit een van de 

131 automatische programma’s. Je hoeft alleen de boodschappen nog te doen. Met MATRIX heb je 

het perfecte team in je keuken voor de lekkerste gerechten.

Plafondunit (120 cm)
CU122511RM - Inox

Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem met TFT-display 6.0 (60 cm)
ZX66121D - Black Steel

Inductiekookplaat met Bridge Induction (80 cm)
HI08571EV - zwart

3-in-1 oven met TFT-display 6.0 (45 cm)
CSX46121D - Black Steel
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Je keuken is een ruimte waar je veel tijd doorbrengt. Daarom vinden we hoogstaande kwaliteit 

zo belangrijk. We zetten al onze kennis en innovatiekracht in om dat te waarborgen. Met inspiratie 

uit professionele keukens. We gebruiken hoogwaardige materialen die lang meegaan.

En met een unieke garantieregeling.

Kwaliteit voor de lange termijn

Als je in één aankoop minimaal vier ATAG apparaten koopt, ontvang je in totaal acht jaar garantie. 

Inclusief kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon. Heb je minder dan vier apparaten 

gekocht? Dan krijg je vijf jaar garantie. Naast de standaard twee jaar basisgarantie, krijg je bij 

ons drie jaar extra. Om aanspraak te maken registreer je je aankopen binnen 30 dagen op 

garantie.atagbenelux.com of via 053 - 80 45 36.

D E  U N I E K E 
G 8  G A R A N T I E

ATAG GARANTIE

JA AR 
GAR ANTIE

JA AR 
GAR ANTIE
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LA AT U INSPIREREN IN ONS EXPERIENCE CENTER

H A A L 
M E E R  U I T 

J E  K E U K E N

ATAG EXPERIENCE

 Waarschijnlijk stel je maar een paar keer in je leven een nieuwe keuken samen? Daarbij ga je niet over één nacht 

ijs. Bij ATAG hebben wij ook oog voor de mens achter de keuken. Welk type kok bent je? Aan de hand van jouw 

verhaal helpen wij je graag met het kiezen van de juiste toestellen, passend bij jouw manier van koken.

ATAG Kookdemonstraties

Droom je van een nieuwe keuken en wil je weten welke 

ATAG-toestellen echt bij je passen? Neem dan deel aan 

één van onze kookdemonstraties. Onze huiskoks maken 

je graag wegwijs in de mogelijkheden van onze toestellen. 

Van inductie tot combi-stomen: alle kooktechnieken komen 

aan bod. Je kunt de verschillende hapjes bereid in onze 

toestellen uitgebreid proeven. Een kookdemonstratie 

duurt 2,5 uur en is gratis. Nu ook sessies ’s avonds, in het 

weekend én verspreid over 5 locaties!

ATAG Quli-Events

Je hebt een ATAG combi-stoomoven in jouw keuken staan, 

maar je weet niet goed wat je er allemaal mee kan doen. 

Boek dan je plaatsje op één van onze Quli-Events. Onze 

huiskoks maken je graag wegwijs in de uitzonderlijke 

mogelijkheden van de ATAG combi-stoomoven.  

Ze serveren je een uitgebreid menu en geven veel tips en 

tricks zodat je thuis probleemloos met jouw oven aan de 

slag kunt. Een Quli-Event duurt 3 uur en je betaalt 50 euro  

per persoon. Je kunt zowel ’s middags als ’s avonds een 

Quli- Event bijwonen.

ATAG Baking-Events

Hou je van bakken en wil je meer uit jouw ATAG-oven halen? 

Schrijf je dan in voor één van de Baking-Events! Onze 

huiskoks laten je graag de uitgebreide bakmogelijkheden 

van jouw ATAG-oven ontdekken. Aan de hand van creatieve 

én toegankelijke recepten zul je versteld staan hoe 

eenvoudig je heerlijke zoetigheden uit een ATAG-oven kan 

toveren. Een Baking-Event duurt  3 uur en je betaalt 39 euro 

per persoon.

Kijk voor beschikbare data op: www.atag.be/events

ATAG Experience Center

Een bezoek aan ons Experience Center helpt je ter voorbereiding op uw beslissing 

welke toestellen het beste bij je passen. Ook wanneer je al in gesprek bent met een 

keukenvakzaak kan je bij ons terecht voor meer informatie. Wil je al het moois wat wij 

voor jouw keuken ontwikkeld hebben, ontdekken? Boek dan snel een afspraak in het 

ATAG Experience Center. Onze adviseurs geven je graag deskundig advies over de 

ATAG-keukentoestellen die het beste bij je passen.  Zo ben je zeker dat je de beste 

keuze maakt! Wil je graag persoonlijk advies van onze adviseurs? Dan vragen wij je 

om vooraf altijd een afspraak te maken. Je kunt jouw afspraak eenvoudig plannen op 

www.atag.be/experience-center 

Adresgegevens: Atomveldstraat 10 – 9450 Denderhoutem

ONTDEK ONZE ACTIES

Geniet samen met jouw vrienden van een gratis diner 

bij je thuis door een ATAG-chef en ontdek alles over de 

ATAG combi-stoomoven

Geniet samen met jouw  vrienden van een 

driegangendiner bij je thuis, bereid door een ATAG-chef. 

Tijdens deze exclusieve kookbeleving leert de ATAG-

chef je alles over de voordelen en de mogelijkheden 

over uw reeds aangeschafte combi-stoomoven. Deze 

actie is geldig voor nieuwe keukens, met ten minste 

6 ATAG elektrische inbouwtoestellen, waaronder een 

combi-stoomoven.

Registreer voor garantie en ontvang een BergHOFF 

voucher t.w.v. 200 euro

Koop je voor jouw nieuwe keuken 4 apparaten van ATAG 

tijdens één aankoop, en registreer je deze apparaten 

op onze website, dan ontvang je van ons een voucher 

ter waarde van € 200,- die je kunt besteden in de 

webshop van BergHOFF. Het Belgische merk BergHOFF 

ontwerpt, ontwikkelt en produceert complete keuken- en 

tafeluitrusting. Met passie voor koken, en een scherp oog 

voor design en innovatie geeft BergHoff jouw dagelijkse 

kookbeleving een extra boost.

2 4 2 5



Verhitten doet iets magisch met je gerecht. Het haalt de 

zoete smaak naar boven in een sudderende stoofschotel. 

De geur van karamel in een tarte tatin. Dat goudbruine 

korstje op een stukje kabeljauw. Met een ATAG kookplaat 

heb je de volledige controle over elke smaaksensatie. 

Ontdek welke kookplaat jouw kookkunsten gaat verrijken.

ATAG KOOKPLATEN

O F SLOW

KO
O

K
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SU P ERS N EL
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Inductiekookplaten

Met een inductiekookplaat haal je de meest moderne 

techniek in huis. Efficiënte energieoverdracht, nauwkeurige 

warmtebepaling en gemakkelijk schoon te maken. Alles 

verpakt in een strak design.

Inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging

Het toppunt van de perfecte hybride oplossing. Door de 

geïntegreerde afzuiging houd je vrij zicht in je keuken. Dat 

geeft een heerlijk open gevoel, en creëert ruimte voor 

spannende keukenontwerpen.

Inductie-gaskookplaten

Het beste van twee werelden. De Fusion Vulcano 

wokbrander gecombineerd met onze krachtige inductie. 

Samengesmolten tot één uniek product. Ervaar het gemak 

van krachtig wokken op gas en geruisloos sudderen op 

inductie. Het design is internationaal geprezen met een 

Red Dot Award.

Gaskookplaten

Dit is waar ATAG in 1948 mee begon. Inmiddels zijn we jaren 

verder, en gelden ATAG gaskookplaten nog altijd als de 

beste in de markt. Ze zijn voorzien van krachtige branders 

en uitgevoerd in strak design. 
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Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI23271SV

ATAG Celsius°Cooking™ 

HI26471SVR
64 cm
zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI23271SV 
38 cm
zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI26471SV / HI26472SV
64 cm
zwart glas
mat zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HI26471SVR

HI26471SV HI26472SV

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI27471SV / HI27472SV
72 cm
zwart glas
mat zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HI27471SV HI27472SV

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI28471SV / HI28472SV
80 cm
zwart glas
mat zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HI28471SV HI28472SV

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI28571SV / HI28572SV / HI28572SVI
80 cm
zwart glas
mat zwart glas
mat zwart glas (vlak inbouwbaar)

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HI28571SV HI28572SV

HI28572SVI

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI29571SV
90 cm
zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HI29571SV

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI29571SVL / HI29572SVL
90 cm
zwart glas
mat zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HI29571SVL HI29572SVL

Nieuw



3 332

KO
O

K
PLATEN

 - IN
D

U
C

TIEKO
O

K
PL

AT
EN

 -
 I

N
D

U
C

TI
E

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI29671SV / HI29672SV / HI29672SVI
90 cm
zwart glas
mat zwart glas
mat zwart glas (vlak inbouwbaar)

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HI29671SV HI29672SV

HI29672SVI

ATAG Celsius°Cooking™ 

HI21471SV / HI21472SV / HI21472SVI
111 cm
zwart glas
mat zwart glas
mat zwart glas (vlak inbouwbaar)

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI21471SV

HI21472SV

HI21472SVI

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™

HI29571SVM / HI29572SVM / HI29572SVMI
90 cm
zwart glas
mat zwart glas
mat zwart glas (vlak inbouwbaar)

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HI29571SVM HI29572SVM

HI29572SVMI
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Inductiekookplaat met 
geïntegreerde afzuiging

Inductiekookplaat met 
geïntegreerde afzuiging

Inductiekookplaat met 
geïntegreerde afzuiging

HI39671TF (95 cm) 
zwart glas

HI9271MV (90 cm)
zwart glas

HI1272S (111 cm)
mat zwart glas

Inductiekookplaat met Free Area Inductiekookplaten

Panoramische inductiekookplaat

Inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging

HIDD8472LV / HIDD8471LV
87 cm
mat zwart glas
zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HIDD8472EV / HIDD8471EV
83 cm
mat zwart glas
zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HIDD7472EV / HIDD8471E
70 cm / 80 cm
mat zwart glas
zwart

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Inductiekookplaat met Bridge Induction, 
Dual Induction en Iris Slide Control

HI9272SV / HI9272SVI
HI9271SV / HI9271SVI
90 cm
mat zwart glas
mat zwart glas, vlak inbouwbaar
zwart glas
zwart glas, vlak inbouwbaar

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

Inductiekookplaat met Bridge Induction,   
Dual Induction en Iris Slide Control

HI9572SV / HI9571SV
90 cm
mat zwart glas
zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HI9571SVT (90 cm)
zwart glas

HI9271M (90 cm)
zwart glas

HI9271M (90 cm)
zwart glas
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Inductiekookplaten Inductiekookplaten

Inductiekookplaat met Bridge Induction en
Iris Slide Control

HI8472SV / HI8471SV
80 cm
mat zwart glas
zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Inductiekookplaat met Iris Slide Control

HI8272S / HI8271S
80 cm
mat zwart glas
zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Inductiekookplaat met Bridge Induction 

 HI6271MV
64 cm
zwart glas

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

HI6271B (60 cm)
zwart glas

HI06471E (60 cm) 
zwart glas

HI6271M (64 cm) 
zwart glas

HI7271S (77 cm) 
zwart glas

HI7271M (77 cm)
zwart glas

HI09571EV (84 cm)
zwart glas

HI06471EV (60 cm)
zwart glas

HI07471EV (70 cm)
zwart glas

HI3271MV (33 cm) 
zwart glas

HI8271MT (80 cm)
zwart glas

HI08471EV (80 cm) 
zwart glas

HI08571EV (80 cm)
zwart glas

Inductie-gaskookplaten

IG9571MBA (90 cm)
zwart glas

Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en
EasyClean coating

HG9592EBB
90 cm
RVS
grafiet

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Gaskookplaten

HG7572MDB (90 cm)
mat zwart glas
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INDUCTIEKOOKPLATEN

Met onze inductiekookplaten leggen we de lat hoog. Doordat de pan direct wordt

verhit, verkort de kooktijd met bijna de helft. Een vers bereide maaltijd past zo in

ieder schema. De bediening werkt geheel intuïtief, zodat jij je kunt focussen op je

gerecht. Wat je kookplannen ook zijn, er is ruimte genoeg om meerdere pannen te

verwarmen. De inductieplaat is gemaakt van oersterk krasvast glas. Duurzaam en 

makkelijk schoon te maken. De plaat zelf wordt niet verwarmd, dus minder kans 

op verbrande vingers. Al deze slimme functionaliteiten komen samen in een strak 

design. Perfect passend bij de rest van de ATAG collectie.

KOOKPLATEN

Z O  S N E L 
K O O K T E  J E 

N O G  N O O I T
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D E  E I G E N S C H A P P E N      V A N  I N D U C T I E K O K E N

Duurzaam glas

Onze inductiekookplaten zijn gemaakt van 

hoogwaardig keramisch glas. Met een subtiele 

bedrukking herken je waar de verschillende 

zones zitten. Door de metalen omlijsting 

kan de plaat tegen een stootje. De MAGNA 

kookplaten hebben een fraaie metalen 

omlijsting, die voor extra stootvastheid zorgt.

Matzwarte inductiekookplaat

We zochten een manier om onze kookplaat 

nog stijlvoller te maken. Deze inductieplaat 

heeft een uniek geborsteld mat zwart glas 

patroon. En door de emaille toplaag heeft 

hij nog een aantal pluspunten. Hij is slijt en 

krasvast en gemakkelijk streeploos schoon te 

maken.

Swipe voor snelle instellingen

De juiste warmte op het juiste moment. 

Essentieel voor het slagen van een gerecht. 

Dankzij de IRIS slider, Direct Central Slider en 

Touch Slider regel je met één swipe het juiste 

vermogen.

Naadloos ingebouwd

Omdat de kookplaat zo’n zichtbaar element in 

je keuken is, installeren we hem standaard als 

opbouw. Om je keuken een nog hoogwaar-

diger uitstraling te geven kun je de plaat ook 

naadloos integreren in je werkblad. ATAG heeft 

hiervoor modellen gecreëerd die dit optimaal 

tot zijn recht te laten komen.

Vermogen onder je vingertop

Met de boost functie op de inductiekookplaat 

geef je extra power naar je pannen. Handig 

voor het snel op temperatuur brengen van 

koekenpannen of het water aan de kook 

krijgen. Of gebruik een van de verschillende 

automatische programma's om bijvoorbeeld 

zonder zorgen een saus warm te houden zonder 

dat deze aanbrandt.

Grillen op niveau

De slimme inductieplaat ziet wanneer je een 

grill- of Teppan Yaki-plaat wilt gebruiken. Hij 

koppelt automatisch twee kookzones aan 

elkaar (bridgefunctie) voor een groot bereik. 

De grillmodus verdeelt het vermogen precies 

gelijk. Zelfs de randen van de plaat worden 

goed heet.
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Koken zonder omkijken
Bijna al onze inductiekookplaten hebben 

automatische programma’s. Met één druk 

op de knop kun je koken, bakken, braden, 

wokken, sudderen, warmhouden en grillen. 

Altijd op dejuiste temperatuur. Oververhitten 

kan niet meer: een stuk gezonder.

 

Bridgen: koppel je kookzones
Twee gewone kookzones transformeer je met 

Bridge Induction tot één grote. Ideaal voor een 

grote braadpan, grillplaat of vispan.

 

Panverplaatsfunctie
Als je een pan verplaatst, dan neemt deze alle 

instellingen mee. De vermogenstand en timer

hoef je niet opnieuw in te stellen. Bij de HI39671TF 

maakt het zelfs niet uit waar je de pan zet. 

We noemen dit Free Area inductie.

Powermanagement
Onze inductieplaten hebben een intelligent 

powermanagement. De beschikbare energie 

wordt optimaal verdeeld over de zones. Bij diverse 

modellen is zelfs een vermogensbegrenzer 

aanwezig, zodat er altijd een passende ATAG 

oplossing is. Ongeacht je elektrische aansluiting.

Sudderen en warmhouden
Een gerecht laten sudderen werkt het best als de 

temperatuur rond de 94 ˚C is. Daarom hebben we 

er een automatische functie voorgeprogrammeerd. 

Ook je gerecht warmhouden (op ongeveer 70 ˚C) 

is een ingebouwde functie.

Digitale timers
Timing is van groot belang voor je gerechten. Je 

stelt eenvoudig voor iedere zone een digitale 

timer in. Daarna hoef je de pan niet de hele tijd in 

de gaten te houden, want de kookzone schakelt 

automatisch uit zodra de tijd om is.

Pauzetoets
Gaat tijdens het koken de deurbel, dan zet 

je je gerecht gewoon even op pauze. De 

zone schakelt dan automatisch naar een laag 

vermogen. Deze functie zit op de kookplaten 

met Touch Control en Iris Slide Control®.

Iris Slide Control®
De juiste warmte op het juiste moment is 

essentieel voor een perfecte bereiding. Met 

de unieke Iris Slide Control® stel je voor 

elke kookzone het gewenste vermogen in. 

Nauwkeurig en snel, met één swipe van je vinger.

Automatische panherkenning
We doen er alles aan om koken nog intuïtiever 

te maken. Zet je een pan op een van de 

kookzones van de kookplaat, dan herkent hij 

deze automatisch. De bediening licht op en je 

hoeft alleen nog de kookstand in te stellen.

Dual Induction zone
Een spicy wokschotel of groentetempura vraagt 

om een korte verhitting op maximaal vermogen. 

Met de Dual Induction geef je je gerecht een 

boost van 5500 W. De zone ziet of de pan alleen 

de binnencirkel of ook de buitencirkel bedekt en 

past het vermogen daarop aan. Zo wordt er geen 

overbodig vermogen gecreëerd.

INDUCTIEKOOKPLATEN UITLEG ICONEN

0:00

Veilig voor kinderen
Met het kinderslot voorkom je dat kinderhandjes 

zich kunnen verbranden aan de kookplaat of hem 

ongemerkt aanzetten. Met één druk op de knop 

blokkeer je alle functies.

 

Cheffunctie
Til je kooktechnieken naar een hoger niveau. 

Met de cheffunctie koppel je kookzones aan 

elkaar, zodat je drie grote zones creëert. Zo 

krijg je de volledige vrijheid om een compleet 

menu in elkaar te zetten. Gebruik bijvoorbeeld 

de linkerzone om op maximaal vermogen 

een biefstukje dicht te schroeien. Met de 

middelste zone kook je groente snel beetgaar. 

De rechterzone is perfect om sauzen warm te 

houden. Met de cheffunctie haal je de chef in je 

naar boven.

Geavanceerde panherkenning
De kookplaat herkent niet alleen je pan, maar 

ook de grootte ervan. Daar past hij het vermogen 

op aan en het maximaal vermogen. Een grote 

pan krijgt dus automatisch meer vermogen. Een 

kleine pan minder vermogen, maar in net zoveel 

standen. Nauwkeurige temperatuurcontrole is 

nooit zo gemakkelijk geweest.

Touchscreens
Er zit een intuïtieve bedienfilosofie achter onze 

touchscreens. Op een slimme en intuïtieve 

manier word je door alle keuzes geleid. 

De iconen en bedieningselementen zijn 

overzichtelijk, helder en staan op een 

logische plek.

Connect life
Bedien en monitor alle functies van connected

apparatuur op afstand met de Connect Life app,

verbind én synchroniseer de apparatuur met

elkaar en krijg toegang tot een database vol

recepten, tips en instellingen.

IRIS Slide Control® 2.0
Intuïtieve slider die uitgevoerd is met nieuwe

technieken en programma's die voor een unieke

kookervaring zorgen. Snel en overzichtelijk.

Met één druk op de knop beschik je over een

plusmenu en timer per zone.

Hob-2-hood functie
Bedien functies van de dampkap rechtstreeks 

vanaf de kookplaat. Dankzij de heldere en 

compacte bediening heb jij alle controle.

Of kies voor de automatische functie 

SynchroControl en de dampkap stelt zelf de 

juiste stand in.

Hestan Cue Program / Plus Menu
Hier vind je video tutorials van honderden 

recepten. We begeleiden je stap voor stap bij het 

koken, waardoor je steeds nieuwe recepten en 

technieken ontdekt.

Celsius°Cooking™ system
Geen gerecht kan meer mislukken. Deze functie 

biedt je volledige controle per zone waarmee 

je tot op de graad én seconde nauwkeurig kan 

koken, bakken en grillen. Je hoeft dus niet bang 

te zijn dat gerechten aanbranden of te gaar 

worden en pannen koken niet meer over.

˚C
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HI39671TF zwart € 3.819,-

Uitvoering
• Free Area: pannen vrij te plaatsen binnen het kookgebied
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
• opbouw of vlakinbouwbaar mogelijk

Kookzones
• 3100 cm2 kookoppervlakte
• vermogen van 11.100 W automatisch verdeeld over maximaal 6 pannen
• geavanceerde panherkenning: vermogen wordt afgestemd op pangrootte
• Intelligent Boost: maximaal vermogen afgestemd op grootte van de pan

Bediening
• 7 inch kleuren TFT-touchscreen
•  18 vermogensstanden inclusief Intelligent boostfunctie op alle kookzones
• Auto Bridge functie: Grillplaat / Teppan Yaki-bakplaat wordt direct herkend en bedienbaar
•  AutoPot move functie: panverplaatsing met behoud van instellingen
• 3 auto programma’s: smelten, warmhouden en sudderen
• pauzefunctie
• timer per pan en onafhankelijke timer
•  personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid, contrast, taal

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot / Lock functie

Technische specificaties
• inbouwdiepte: 46 mm
• 3-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 11.100 W

Accessoires
HPS304  4-delige Inox pannenset  € 300,-
GP2240  Grillplaat     € 289,-
TY2240  Teppan Yaki-bakplaat    € 279,-
BS2535  Braadslede     € 219,-

Inductiekookplaat met Free Area (95 cm)

Kookzones

atag.be/HI39671TF

Dit is koken op topkokniveau. Op deze nieuwe kookplaat kun je tot wel zes pannen kwijt, waar je maar wilt. 

Via de innovatieve touchscreen geef je aan welke pan op welke stand verhit moet worden. De kookplaat herkent 

waar je de pan plaatst en naartoe beweegt. Verplaats je de pan, dan verplaatsen de instellingen mee.

 

Met de autobridgefunctie kun je op iedere plek een grillplaat of Teppan Yaki-plaat kwijt. Ideaal om kort voor het 

opdienen gamba’s loeiheet te grillen. Verder heeft de kookplaat drie handige vooringestelde standen: 

smelten, sudderen en warmhouden. Met de boostfunctie kook je in een razend tempo water. En alle functies 

werken intuïtief en snel. Na Free Area inductie wil je nooit meer anders koken.

FREE AREA INDUCTIE

Meer weten over dez e 
unieke ko okplaat? 
S can de QR- code.
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We zien de keuken als een plek waar niet alleen gekookt maar ook 

geleefd wordt. Een plek waar je je meteen thuis voelt, als kok en als gast. 

De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging creëert een fantastisch open 

gevoel in je keuken. Dat geeft meer ruimte voor creatieve interieurideeën.

INDUCTIEKOOKPLA AT MET
GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

Meer weten over dez e 
unieke ko okplaat? 
S can de QR- code.

E I G E N S C H A P P E N  E N 
T E C H N I S C H E  V O O R D E L E N 

Technische voordelen

• Sterke afzuiging is van groot belang. Dit gaat via 

randafzuiging of door het effectieve afzuigrooster.

• Optimale vetafvang door het dubbele vetfilter.

• Het filter is makkelijk van bovenaf te benaderen en te 

reinigen in de vaatwasser.

• De motor wordt achter de plint aangebracht, waardoor 

er geen geluidsbron direct onder de kookplaat zit. Zo 

ontstaat er meer ruimte voor lades. Ook zijn er varianten 

waarbij de motor direct onder de kookplaat zit, wat 

de installatie bevordert en lagere plintconstructies in 

keukenontwerpen mogelijk maakt.

• Flexibele inbouwmogelijkheden door de meegeleverde 

onderdelen. Er is bij alle varianten altijd de mogelijkheid 

om het systeem inclusief recirculatie in 1 kast te plaatsen. 

Zelfs met luchtgeleiding tot voorbij de plint.

• De recirculatiefilters zijn gemakkelijk te vervangen.

• Er zijn verschillende recirculatiemogelijkheden. Passend 

binnen ieder keukenontwerp.

• Na het koken schakelt de stille naloopstand in. Deze 

verwijdert de laatste kookgeurtjes snel en effectief uit je 

keuken. Het zorgt daarnaast voor behoud van je apparaat 

doordat hij deze droog blaast.

Strak design

Deze kookplaat is het summum van geraffineerd design. In het midden 

van de kookplaat is slechts een kleine opening tussen de glasplaat en het 

deksel van het filter. Hierdoor wordt de lucht afgezogen. Door gebruik van 

hetzelfde zwarte keramische glas gaat het filter volledig op in het ontwerp. 

Het afzuigsysteem is slim weggewerkt onder je werkblad. Met de fraai 

vormgegeven sliderbedieningen geven je overzicht en controle over 

zowel de kookzones als de afzuiging. De kookplaat geeft een geweldig 

vrij zicht bij een kookeiland. Door de ruimte die vrijkomt heb je tijdens het 

koken altijd contact met je gasten aan tafel. Zo betrek je de keuken nog 

meer bij de rest van het huis. Ook als je de keuken tegen de wand 

plaatst geeft de geïntegreerde afzuiging een ruimtelijk gevoel.

De inductiekookplaat kan zowel vlak als opliggend in het werkblad 

worden gemonteerd. In beide gevallen is het schoonmaken, zowel 

van het werkblad als het filter, erg gemakkelijk. Het keramische glas is 

verkrijgbaar in twee kleuren: diepzwart met een chique glans of uniek 

matgeborsteld zwart.
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Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (87 cm)

Uitvoering kookpaat
• 2 Bridge Induction zones 
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
• opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

Kookzones
• 4 kookzones:

 – linksvoor/achter: Bridge Induction zone 19,0 x 22,0 cm / 50-3700W
 – rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 19,0 x 22,0 cm / 50-3700W

•  door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één 
grote Bridge zone van 22 x 40 cm

Bediening kookplaat
• full Touch Slider per zone
• 10 vermogensstanden, inculsief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
•  4 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het 

verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken 
kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

• pauzefunctie
• temperatuurgestuurde programma’s voor smelten, warmhouden en sudderen
• automatische (aan)kookfunctie

Veiligheid kookplaat
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot

Uitvoering afzuiggedeelte
• TwinFilter systeem voor optimale dubbele vetfiltering
• energie efficiëntieklasse afzuiging: A
• afzuigcapaciteit (Intensief): 540 m³/h / 72 dB(A)
• afzuigcapaciteit  (Stand 4): 455 m³/h / 68 dB(A)
• extra stille (31 dB) automatische en handmatige 

naloop
• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
• energie efficiëntieklasse afzuiging: A
 

Bediening afzuiggedeelte
• separate full touch control voor afzuiggedeelte
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
•  automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand 

manueel instelbaar
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte
• robuuste Inox TwinFilter (in vaatwasser te reinigen)

Technische specificaties
• aansluitwaarde kookplaat 7,4 kW
•  aansluitwaarde afzuiging 190 W. Let op: voor de aansluiting van de motor is 

een stopcontact nodig 
• inbouwmaat (hxbxd): 145x840x490 

Accessoires montage
ACC8465PLF  Recirculatiekit plintmontage     
ACC8465AKF  Koolstoffilterset (set van 2 stuks om    
  ACC8465PLF te voorzien van nieuwe filters)     
ACC8440VRF  Recirculatiekit voor vrije uitblaas onder de kast  
ACC8440AKF  Koolstoffilterset (om ACC8440VRF te voorzien  
  van nieuwe filters)
ACC84FLEX  Flexibele slang (222 x 89 x 3000 mm) en   
  buisverbinding (222 x 89 x 80 mm)
HF4003   PlasmaMade filter

Accessoires koken
HPS304  4-delige Inox pannenset  € 300,-
GP2240  Grillplaat    € 289,-
TY2240  Teppan Yaki-bakplaat   € 279,-
BS2535   Braadslede    € 219,-

€ 3.439,-

atag.be/HIDD8472LV, atag.be/HIDD8471LV

€ 3.389,-
HIDD8472LV mat zwart glas
HIDD8471LV zwart glas

Kookzones

Uitvoering kookpaat
• 2 Bridge Induction zones
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
• opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk 

Kookzones
• 4 kookzones:

 – linksvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 –  rechtsvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W

• door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een 
grote Bridge zone van 21 x 39 cm / 80-3700W 

Bediening kookplaat
• Direct Touch Central Slider
• 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
• pauzefunctie
• temperatuurgestuurd programma voor warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na  

uitschakeling kookplaat
• automatische pan herkennning: wanneer de pan geplaatst is,   

licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
• personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid,    

type timer signaal, aftelanimatie 

Veiligheid kookplaat
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot 

Uitvoering afzuiggedeelte
• geïntegreerde motor onder de kookplaat
• energie efficiëntieklasse afzuiging: A++
• afzuigcapaciteit (Intensief): 700 m³/h / 72 dB(A)
• afzuigcapaciteit (stand 9): 550 m³/h / 66 dB(A)
• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

Bediening afzuiggedeelte
• Direct Touch Central Slider
• 10 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand 

manueel instelbaar
• reinigingsindicatie vetfilter
• AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen
• MATRIX design gietijzeren inlet
• aansluitwaarde kookplaat + afzuiging 7620 W
• energie efficiëntieklasse afzuiging: A++  

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte
• Zwart Inox filter (in vaatwasser te reinigen) 

Technische specificaties
• Powermanagement beschikbaar om op 1-fase aan te sluiten (3.7kW)
• eco stand-by vermogen: 0,5 W
• inbouwmaat (hxbxd): 230x780x490 

Montage accessoires
HD2008  Verloopstuk t.b.v. PlasmaMade filter HF4003 € 40,-
HD2009  90 graden bocht   € 40,-
  t.b.v. PlasmaMade filter HF4003  
HF3006  Vervangend fijnstoffilter HR0003  € 60,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,- 
HR0003  Startset inclusief fijnstoffilter  € 290,- 

Accessoires koken
HPS304  4-delige Inox pannenset  € 300,-
GP2240  Grillplaat    € 289,-
TY2240  Teppan Yaki-bakplaat   € 279,-
BS2535   Braadslede    € 219,-

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (83 cm)

€ 2.919,-
€ 2.869,-HIDD8471EV zwart glas

HIDD8472EV mat zwart glas

atag.be/HIDD8471EV, atag.be/HIDD8472EV

Kookzones
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Uitvoering kookpaat
• zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
• opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk 

Kookzones
•  4 kookzones:

 –   linksvoor: Ø 22,0 cm / 50 - 3000 W
 –  linksachter: Ø 16,5 cm / 50 - 1850 W
 –  rechtsvoor: Ø 22,0 cm / 50 - 3000 W
 –  rechtsachter: Ø 18,0 cm / 50 - 2100 W 

Bediening kookplaat
• Direct Touch Central Slider
• 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
• temperatuurgestuurd programma voor warmhouden
• pauzefunctie
• warmhoudfunctie
• automatische (aan)kookfunctie
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na  

uitschakeling kookplaat
• automatische pan herkennning: wanneer de pan geplaatst is,   

licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden 

Veiligheid kookplaat
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot 

Uitvoering afzuiggedeelte
• TwinFilter systeem voor optimale dubbele vetfiltering
• energie efficiëntieklasse afzuiging: A
• afzuigcapaciteit (Intensief): 533  m³/h / 74 dB(A)
• afzuigcapaciteit (stand 9): 470 m³/h / 71 dB(A)
• extra stille (31 dB) automatische en handmatige naloop
• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie 

Bediening afzuiggedeelte
• Direct Touch Central Slider
• 10 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• automatische naloopstand 
• handmatige naloopstand (tijdsduur en vermogen instelbaar)
• reinigingsindicatie koolstoffilter (ACC8465PLF of ACC8440VRF)
• AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen 

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte
• robuuste Inox TwinFilter (in vaatwasser te reinigen) 

Technische specificaties
• aansluitwaarde 7400 W, één aansluitkabel voor zowel kookplaat als motor
• compacte zaagmaat van 760x490 mm
• inbouwmaat (hxbxd): 145x760x490 

Montage accessoires
ACC8440AKF Koolstoffilterset (om ACC8440VRF te voorzien € 115,-
  van nieuwe filters)   
ACC8440VRF Recirculatiekit voor vrije uitblaas onder de kast € 400,-
ACC8465AKF Koolstoffilterset (set van 2 stuks om  € 115,-
  ACC8465PLF te voorzien van nieuwe filters) 
ACC8465PLF Recirculatiekit plintmontage  € 400,-
ACC84FLEX Flexibele slang (222 x 89 x 3000 mm) en € 180,-
  buisverbinding (222 x 89 x 80 mm)  
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-

Accessoires
HPS304  4-delige Inox pannenset   € 300,-

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)

€ 2.919,-HIDD8471E  zwart glas

atag.be/HIDD8471E,

Kookzones
Kookzones

Uitvoering kookpaat
• Mat zwart glas uitvoering met geborsteld patroon
• 1 Bridge Induction zone
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
• opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

Kookzones
• 4 kookzones:

 – linksvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 – rechtsvoor: Ø 22,0 cm / 50 - 3000 W
 – rechtsachter: Ø 16,5 cm / 50 - 1850 W
 – door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er 
een grote Bridge zone van 21 x 39 cm / 50-3700W

Bediening kookplaat
• Direct Touch Central Slider
• 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
• pauzefunctie
• temperatuurgestuurd programma voor warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• automatische pan herkennning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op 

en kan deze direct ingesteld worden
• personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid, type timer signaal, 

aftelanimatie

Veiligheid kookplaat
• centrale toets om alle kookzones in een keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot

Uitvoering afzuiggedeelte
• Geïntegreerde motor onder de kookplaat
• energie efficiëntieklasse afzuiging: A++
• Afzuigcapaciteit (Intensief): 700 m³/h / 72 dB(A)
• Afzuigcapaciteit (stand 9): 550 m³/h / 66 dB(A)
• Geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

Bediening afzuiggedeelte
• Direct Touch Central Slider
• 10 snelheden inclusief intensiefstand (700 m³/h)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en vermogen naloopstand 

manueel instelbaar
• reinigingsindicatie vetfilter
• AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte
• Zwart Inox filter (in vaatwasser te reinigen)
• MATRIX design mat-zwart aluminium inlet

Technische specificaties
• aansluitwaarde kookplaat + afzuiging 7620 W
• energie efficientieklasse afzuiging: A++
• Powermanagement beschikbaar om op 1-fase aan te sluiten (3.7kW)
• eco stand-by vermogen: 0,5 W
• Inbouwmaat (hxbxd): 230x560x490

Montage accessoires
HD2008  Verloopstuk t.b.v. PlasmaMade filter HF4003 € 40,-
HD2009  90 graden bocht   € 40,-
  t.b.v. PlasmaMade filter HF4003  
HF3006  Vervangend fijnstoffilter HR0003  € 60,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,- 
HR0003  Startset inclusief fijnstoffilter  € 290,-
HR0011  Startset incl. fijnstoffilter (60cm kast)  € 290,-
HF3009  Vervangend fijnstoffilter HR0011  € 60,-
 

Accessoires koken
HPS304  4-delige Inox pannenset  € 300,-
GP2240  Grillplaat    € 289,-
TY2240  Teppan Yaki-bakplaat   € 279,-
BS2535   Braadslede    € 219,-

atag.be/HIDD7472EV

€ 2.729,- @HIDD7472EV mat zwart glas

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (70 cm)
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Voor meer informatie: atag.be

€ 400,-ACC8440VRF € 400,-ACC8465PLF

HF4003  € 980,-

€ 290,-HR0003  

Recirculatiekit plintmontage

•  Recirculatie start, incl. fijnststoffilter, set voor de HIDD8471EV, HIDD8472EV en 
HIDD7472EV

• Minimale plinthoogte is 80 mm
•  Inox filterfront wat magnetisch vast grijpt in de behuizing
•  1x fijnstoffilter (HF3006) meegeleverd met een standtijd van 150 uur

PlasmaMade-filter

• Het PlasmaMade filter zuivert de lucht middels een natuurlijke moleculaire 
reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht 
wordt gefilterd en gereinigd. Het PlasmaMade filter gaat 10 tot 15 jaar mee  
en draagt bij aan een gezonde luchtkwaliteit.

• Dit PlasmaMade filter kan toegepast worden op zowel kookplaten met 
geïntegreerde afzuiging als dampkappen.

Recirculatiekit voor vrije uitblaas onder de kast

•  Recirculatiekit direct, danwel elders, te plaatsen na de motor
• Minimale plinthoogte is 100 mm
• Inclusief koolstoffilterset (regenereerbaar 4-5 keer, 150 uur standtijd per keer)
• Toe te passen op alle ATAG kookplaten met geïntegreerde afzuiging

Recirculatiekit plintmontage 

•  Recirculatiekit direct aan te sluiten op de motor van de: HIDD8471E, 
HIDD8471LV en HIDD8472LV

• Minimale plinthoogte is 100 mm
•   Inox filter front wat magnetisch vast grijpt in de behuizing
•  Inclusief: 2 x 325 mm koolfilters (regenereerbaar 4-5 keer /  

150 uur standtijd per keer)

RECIRCULATIEFILTERS VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN  
MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

€ 40,-HD2008 

€ 290,-HR0011

HD2009  € 40,- € 180,-ACC84FLEX 

Flexibele slang met buisverbinding

• Deze flexibele slang van 3 meter
• De flexibele slang is eenvoudig over de flens van de motor van HIDD8471LV/

HIDD8472LV / HIDD8471E te schuiven en vast te tapen. Het uiteinde kan 
eveneens gemonteerd worden via de buisverbinding op recirculatiekit 
ACC8465PLF of direct op recirculatiekit ACC8440VRF.

• flexibele slang (hxbxd): 88 x 222 x 3000 mm
• buisverbinding (hxbxd): 88 x 222 x 80 mm

Verloopstuk recht t.b.v. PlasmaMade filter HF4003

• Dit verloop stuk is bedoeld voor een PlasmaMade filter (HF4003) aansluiting 
op de HIDD8471EV / HIDD8472EV / HIDD7472EV.

• Hiermee kan het filter vlak op de vloer in de plintruimte gemonteerd worden
• Afmetingen 55 x 220 mm (kanaal HIDD8471EV / HIDD8472EV / HIDD7472EV)
• 80 x 230 mm (PlasmaMade).

Verloopstuk recht t.b.v. PlasmaMade filter HF4003

• Dit verloop stuk is bedoeld voor een PlasmaMade filter (HF4003) aansluiting 
op de HIDD8471EV / HIDD8472EV / HIDD7472EV.

• Hiermee kan het filter achter de kast gemonteerd worden.
• Afmetingen 55 x 220 mm (kanaal HIDD8471EV / HIDD8472EV / HIDD7472EV)
• 80 x 230 mm (PlasmaMade).

Recirculatiekit plintmontage

• Recirculatie start, incl. fijnststoffilter, set voor de HIDD7472EV
• Speciaal voor 60cm kasten ontwikkelt
• Minimale plinthoogte is 80 mm
• Inox filterfront wat magnetisch vast grijpt in de behuizing
• 1x fijnstoffilter (HF3009) meegeleverd met een standtijd van 150 uur
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Kookzones

€ 1.729,-

atag.be/HI26471SVR

HI26471SVR  zwart glas

Uitvoering
• zwart glas
• vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met zijprofielen
• opbouw
• 2 Bridge Induction zones
• Iris Slide Control® 2.0 per zone
 
Kookzones
• 4 kookzones:
• linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• rechtsvoor/rechtsachter: Ø 18,5 cm / 50 - 3000 W
• door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één 

grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm
 
Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie 

Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in 

de bereiding van je gerecht op temperatuur
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in  
de gaten

 

Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

 
Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 560 x 490 mm
• advies aansluitwaarde: 7360 W
• powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 369,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,-  
 
* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG dampkappen welke ook de 
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™ (64 cm)

Uitvoering
• zwart glas
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
• opbouw
• 1 Bridge Induction zone
• Iris Slide Control® 2.0 per zone

Kookzones
• 2 kookzones:
• voor/achter: 22,0 x 19,5 cm / 40-3700 W
• door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen 

ontstaat er één grote kookzone van 22,0 cm x 39,0 cm

Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie

Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden  

in de bereiding van je gerecht op temperatuur
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in  
de gaten

Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 350 x 490 mm
• advies aansluitwaarde: 3680 W
• 1-fase aansluiting

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 309,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,-  
 
* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG dampkappen welke ook de 
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

atag.be/HI23271SV

HI23271SV  zwart glas € 1.199,-

Kookzones
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atag.be/HI26471SV, atag.be/HI26472SV

HI26471SV  zwart glas

Inductiekookplaat met CelsiusºCooking™ (64 cm)

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
• opbouw
• 2 Bridge Induction zones
• Iris Slide Control® 2.0 per zone
 
Kookzones
• 4 kookzones:
• linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één 

grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm
 
Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie 

Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in 

de bereiding van je gerecht op temperatuur
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in  
de gaten

 

Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

 
Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing per zone
• restwarmte indicatie
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Toebehoren
• Celsius°Cooking™ Probe (APR13S) bij HI26472SV
 
Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 560 x 490 mm
• advies aansluitwaarde: 7360 W
• powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 309,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,-  

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG dampkappen welke ook de 
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
• opbouw
• 2 Bridge Induction zones
• Iris Slide Control® 2.0 per zone
 
Kookzones
• 4 kookzones:
• linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één 

grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm
 
Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie 

Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in 

de bereiding van je gerecht op temperatuur
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de 
gaten

Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Toebehoren
• Celsius°Cooking™ Probe (APR13S) bij HI27472SV

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 560 x 490 mm
• advies aansluitwaarde: 7360 W
• powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 309,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG dampkappen welke ook de 
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (72 cm)

HI27471SV  zwart glas
€ 2.119,-
€ 1.889,-

atag.be/HI27471SV, atag.be/HI27472SV

HI27472SV  mat zwart glas
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HI26472SV  mat zwart glas € 2.069,-
€ 1.849,-
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HI28471SV  zwart glas

Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (80 cm)

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
• opbouw
• 1 Bridge Induction zone
• Iris Slide Control® 2.0 per zone
 
Kookzones
• 4 kookzones:
• linksvoor: Ø 215 mm / 50 - 3700 W
• linksachter: Ø 185 mm / 50 - 3000 W
• rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één 

grote kookzone van 220 x 390 mm
 
Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie 

Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in 

de bereiding van je gerecht op temperatuur
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in  
de gaten

Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Toebehoren
• Celsius°Cooking™ Probe (APR13S) bij HI28472SV

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 750 x 490 mm
• advies aansluitwaarde: 7360 W
• powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 309,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG dampkappen welke ook de 
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

€ 2.019,-

atag.be/HI28571SV, atag.be/HI28572SV, atag.be/HI28572SVI

HI28571SV  zwart glas

Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (80 cm)

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met zijprofielen
• opbouw
• 1 Bridge Induction zone
• Iris Slide Control® 2.0 per zone
 
Kookzones
• 5 kookzones:
• links: Ø 215 mm / 50-3700 W
• middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• rechtsvoor/rechtsachter: Ø 185 mm / 50 - 3000 W
• door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één 

grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm
 
Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie 

Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in 
de bereiding van je gerecht op temperatuur

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in  
de gaten 

Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Toebehoren
• Celsius°Cooking™ Probe (APR13S) bij HI28572SV / HI28572SVI

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 780 x 490 mm
• advies aansluitwaarde: 7360 W
• powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 309,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG dampkappen welke ook de 
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.
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HI28572SV  mat zwart glas € 2.249,-
€ 2.249,-

€ 2.259,-
€ 1.889,-

atag.be/HI28471SV, atag.be/HI28472SV
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HI28472SV  mat zwart glas
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HI28572SVI mat zwart glas vlak inbouwbaar
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€ 2.249,-

atag.be/HI29571SV

HI29571SV  zwart glas

Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

€ 2.379,-

atag.be/HI29571SVL, atag.be/HI29572SVL

Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

Uitvoering
• zwart glas
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
• opbouw
• 2 Bridge Induction zones
• Iris Slide Control® 2.0 per zone
 
Kookzones
• 5 kookzones:
• links: Ø 26,0 cm / 50-5500 W
• middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één 

grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm
 
Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie
 
Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in 
de bereiding van je gerecht op temperatuur

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in  
de gaten

Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Toebehoren
• Celsius°Cooking™ Probe (APR13S) bij HI29572SVL

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 860 x 490 mm
• advies aansluitwaarde: 11.040 W
• powermanagement beschikbaar om op op 1,2 en 3-fasen aan te sluiten

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 309,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 
 
* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG dampkappen welke ook de 
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

HI29571SVL zwart glas
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€ 2.589,-HI29572SVL mat zwart glas

Uitvoering
• zwart glas
• vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met zijprofielen
• opbouw
• 1 Bridge Induction zone
• Iris Slide Control® 2.0 per zone

Kookzones
• 5 kookzones:
• links: Ø 26,0 cm / 50-3700 W
• middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• rechtsvoor/rechtsachter: Ø 185 mm / 50 - 3000 W
• door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één 

grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm

Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie

Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in 
de bereiding van je gerecht op temperatuur

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in  
de gaten

Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 860 x 490 mm
• advies aansluitwaarde: 11.040 W
• powermanagement beschikbaar om op op 1,2 en 3-fasen aan te sluiten

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 309,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 
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Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
• opbouw
• 2 Bridge Induction zones
• Iris Slide Control® 2.0 per zone
 
Kookzones
• 5 kookzones:
• linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• midden: Ø 26,0 cm / 50 - 5500 W
• rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één 

grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm

Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie 

Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in 
de bereiding van je gerecht op temperatuur

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in  
de gaten

 

Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

 
Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Toebehoren
• Celsius°Cooking™ Probe (APR13S) bij HI29572SVM/HI29572SVMI

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 860 x 490 mm
• advies aansluitwaarde: 11.040 W
• powermanagement beschikbaar om op 1,2 en 3-fasen aan te sluiten

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 309,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 
 
* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG dampkappen welke ook de 
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

atag.be/HI29571SVM, atag.be/HI29572SVM, atag.be/HI29572SVMI

HI29571SVM zwart glas
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HI29572SVM mat zwart glas
HI29572SVMI mat zwart glas vlak inbouwbaar
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Beschikbaar vanaf oktober 2022

€ 2.509,-

atag.be/HI29671SV, atag.be/HI29672SV, atag.be/HI29672SVI

HI29671SV  zwart glas

Uitvoering
• zwart glas
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zijprofielen
• opbouw
• 3 Bridge Induction zones
• Iris Slide Control® 2.0 per zone
 
Kookzones
• 6 kookzones:
• linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
• door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één 

grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm
 
Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Chef functie: Bridge zones worden automatisch gekoppeld en ingesteld voor 

bakken, (door-)koken en warmhouden
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie
 
Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in 
de bereiding van je gerecht op temperatuur

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de 
gaten

 
Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

 
Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen
 
Toebehoren
• Celsius°Cooking™ Probe (APR13S) bij HI29672SV / HI29672SVI

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 860 x 490 mm
• advies aansluitwaarde: 11.040 W
• powermanagement beschikbaar om op 2 en 3-fasen aan te sluiten

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 309,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG dampkappen welke ook de 
Hob-2-Hood functionaliteit hebben. 

Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

HI29672SV  mat zwart glas

     

0:00

     

HI29672SVI mat zwart glas vlak inbouwbaar
€ 2.729,-
€ 2.729,-
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Kookzones

€ 1.979,-

atag.be/HI21471SV,  atag.be/HI21472SV, atag.be/HI21472SVI

HI21471SV  zwart glas

Uitvoering
• vitro-keramisch glas(slijt- en krasvast) met zijprofielen
• opbouw
• 1 Bridge Induction zone
• Iris Slide Control® 2.0 per zone
 
Kookzones
• 4 kookzones:
• links: Ø 21,5 / 50-3700 W
• middenvoor/middenachter: 19,5 x 225 mm / 40-3700 W
• rechts: Ø 21,5 / 50-3700 W
• door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één 

grote kookzone van 39,0 x 22,5 cm
 
Bediening
• Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
• 13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het 

plaatsen van een pan
• automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld 

en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of 
teppanyaki plaat

• Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
• PlusMenu: vooringestelde kookprogramma’s met temperatuurbereik
• timer en stopwatch per zone
• pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de 

nieuwe zone
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling 

kookplaat
• pauzefunctie 

Celsius°Cooking™
• Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met 

Celsius°Cooking™ accessoires
 - Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad 

nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en 
grillen

 - Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in 
de bereiding van je gerecht op temperatuur

 - Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in  
de gaten

 

Connectiviteit
• Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en dampkap

 - Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected 
dampkap

 - verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
 - reinigingsindicatie vetfilter

• ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. 
Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, 
handleiding en service

 
Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Toebehoren
• Celsius°Cooking™ Probe (APR13S) bij HI21472SV / HI21472SVI

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 46 x 1070 x 385 mm
• advies aansluitwaarde: 7360 W
• powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten

Accessoires
APR13S   Celsius°Cooking™ Probe   € 189,-
AFP13S        CelsiusºCooking™ bakpan  € 309,-
ACP13S        CelsiusºCooking™ Chef’s pot  € 369,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
BS2535   Braadslede     € 219,- 
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 
 
* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG dampkappen welke ook de 
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (111 cm)

     

0:00

    

€ 2.209,-
€ 2.209,-HI21472SVI  mat zwart glas vlak inbouwbaar
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atag.be/HI1271S
  0:00    
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Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen
• mat zwart glas met borstelpatroon
• panoramische indeling, ergonomisch door plaatsing van de pannen   

naast elkaar 

Kookzones
• 4 kookzones:

 – links: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
 – middenlinks/rechts: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
 – rechts: Ø 21,0 cm / 50-3700 W

• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 
vermogensstand

• extra brede kookplaat voor maximale kookruimte

Bediening
• Iris Slide Control® per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde 

kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als 
kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen 

Technische specificaties
• inbouwdiepte: 43 mm
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW

Accessoires 
HPS304        4-delige Inox pannenset   € 300,-

HI1272S  mat zwart glas € 2.119,-

Kookzones

21 cm

18 cm 18 cm

21 cm

Panoramische inductiekookplaat met Iris Slide Control® (111 cm)

21,5 cm 21,5 cm
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5 
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 2
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cm

Nieuw

Nieuw

Nieuw

HI21472SV  mat zwart glas



    0:00    
˚C

26 cm
22 x 40 cm22 x 40 cm

Uitvoering 
• 2 Bridge Induction zones
• Dual Induction
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen opbouw 

varianten)
• mat zwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
• zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones 
• 5 kookzones:

 – linksvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
 – midden: Dual Induction zone Ø 26,0 cm / 50-5500 W
 – rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
 – door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat

• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 
vermogensstand

Bediening
• Iris Slide Control® per zone
• aan/uit schakelaar per zone per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones  

(LED indicatie)
• 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde 

kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als 
kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie
• Bridge functie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 860 x 490 mm 
• inbouwdiepte: 43 mm
• 3-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 11,10 kW

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,-

Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control ® (90 cm)

atag.be/HI9272SV, atag.be/HI9272SVI, atag.be/HI9271SV, atag.be/HI9271SVI

HI9272SVI  mat zwart glas, vlak inbouwbaar
HI9272SV  mat zwart glas

HI9271SV  zwart glas

€ 2.119,-

HI9271SVI  zwart glas, vlak inbouwbaar

€ 2.079,-
€ 2.069,-
€ 2.029,-

Kookzones
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22 x 40 cm
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Kookzones

HI9572SV  mat zwart glas
HI9571SV  zwart glas

€ 2.059,-
€ 2.129,-

Uitvoering
• 1 Bridge Induction zone
• Dual Induction
• vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met metalen zijprofielen
• mat zwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
• zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones 
• 5 kookzones:

 – linksvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
 – midden: Dual Induction zone Ø 26,0 cm / 50-5500 W
 – rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000
 – door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat  
er een grote Bridge zone van 22 x 40 cm

• extra ruime afstand tussen de zones
• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 

vermogensstand

Bediening
• Iris Slide Control® per zone 
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde 

kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als 
kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie
• Bridge functie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 860 x 490 mm
• inbouwdiepte: 43 mm
• 3-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 11,00kW

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,-

Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual induction en Iris Slide Control® (90 cm)

atag.be/HI9572SV, atag.be/HI9571SV



18 cm

18 cm

26 cm
22 x 40 cm
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Kookzones
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atag.be/HI9571SVT

€ 1.909,-HI9571SVT  zwart glas

Inductiekookplaat met Bridge Induction en Iris Slide Control® (90 cm) (2-fasen aansluiting)

Uitvoering
• 1 Bridge Induction zone
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen
• zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones
• 5 kookzones:

 – linksvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
 – midden: Ø 26,0 cm / 50-3700 W
 – rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700
 – door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat  
er een grote Bridge zone van 22 x 40 cm

• extra ruime afstand tussen de zones
• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 

vermogensstand

Bediening
• Iris Slide Control® per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones  

(LED indicatie)
• 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde 

kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als 
kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie
• Bridge functie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing 
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificatie
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 860 x 490 mm
• inbouwdiepte: 43 mm
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW
• door slim powermanagement, maar 2 fasen nodig voor een 5 kookzones 

inductie kookplaat.

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,-

18 cm 18 cm

18 cm 18 cm

26 cm22 x 40 
cm

22 x 40 
cm

22 x 40 
cm

Kookzones Kookzones

Inductiekookplaat (90 cm) (3-fasen aansluiting)

  0:00    
˚C

 atag.be/HI9271MV

€ 2.009,- @zwart glasHI9271MV zwart glas

 0:00    
˚C

Inductiekookplaat met Bridge Induction (90 cm)

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen
• zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones
• 5 kookzones:

 – links: Ø 26,0 cm / 50-3700 W
 – middenvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
 – rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W

• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 
vermogensstand

Bediening
• full touch control per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
• 3 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie 
• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen enwarmhouden
• automatische (aan)kookfunctie, pauzefunctie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen 

Bijzonderheden
• flexibiliteit tijdens het koken door optimale verdeling van zones  

en de grote zone links voor grote pannen.
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de  

ATAG MAGNA-lijn
• eco stand-by vermogen: 0,3 W

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 860 x 490 mm
• inbouwdiepte: 43 mm
• 3-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 11,10 kW

Accessoires 
HPS304        4-delige Inox pannenset   € 300,-
 

€ 1.859,- @

atag.be/HI9271M

HI9271M 

Uitvoering
• 3 Bridge Induction zones
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen
• zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones 
• 6 kookzones:

 – linksvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
 – middenvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
 – rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W 
door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat 
er een grote Bridge zone van 22 x 40 cm

Bediening
• full touch control per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
• 3 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie 
• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie, pauzefunctie
• chef-functie: met één druk op de knop worden alle zones voor en achter tot 

Bridge zones geschakeld, met vooringestelde standen. Links stand 12, midden 
stand 7, rechts stand 1.

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen 

Bijzonderheden
• volledige flexibiliteit met 6 krachtige inductie zones
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de 

ATAG MAGNA-lijn
• eco stand-by vermogen: 0,3 W 

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 860 x 490 mm
• inbouwdiepte: 43 mm
• 3-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 11,10 kW

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,-
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Inductiekookplaat met Iris Slide Control® (80 cm)

  0:00    
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18 cm 18 cm

21 cm 21 cm

Kookzones

€ 1.809,-
HI8271S  zwart glas
HI8272S  mat zwart glas

atag.be/HI8272S, atag.be/HI8271S

€ 1.749,-

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) 
• mat zwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
• zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones 
• 4 kookzones:

 – linksvoor: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
 – linksachter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
 – rechtsvoor: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
 – rechtsachter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W

• extra ruime afstand tussen de zones
• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 

vermogensstand

Bediening
• Iris Slide Control® per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde 

kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als 
kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 780 x 490 mm
• in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd   

hoeft te worden
• inbouwdiepte: 43 mm
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW

Accessoires 
HPS304       4-delige Inox pannenset   € 300,-
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zwart glaszwart glas

KookzonesKookzones

€ 1.689,-

atag.be/HI7271S

€ 1.809,- @

atag.be/HI8271MT

HI7271S HI8271MT 

Inductiekookplaat met Iris Slide Control® (77 cm)Inductiekookplaat (80 cm) (2-fasen aansluiting)

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen
• zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones
• 5 kookzones:

 – links: Ø 26,0 cm / 50-3700 W
 – middenvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W
 – rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W

• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 
vermogensstand

Bediening
• full touch control per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
• 3 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie bij het 

verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken 
kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in een keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 780 x 490 mm
• inbouwdiepte: 43 mm
• door slim powermanagement slechts 2-fasen aansluiting benodigd voor  

5 inductie kookzones
• aansluitwaarde: 7,40 kW

Accessoires 
HPS304       4-delige Inox pannenset   € 300,-

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen
• zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas 

Kookzones 
• 4 kookzones:

 – linksvoor: Ø 14,5 cm / 30-2200 W
 – linksachter: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
 – rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W

• extra ruime afstand tussen de zones
• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 

vermogensstand

Bediening
• Iris Slide Control® per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde 

kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als 
kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in een keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen
 
Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 750 x 490 mm
• in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd   

hoeft te worden
• inbouwdiepte: 43 mm
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW

Accessoires 
HPS304       4-delige Inox pannenset   € 300,-

KookzonesKookzones

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met metalen zijprofielen
• zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas 

Kookzones 
• 4 kookzones:

 – linksvoor: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
 – linksachter: Ø 14,5 cm / 30-2200 W
 – rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W

• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 
vermogensstand

 
Bediening
• full touch control per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
• 2 digitale timers instelbaar voor elke zone met met uitschakelfunctie
• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting en automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 560 x 490 mm 
• inbouwdiepte: 43 mm
• 2- fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW
 
Accessoires 
HPS304  4-delige Inox pannenset   € 300,-

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen
• zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones
• 4 kookzones:

 – linksvoor: Ø 21,0 cm / 50-3700 W
 – linksachter: Ø 14,5 cm / 30-2200 W
 – rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40-3000 W

• extra ruime afstand tussen de zones
• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 

vermogensstand

Bediening
• full touch control per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
• snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
• 2 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting en automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 750 x 490 mm 
• in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd   

hoeft te worden
• inbouwdiepte: 43 mm
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW

Accessoires 
HPS304  4-delige Inox pannenset   € 300,-

atag.be/HI6271Matag.be/HI7271M

€ 1.479,-zwart glasHI6271M € 1.589,- @zwart glasHI7271M 

Inductiekookplaat (77 cm) Inductiekookplaat (64 cm)



Inductiekookplaat met Bridge Induction (64 cm)

  0:00    
˚C

22 x 40 cm 22 x 40 cm

Puzzelo inductiekookplaat met Bridge Induction (33 cm) 

22 x 40 cm
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HI6271MV  zwart glas

atag.be/HI6271MV

€ 1.539,-

Uitvoering
• 2 Bridge Induction zones
• vitro-keramisch glas (kras-en slijtvast) met metalen zijprofielen
• mat zwart glas uitvoering is met een borstelpatroon
• zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones 
• 4 kookzones:

 – linksvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W
 – rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40-3700 W

• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 
vermogensstand

Bediening
• full touch control per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones  

(LED indicatie)
• snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
• 2 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het 

verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken 
kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie
• Bridge functie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen
 

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 560 x 490 mm
• inbouwdiepte: 43 mm
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,-

Kookzones

zwart glas

atag.be/HI3271MV  0:00    
˚C

€ 1.179,-HI3271MV

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen
• zwarte uitvoering met een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones 
• 2 kookzones:

 – voor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 – door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen  
ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 40,0 cm

• zeer korte aankooktijd door boost stand en een 110% permanent 
vermogensstand

Bediening
• full touch control per zone
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boost functie op alle kookzones (LED indicatie)
• snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
• 1 digitale timer instelbaar per zone met uitschakelfunctie
• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie, pauzefunctie, Bridge functie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing per zone
• restwarmte indicatie
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Toebehoren
• koppelstrip

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 43 x 290 x 490 mm
• standaard geleverd met kabel en stekker 
• plug&play door aan te sluiten op stopcontact met 1-fase
• te combineren met alle MAGNA kookplaten met metalen zijprofielen MAGNA 

Puzzelo’s 
 

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 

Kookzones
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Kookzones

   0:00    
˚C

atag.be/HI09571EV

€ 1.539,- @HI09571EV  zwart glas

Uitvoering
• 2 Bridge Induction zones
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

Kookzones
• 5 kookzones:

 – linksvoor / linksachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 – midden: Ø 27,5 mm / 50 - 3000 W
 – rechtsvoor / rechtsachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 – door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van   
21,0 x 39,0 cm / 50 - 3700 W

Bediening
• Direct Touch Central Slider
• 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische panherkenning
• Auto Bridge functie
• pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
• warmhoud functie
• grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na   

uitschakeling kookplaat
• pauzefunctie
• automatische (aan)kookfunctie
• timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en stand-alone 

kookwekker
• personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie
• kinderslot

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x 810 x 490 mm
• inbouwdiepte: 51,5 mm
• aansluitwaarde: 10.400 W
• door slim powermanagement 1, 2 en 3-fasen aansluiting mogelijk 

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 

Inductiekookplaat met Bridge Induction (84 cm)

Kookzones

€ 1.379,-

atag.be/HI08571EV

Uitvoering
• 1 Bridge Induction zone
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

Kookzones
• 5 kookzones:

 – linksvoor/linksachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 – midden: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
 – rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
 – rechtsachter: Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
 – door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van   
21,0 x 39,0 cm / 50 - 3700 W

Bediening
• Direct Touch Central Slider
• 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische panherkenning
• Auto Bridge functie
• pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
• warmhoud functie
• grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na  

uitschakeling kookplaat
• pauzefunctie
• automatische (aan)kookfunctie
• timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en   

stand-alone kookwekker
• personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid
 
Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie
• kinderslot

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x750 x 490 mm
• inbouwdiepte: 51,5 mm 
• aansluitwaarde: 10.400 W
• door slim powermanagement 1,2 en 3-fasen aansluiting mogelijk 

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 

HI08571EV 

Inductiekookplaat met Bridge Induction (80 cm)

Kookzones

zwart glas

Kookzones

atag.be/HI08471EV

Uitvoering
• 1 Bridge Induction zone
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

Kookzones
• 4 kookzones:

 – linksvoor: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
 – linksachter: Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
 – rechtsvoor/rechtsachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 – door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van   
21,0 x 39,0 cm / 50 - 3700 W

Bediening
• Direct Touch Central Slider
• 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische panherkenning
• Auto Bridge functie
• pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
• warmhoud functie
• grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na  

uitschakeling kookplaat
• pauzefunctie
• automatische (aan)kookfunctie
• timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en   

stand-alone kookwekker
• personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie
• kinderslot

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x750 x 490 mm
• inbouwdiepte: 51,5 mm
• aansluitwaarde: 7400 W
• door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk 

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 

€ 1.139,- @zwart glasHI08471EV 

Inductiekookplaat met Bridge Induction (80 cm)

Uitvoering
• 2 Bridge Induction zones
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

Kookzones
• 4 kookzones:

 – linksvoor/linksachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 – rechtsvoor/rechtsachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 – door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van   
21,0 x 39,0 cm / 50 - 3700 W

Bediening
• Direct Touch Central Slider
• 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische panherkenning
• Auto Bridge functie
• pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
• warmhoud functie
• grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na  

uitschakeling kookplaat
• pauzefunctie
• automatische (aan)kookfunctie
• timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en   

stand-alone kookwekker
• personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie
• kinderslot

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x 560 x 490 mm 
• inbouwdiepte: 51,5 mm
• aansluitwaarde: 7400 W
• door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,- 

 

€ 1.059,-

atag.be/HI07471EV

HI07471EV 

Inductiekookplaat met Bridge Induction (70 cm)
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Kookzones

zwart glas

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen

Kookzones
• 4 kookzones:

 – linksvoor: Ø 20,0 cm/50-3000 W
 – linksachter: Ø 16,0 cm/50-1400 W
 – rechtsvoor: Ø 16,0 cm/50-1400 W
 – rechtsachter: Ø 20,0 cm/50-3000 W

Bediening
• draaiknoppen
• aan/uit schakelaar per zone
•  10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op de twee grotere kookzones 

en 9 vermogensstanden op de twee kleinere kookzones (LED indicatie)
•  aankookautomaat voor het snel aan de kook brengen van gerechten en 

vervolgens op een lagere stand doorkoken

Veiligheid
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone kinderslot

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 53 x 560 x 490 mm
• inbouwdiepte: 53 mm
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW

Accessoires 
ACC6271B  pandoer mat met bijpassende knoppen € 289,-
HPS304  4-delige Inox pannenset  € 300,-

atag.be/HI6271B

€ 1.199,-HI6271B 

Inductiekookplaat (60 cm) 

€ 949,- @

atag.be/HI06471Eatag.be/HI06471EV

Uitvoering
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

Kookzones
• 4 kookzones:

 – linksvoor: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W
 – linksachter: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
 – rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
 – rechtsachter: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W

Bediening
• Direct Touch Central Slider
• 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische panherkenning
• pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
• warmhoud functie
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen   

na uitschakeling kookplaat
• pauzefunctie
• automatische (aan)kookfunctie 
• timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en   

stand-alone kookwekker 
• personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x 560 x 490 mm
• inbouwdiepte: 51,5 mm
• aansluitwaarde: 7400 W
• door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

Accessoires 
HPS304  4-delige Inox pannenset   € 300,-

Uitvoering
• 2 Bridge Induction zones
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

Kookzones
• 4 kookzones:

 – linksvoor/linksachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 – rechtsvoor/rechtsachter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 – door Bridge zones te koppelen ontstaat 1 grote zone van   
21,0 x 39,0 cm / 50 - 3700 W

Bediening
• Direct Touch Central Slider
• 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
• automatische panherkenning
• Auto Bridge functie
• pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
• warmhoud functie
• grill functie: speciale functie voor Teppan Yaki of grillplaat
• Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen   

na uitschakeling kookplaat
• pauzefunctie
• automatische (aan)kookfunctie
• timer per zone met uitschakelfunctie, verstreken tijd indicatie en   

stand-alone kookwekker
• personaliseer het bedieningspaneel: geluid, helderheid,

Veiligheid
• centrale aan/uit schakelaar
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 51,5 x 560 x 490 mm
• inbouwdiepte: 51,5 mm
• aansluitwaarde: 7400 W 
• door slim powermanagement 1- of 2-fasen aansluiting mogelijk

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,-

€ 849,-zwart glaszwart glas HI06471E HI06471EV 

Inductiekookplaat met Bridge Induction (60 cm) Inductiekookplaat (60 cm)

KookzonesKookzones
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INDUCTIE-GASKOOKPLATEN

Het beste van drie werelden in één ultieme alleskunner: op hoog vuur wokken, grillen 

én koken. De inductie-gaskookplaat kan het allemaal. Uitgevoerd in het gedistingeerde 

design waar ATAG voor staat.

Kies jouw uitvoering

Er zijn twee inductie-gaskookplaten. De eerste is uitgevoerd in stijlvol mat zwart glas, 

met state-of-the-art technologie. Van dichtbij zie je het unieke patroon van geborsteld 

metaal. De toplaag is gemaakt van ijzersterk emaille. Kras- en slijtvast en makkelijk 

schoon te maken. Pannen blijven er lekker stevig op staan. Deze variant is uitgerust met 

de krachtige Fusion Volcano die je aangestuurt met de Iris Slide Control®. Deze unieke 

kookplaat is onderscheidden met een Red Dot Design Award voor het beste product op 

gebied van innovatie en design.

De andere variant is gemaakt van chique vormgegeven zwart glas. De Fusion Volcano 

gaswokbrander met massieve knop valt meteen op. Een krachtige vlam die haricot verts 

of een pad thai razendsnel bereidt. Met Bridge Induction maak je van twee kookzones 

eenvoudig één grote zone van 40 cm hoog. Dat geeft genoeg ruimte voor een grillplaat 

of Teppan Yaki-bakplaat. Perfect gegrilde gamba’s in een handomdraai. Met de 4 gelijke 

Bridge inductie zones en de krachtige Fusion Vulcano heb je de kookplaat in huis die geen 

kookuitdaging uit de weg gaat.

KOOKPLATEN

V E R B L U F F E N D 
K R A C H T I G
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Inductiekookplaat met Bridge Induction en Fusion Volcano wokbrander (90 cm) 

Uitvoering
• 2 Bridge Induction zones
• vitro-keramisch zwart glas (slijt- en krasvast) met metalen zijprofielen
• zwart glas uitvoering heeft een tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones
• 5 kookzones:

 – links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en  
 buitenbrander (0,25-6,00 kW)
 – middenvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm/ 40-3700 W
 – rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 18,0 x 22,0 cm/40/3700 W,

• 1 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandrager
• door twee kookzones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er  

één grote Bridge zone van 22 x 40 cm

Bediening
• geintegreerde vonkontsteking in regelknop van de Fusion Vulcano 

wokbrander (druk in en draai)
• speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander  

van de Fusion Volcano wokbrander
• full touch control per inductie zone
• aan/uit schakelaar per zone
•  13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle inductie kookzones  

(LED indicatie)
•  2 digitale timers instelbaar voor elke inductiezone, met uitschakelfunctie 

bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de 
verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

• pauzefunctie
• Bridge functie

Veiligheid
• thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
• centrale toets om alle zones in één keer uit te schakelen kinderslot
• pandetectie: geen pan = geen vermogen 

 

Inductiezones
• automatische panherkenning
• snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
• vooringestelde programma’s wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen   

en warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• pandetectie: geen pan, geen vermogen
• kinderslot

Toebehoren
• gietijzeren wokring
• gietijzeren sudderkruis

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 54 x 860 x 490 mm
• inbouwdiepte: 54 mm
• gastype: g25.3-25mbar
• ombouwset verkrijgbaar voor ombouw butaan/propaan
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW

Accessoires 
BS2535   Braadslede     € 219,- 
TY2240        Teppan Yaki bakplaat   € 279,-
GP2240        Grillplaat     € 289,-
HPS304        4-delige pannenset   € 300,-
CS103BF  Conversie kit G30/30-50 mbar  € 45,-

Kookzones

€ 2.329,-IG9571MBB  zwart glas

atag.be/IG9571MBB
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Uitvoering
• MAGNA design kookplaat: gas-op-glas
• mat zwart glas met borstelpatroon
• vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
• A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
• 5 kookzones:

 – links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW)  
en buitenbrander (0,25-6,00 kW)

 – middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
 – middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
 – rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
 – rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)

• 5 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandragers
 
Bediening
• draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale timers
• geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
•  speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van 

de Fusion Volcano wokbrander
•  5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde 

kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als 
kookwekker (stand alone)

Veiligheid
• thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
• stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer uit te schakelen

Toebehoren
• inbouwmaten (hxbxd): 45 x 860 x 490 mm
• gietijzeren wokring
• gietijzeren sudderrooster

Technische specificaties
• gastype: g25.3-25mbar
• ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
• aansluitwaarde: 5,1 W

Accessoires
CS503BF  ombouwset butaan/propaan   € 45,-

atag.be/HG9572MDB

€ 1.979,-HG9572MDB  mat zwart glas

Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander en digitale timer per zone (90 cm)

  atag.be/HG9592EBB

€ 1.049,- @HG9592EBB grafiet

Uitvoering
• RVS: RVS vangschaal met EasyClean coating
• Grafiet: grafiet zwart geemailleerde vangschaal

Kookzones 
• A+ branders en een Supervario-wokbrander
• 5 kookzones:

 – links: Supervario-wokbrander (0,27-4,60 kW)
 – middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
 – middenachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
 – rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
 – rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)

• 3 mat zwart glas geëmailleerde, gietijzeren pandragers
•  dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts,  

hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

Bediening
• draaiknoppen
• geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid
• thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

Toebehoren
• gietijzeren wokring

Technische specificaties
• inbouwmaten (hxbxd): 48 x 860 x 490 mm
• gastype: g25.3-25mbar
• ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan
• aansluitwaarde: 1 W

Accessoires 
CS506BF  ombouwset butaan/propaan   € 45,-

Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en EasyClean coating (90 cm)
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Voor thuiskoks met een visuele beperking heeft ATAG de pandoermat 
ontwikkeld. Deze siliconenmat is speciaal ontworpen voor een inductiekookplaat 
(HI6271B) en helpt om een pan op gevoel neer te zetten en de juiste 
bedieningsknop te vinden. De specifieke uitsnede van de mat zorgt ervoor dat 
de kookpannen precies op de kookzones geplaatst kunnen worden, 
terwijl de gele knoppen met rubbergevoel, in combinatie met de gemetalliseerde 
knoppen, naar de bijbehorende kookzones leiden. 

4-delige pannenset

Braadslede
Gebruik deze braadslede als het verbindende element tussen de 
inductiekookplaat en de oven. Braad eerst het stuk rollade aan op de inductie 
kookplaat en zet vervolgens met braadslede en al in de oven om heerlijk te laten 
garen. Uiteraard is hij ook geschikt als grote pan voor het bereiden van heerlijke 
eenpansgerechten. Door de samenstelling in materiaal is deze braadslede licht, 
heeft een optimale energieverdeling en is gemakkelijk schoon te maken door de 
EasyClean coating.

Grillen op inductiekookplaten is binnen handbereik met deze grillplaat. 
Door de speciale afmetingen, past de grillplaat precies op de Bridge Inductie 
zone en heeft een effectieve kookruimte van 22x40cm. Door de materiaal 
samenstelling is deze grillplaat licht, heeft een optimale energieverdeling en is 
gemakkelijk schoon te maken door de EasyClean coating.

Grillplaat
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€ 279,-TY2240

De Teppan Yaki-bakplaat geeft de mogelijkheid om nieuwe grill en bak technieken toe te passen op ATAG inductie kookplaten. Door de speciale afmetingen, past de 
Teppan Yaki precies op de Bridge Inductie zone en heeft een effectieve kookruimte van 22x40cm. Door de materiaal samenstelling is deze Teppan Yaki licht, heeft een 
optimale energieverdeling en is gemakkelijk schoon te maken door de EasyClean coating.

Teppan Yaki-bakplaat

ACCESSOIRES KOOKPLATEN ACCESSOIRES KOOKPLATEN

€ 289,-

€ 289,-ACC6271B€ 300,-HPS304

GP2240  

• 1 x sauspan - Ø 16 cm / 1,5L
• 1 x kookpan met deksel - Ø 20cm / 4,0L
• 1 x kookpan met deksel - Ø 24 cm / 4,0L
• 1 x koekenpan met anti-aanbak laag  - Ø 24 cm

De 4-delige pannenset is vervaardigd van een hoogwaardig Inox en voorzien 
van een luxe gepolijste afwerking. De 6mm dikke inductieve bodem zorgt voor 
optimale opname van energie en gelijkmatige warmte verdeling in de pan. 
Perfecte controle tijdens het koken. Uiteraard zijn de pannen geschikt voor 
reiniging in de vaatwasser.

€ 219,-BS2535

Pandoermat
Koken op gevoel, speciaal voor slechtzienden

Celsius°Cooking™ Chef’s Pot 

Het fijne van koken op inductie is de directe 
verbinding tussen de pannen en kookplaat. 
Snel, effectief en krachtig. Deze Chef’s Pot en 
kookplaat communiceren direct met elkaar via 
Bluetooth. Door de slim geplaatste sensor in 
de bodem wordt de exacte temperatuur in de 
pan gemeten. Doordat de pan is gemaakt van 
hoogwaardig 3ply Inox en deksel zorgt dit voor 
een optimale warmte geleiding. Ideaal voor het 
bereiden van grote porties, frituren, roerbakken 
of stoven. De pan werkt op een batterij waardoor 
deze niet geschikt is voor in de vaatwasser.

Werkt alleen met Celsius°Cooking™ 
ondersteunende kookplaten
• Ø 28 cm / 5,2L inhoud

Beschikbaar vanaf oktober 2022

Celsius°Cooking™ Bakpan Celsius°Cooking™ Probe

Een slimme (kern)thermometer die communiceert 
met de kookplaat waarop je kookt. Of je nu een 
saus opnieuw wilt opwarmen, een rijke stoofpot 
op de perfecte temperatuur wilt laten sudderen 
of je steak perfect rosé wilt bakken op 62°C. Met 
de handige Inox bevestigingsclip, die past op 
iedere kookpan, kan je de temperatuur in de pan 
eenvoudig meten. Of steek de Probe direct in het 
product om de exacte kerntemperatuur te meten. 
Ideaal voor sauzen, soepen, frituren of sous-vide 
bereidingen. 

Werkt alleen met Celsius°Cooking™ 
ondersteunende kookplaten

Beschikbaar vanaf oktober 2022

Het fijne van koken op inductie is de directe 
verbinding tussen de pannen en kookplaat. Snel, 
effectief en krachtig. Deze Bakpan en kookplaat 
communiceren direct met elkaar via Bluetooth. 
Door de slim geplaatste sensor in de bodem 
wordt de exacte temperatuur in de pan gemeten. 
Doordat de pan is gemaakt van hoogwaardig 
3ply Inox zorgt dit voor een optimale warmte 
geleiding. Ideaal voor bak- en grillgerechten, 
roerbakken of pannenkoeken. De pan werkt op 
een batterij waardoor deze niet geschikt is voor in 
de vaatwasser.

Werkt alleen met Celsius°Cooking™ 
ondersteunende kookplaten
• Ø 28 cm

Beschikbaar vanaf oktober 2022

Nieuw NieuwNieuw

ACP13S  € 369,- AFP13S  € 309,- APR13S  € 189,- 



Grote ovenschotels waarvan je wel drie keer wilt opscheppen. 

Of een frambozenpavlova die van ieder moment een feestje maakt. 

Voor al je masterpieces is er een passende oven. Ervaar hoe stoom 

je gerecht transformeert tot een explosie van smaken. Of de luxe 

van een 3-in-1 oven die écht alles kan. Samen met een ATAG oven 

lukt het. En blijft er tijd over om te genieten met je gasten. Bekijk 

onze collectie ovens en kies welke alleskunner het best bij jou past.

ATAG OVENS

OP
STOOM

898 8
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Multifunctionele oven

Met een multifunctionele oven haal je een flexibele 

hulp in huis. Hij weet dat een gerecht valt of staat bij de 

juiste bereidingswijze. Voor een krokante gratin of een 

goudkleurig korstje heb je een grill nodig. Een dunne 

pizzabodem wordt alleen knapperig door flink verhitting 

van onderaf. Drie ovenplaten vol groente en vis verwarm je 

met circulerende hete lucht. Je kiest dus zelf of je de hitte 

plaatselijk of door de hele oven wilt. Ieder gerecht krijgt de 

beste bereiding.

Oven met microgolf

Iedereen met kinderen weet hoe onmisbaar een oven met 

microgolf is. Deze multifunctionele oven is perfect voor al je 

recepten die een goede oven vereisen. Daarnaast verwarm 

je babyhapjes, popcorn of restjes van gisteren razendsnel 

met de krachtige invertertechniek. Door de gelijkmatige 

verhitting wordt je gerecht lekkerder én gezonder.

Combi-stoomoven

Je bent geïnteresseerd in de voordelen van de stoomoven. 

Maar je wilt de voordelen van een gewone oven niet 

missen. De combi-stoomoven combineert deze. Zo kun je 

ontdooien, opwarmen, stomen, pocheren, sous vide 

garen en grillen met één apparaat. Je kunt ook meerdere 

bereidingen na elkaar instellen. Bijvoorbeeld bij een 

ovenschotel. Eerst gaarstomen en daarna grillen voor dat 

heerlijke krokante korstje.

Stomen is een pure bereidingswijze waarmee je wel 

50% meer vitamines en mineralen behoudt. Daarnaast 

zijn er talloze verrassende toepassingen mogelijk. Zelf 

verse yoghurt maken. Gezonde babyhapjes. Zachte 

bapaobroodjes. De beste luchtige couscous. Door de lage 

druk kunnen zelfs zoet en hartig prima samen. Zonder 

uitwisseling van geur of smaak.

3-in-1 oven

Uniek: één oven die echt alles kan. Opwarmen, bakken 

én stomen. Door een volwaardige stoomfunctie, sterke 

microgolf en multifunctionele oven gecombineerd 

in 1 apparaat ontstaat met de 3-in-1 oven een unieke 

alleskunner. Lees er meer over op pagina 110.

Pyrolyse oven

De ultieme schoonmaakhulp! Met een druk op de knop 

reinigt deze oven zichzelf door op zeer hoge temperatuur 

vuil en vet te verbranden. De resten zijn na het afkoelen met 

een doekje simpel te verwijderen.
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Multifunctionele ovens

3-in-1 ovens

3 in 1 oven met TFT-display 6.0

Multifunctionele oven met   
TFT-display 6.0 (60 cm)

Pyrolyse oven met TFT-display 6.0

OX66121D / OX6692D / 
OX6611D
60 cm
Black Steel
grafiet
Inox

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

CSX4674M (45 cm) 
zwart glas

ZX6674M (60 cm)
zwart glas

Multifunctionele oven met   
LED-display (60 cm)

Multifunctionele oven met   
LED-display (45 cm)

Multifunctionele oven met  
TFT-display 2.9 (45 cm)

Pyrolyse oven met TFT-display 2.9 (60 cm)

Multifunctionele oven met 
TFT-display 2.9

ZX66121D / ZX6692D / 
ZX6611D
60 cm
Black Steel
grafiet
Inox

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

CSX46121D / CSX4692D / 
CSX4611D
45 cm
Black Steel
grafiet
Inox

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

OX66121C / OX6692C / 
OX6611C 
60 cm
Black Steel
grafiet
Inox

ZX66121C / ZX6692C / 
ZX6611C
60 cm
Black Steel
grafiet
Inox

OX6592C / OX6511C
60 cm
grafiet 
Inox

OX4592C / OX4511C
45 cm
grafiet 
Inox

OX46121C / OX4692C / 
OX4611C
45 cm
Black Steel
grafiet
Inox

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

OX9511HN (90 cm) 
zwart glas
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Combi-stoomoven met TFT-display 6.0

Combi-stoomoven met TFT-display 2.9

CS66121D / CS6692D / 
CS6611D
60 cm
Black Steel
grafiet
Inox

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

CS66121C / CS6692C / 
CS6611C
60 cm
Black Steel
grafiet
Inox

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 
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Combi-microgolf met 
TFT-display 6.0

Combi-microgolf met  
TFT-display 2.9

Combi-microgolf met LED-display

MA3611F (38 cm) 
Inox

Microgolf met TFT-display 2.9

CX4674M (45 cm)
zwart glas

Oven met geïntegreerde microgolf

Microgolfovens

Combi-stoomoven met TFT-display 6.0

Combi-stoomovens

CS4674M (45 cm)
zwart glas

CS6674M (60 cm)
zwart glas

Combi-stoomoven met TFT-display 2.9

CX46121D / CX4692D / 
CX4611D
45 cm
Black Steel
grafiet
Inox

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

CX46121C / CX4692C / 
CX4611C
45 cm
Black Steel
grafiet
Inox

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

CX4592C / CX4511C
45 cm
grafiet
Inox

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

MA46121C / MA4692C / 
MA4611C
45 cm
Black Steel
Inox
grafiet

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

CS46121D / CS4692D / 
CS4611D
45 cm
Black Steel
grafiet
Inox

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

CS46121C / CS4692C / CS4611C
45 cm
Black Steel
grafiet
Inox

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

VD1674M (15 cm hoog)
Vacumeerlade - zwart glas

BD1674M (15 cm hoog)
Accessoirelade - zwart glas

WD1674M (15 cm hoog)
Warmhoudlade - zwart glas

VD1692D (15 cm hoog)
Vacumeerlade - grafiet

Lades

VD16121D (15 cm hoog)
Vacumeerlade - Black Steel

WD1692D (15 cm hoog)
Warmhoudlade - grafiet

WD1612D (15 cm hoog)
Warmhoudlade - Black Steel

WD1611D (15 cm hoog)
Warmhoudlade - Inox
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Extra inhoud
Voor XL kookplannen hebben we XL ovens. 

Hier passen met gemak drie bakplaten in. 

Voor meerlagentaarten of een gerecht voor tien.  

De binnenruwimte is groots, de inbouw-

afmetingen compact.

 

Volledige telescopische geleiding
Schuif gerechten makkelijk uit de oven met de 

ondersteuning van telescopische geleiding. 

Zonder dat de hete ovenplaat kan kantelen.

 

Automatische programma's
Laat een gedeelte van het werk uit handen 

nemen. Voor een aantal veel gekookte  

gerechten hebben we automatische 

programma’s ingebouwd. De oven stelt alles voor 

je in. Heb jij je handen vrij voor iets anders.

 

Draaispit
De perfecte accessoire als je houdt van een 

sappig stukje gegrilde kip. Bijkomend voordeel 

is de ingebouwde pyrolysefunctie. Vuil en 

vet worden op hoge temperatuur verbrand, 

waardoor je oven met één veeg schoon is.

 

Memoryfunctie
Heb je de perfecte tijd en temperatuur gevonden 

voor het bereiden van je signatuurgerecht? 

Sla deze op onder een zelfgekozen naam. 

Zo vind je ‘m de volgende keer snel terug.

 

Softclose
Door het softclosesysteem gaat de ovendeur 

zachtjes dicht. De deur kan op een kier van 

20 graden open blijven. Handig voor het bakken 

van bijvoorbeeld meringues.

 

Veilig voor kinderen
Met het kinderslot voorkom je ongewenste 

bediening van de oven. Eén druk op de knop 

blokkeert alle functies.

 

Snel op stoom
Onze stoomovens zijn uitgerust met een 

krachtige boiler. Op vijf punten wordt de stoom 

de oven ingeblazen. Snel en effectief. Er past 

1,5 liter water in het reservoir. Meer dan genoeg 

voor lange bereidingen als een sous vide 

gegaarde eendenborst. Het waterreservoir is 

elegant weggewerkt achter het dashboard. 

Steamclean
Alle ovens met een stoomgenerator hebben een 

steamclean schoonmaakprogramma. Door de 

stoom worden de vlekken losgestoomd. Daarna 

zijn ze met een doek eenvoudig weg te vegen.

Optimale garing
Perfecte garing van vlees of vis, de cuisson, 

kan best een lastig klusje zijn. In ATAG ovens 

zit een elektrische thermometer die de 

kerntemperatuur van je gerecht meet. De oven 

schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde 

temperatuur bereikt is.

Pyrolyse reinigingssysteem
Hij bestaat, de oven die zichzelf reinigt. In een 

aantal ovens zit het pyrolysesysteem. De oven 

wordt op een hoge temperatuur verhit. 

Etensresten verbranden tot een fijn poeder, 

dat je er makkelijk uithaalt met een vochtige 

doek. Geen zorgen over die hoge temperatuur. 

De deur wordt vergrendeld en de buitenkant 

van de oven blijft koel.

OVENS, (COMBI- )STOOMOVENS EN 
MICROGOLFOVENS UITLEG ICONEN

˚C

˚C

Schoon met water
Na het koken is het fijn als je oven weer in een 

handomdraai schoon is. Voeg wat water toe  

en de oven weekt vuil los met het Aqua Clean-

programma. Een doekje erdoor en je oven is 

weer klaar voor gebruik.

Quickstart
Snel je havermout of soep verwarmen doe je met 

de quickstart functie. Met deze sneltoets start 

de microgolf een halve minuut op vol vermogen. 

Druk nog een keer om de tijd te verlengen.

Snel aan tafel
De beste functie bij onverwacht bezoek. Met 

de functie ‘Snel voorverwarmen’ is je oven in 

een mum van tijd op temperatuur voor een 

stokbroodje bij de borrel.

Gelijkmatig verwarmen
Je maaltijd snel en gelijkmatig verwarmen doe 

je in een ATAG microgolf. Deze werkt met de 

invertertechnologie. Een slimme techniek die 

constant een gelijkmatig vermogen afgeeft.

Ook drogen gerechten minder snel uit.

Touchscreens
Onze touchscreens zijn niet alleen elegant 

in design, maar hebben ook een slimme 

bediening. De bedienfilosofie is ontwikkeld na 

onderzoek met thuischefs. Daardoor werkt alles 

eenvoudig en intuïtief. De functies die je het 

meest gebruikt staan bovenaan. Of je nu snel wil 

voorverwarmen voor verse croissants op zondag, 

of via meerfasebakken dat stukje rollade perfect 

mals en sappig wil krijgen. Dit luxe scherm is 

overzichtelijk en snel.

500˚C

˚C
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• steekmaat 500 mm
• 2x M5 draad
• buitenafmeting 513 mm

Vlakke bakplaat Extra diepe bakplaat

Grillrooster

9 8

ACCESSOIRES OVENS

Gastronorm stoomschaal set 2

•  XL stoomschaal, 
• XL gastronorm geperforeerde stoomschaal

€ 110,-ACS65SETS

Gastronorm stoomschaal set 1

€ 65,- 
€ 65,-

AO6511DDH  Inox
AO65121DDH  Black Steel

AO65BTF € 65,-

€ 110,-ACS65SETL

•  XL stoomschaal
• 1/3 gastronorm geperforeerde stoomschaal
• 2/3 gastronorm geperforeerde stoomschaal

€ 45,-AO65GRID

MATRIX handgreep Inox / Black Steel

€ 65,-AO65BTD
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OVENS

MAGNA OVENS

Met een MAGNA oven haal je state-of-the-art gereedschap in huis. De beste 

bak-, grill- en stoomprestaties met een schitterend ontwerp en elegante details.

 In de deur is een bijzonder glas toegepast met een chic parelmoereffect. De 

metalen handgreep is uit één stuk gefreesd. En de zijkanten van de oven zijn fraai 

omlijst met een metalen profiel, voor perfecte integratie met je keukenmeubel.

Dit is hoe premium design eruitziet.
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3- IN-1  OVEN

HELDERE BEDIENING

Deze oven beschikt over álle bereidingswijzen. Verwarmen, bakken én stomen. 

En deze functies kun je ook nog eens slim combineren. Hetelucht en stomen. 

Oven en microgolf. Bij deze oven is meer méér.

  

D E  U LT I E M E
A L L E S K U N N E R

MAGNA 3-in-1 oven - CSX4674M

Kleurendisplay

MAGNA ovens zijn uitgerust met een stijlvol 

kleurentouchscreen. Duidelijke symbolen leiden je 

naar de instellingsopties en talloze programma’s. 

Veelgebruikte instellingen zijn op te slaan als 

favorieten. Gemakkelijk en snel terug te vinden.

Koken op gevoel

Achter het touchscreen zit een slimme bedienfilosofie. 

Alle functionaliteiten zitten op een logische plek en 

zijn simpel en intuïtief te vinden. Zodat jij je hoofd kunt 

breken over het recept, niet over de bereiding.

Uitgelijnde displays

Alle MAGNA apparaten zijn perfect op elkaar 

afgestemd. Dat zit in ogenschijnlijk simpele details. 

De touchscreens zijn op dezelfde hoogte uitgelijnd, 

zowel verticaal als horizontaal. Dit creëert bij meerdere 

MAGNA apparaten een strak designbeeld in je keuken.

Chique kleurstelling

Het zijn kleine dingen die een apparaat bijzonder 

maken. In het touchscreen hebben we een subtiele 

parelglans verwerkt. Alle functionaliteiten zitten 

verwerkt achter een glaspaneel. Zodat schoonmaken 

een moeiteloos klusje is.

Superstoom

Wie de pure smaak van gestoomde groente, vlees 

en vis proeft wil niet meer anders. Met stoom van 

100°C graden geef je voedsel langzaam de tijd om 

te garen. Omdat ze weinig vocht verliezen, houd 

je vitamines binnenboord. Met stoom kun je ook 

experimentele gerechten maken die sous vide 

bereid worden. Er zijn drie stoomniveaus. Op 100°C 

stomen, voor bijvoorbeeld groente, pasta of rijst. 

Sous vide voor een langere tijd garen. Of stomen op 

een lage temperatuur, perfect voor het garen of het 

warmhouden van gerechten. Mise en place zoals dat 

in restaurants gebeurt.

Multifunctioneel

Naast stomen is de oven uitgerust met 11 

verschillende ovenfuncties. Iedere combinatie van 

elementen is denkbaar om alle bakcreaties aan te 

kunnen.

De grootste in zijn soort

Van buiten compact, van binnen de grootste in zijn 

soort. De 3-in-1 oven heeft een inhoud van maar 

liefst 50 liter. Volop ruimte voor experimentele 

kookplannen. Bovendien kan door het ontwerp van 

de binnenruimte de (hete)lucht beter circuleren. 

Zo wordt je gerecht gelijkmatiger gaar.

Bakken in fases

Een stukje entrecôte zó mals dat het bijna smelt op je

tong. Simpel, met de functie fasebakken. Eerst kort

grillen, dan verwarmen met de heteluchtstand en tot 

slot gaarstomen. Resultaat: een boterig stukje vlees 

met een onweerstaanbaar krokant korstje. Zonder 

omkijken. Zo heb jij de tijd om een wijntje in te 

schenken, voor je gasten én jezelf.

OVENS
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atag.be/CX4674M

€ 2.189,-CX4674M 

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 50 liter
• valdeur (soft-close)

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

ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte,  
onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

•  2 combinatiefuncties voor oven en microgolf: microgolf +grill +ventilator, 
microgolf + hete lucht

• microgolfvermogen instelbaar 6 niveaus
• memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
• Quick-start
• vermogen microgolf 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de 

verdeling van de microgolfgolven
• 127 automatische programma’s; koken en ontdooien met gewichtsingave

Bediening
• kleuren TFT-touchscreen
• programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)
• temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 30 - 250 ºC
• 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten 

Schoonmaakbaarheid
• EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
• AquaClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator

Bijzonderheden
• zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
• 2 grillroosters
• 1 geëmailleerde bakplaat
• 1 glazen bakplaat

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,00 kW 

Combi-microgolf met TFT-touchscreen (45 cm)
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CS4674M € 2.539,-zwart glasCSX4674M zwart glas € 2.539,-

atag.be/CSX4674M

3-in-1 oven met TFT-touchscreen (45 cm) Combi-stoomoven met TFT-touchscreen (45 cm)

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 50 liter
• valdeur (soft-close en soft-opening)
• energielabel: A+
• waterreservoir in dashboard (1,3 l)

Functies
•   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 stoom
•   132 automatische programma’s (koken en ontdooien) met gewichtsingave,  

incl. 12 sous vide programma’s
• snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
•   regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten   

zonder uitdrogen
• memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
• culisensor met kerntemperatuurmeter
• meerfase koken

Bediening
• kleuren TFT-touchscreen
• digitale timer
• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
•  temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 30 - 230 ºC, voor stomen van 40 - 100 ºC
•  op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor 

de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
• koken in fasen (2 of 3 na elkaar)

Schoonmaakbaarheid
• EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
• koele ovendeur met 4 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator

Bijzonderheden
• geen wateraansluiting nodig
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 geëmailleerde bakplaat
•  1 x 1/3 geperforeerde stoomschaal, 1 x 2/3 geperforeerde stoomschaal,  

1 x XL geperforeerde stoomschaal, 2 x XL stoomschalen
• 1 culisensor

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 2,60 kW 

Uitvoering
• multifunctionele oven met microgolf en volwaardige stoomfuncties in één
• ovenruimte inhoud: 50 liter
• valdeur (soft-close) 
• waterreservoir in dashboard (1.3 l) 

Functies
•  oven: hetelucht, onderwarmte + hetelucht, onder- en bovenwarmte, grote grill, 

grill, grill + ventilator, bovenwarmte, onderwarmte, onderwarmte + ventilator,  
pro roast, Eco-hetelucht

•  microgolf: vermogen van 90 tot 1000 W door geïntegreerde roterende 
antenne voor de verdeling van de microgolfgolven

• stoomfuncties: 100 ºC, lage temperatuur en sous vide stomen
•  3 combinatiefuncties van hetelucht en stoom voor o.a. vlees en brood
•  2 combinatiefuncties voor oven en microgolf: hetelucht + microgolf en grote 

grill + ventilator + microgolf
•  regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten
•  extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, borden verwarmen  

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

programma’s
• memory functie
• meerfase koken 

Bediening
• kleuren TFT-touchscreen
• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
• digitale timers
• oventemperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 ºC, voor stomen van  

30 - 100 ºC, bij sous vide op de graad nauwkeurig
• 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten 

Schoonmaakbaarheid
• EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
• SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele ovendeur met 3 glaslagen
• kinderslot
• koelventilator 

Bijzonderheden
• geen wateraansluiting nodig
• zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen 

Toebehoren
•  1 grillrooster, 1 geëmailleerde bakplaat, 1 glazen bakplaat, 1 x 1/3 

geperforeerde stoomschaal, 1 x 2/3 geperforeerde stoomschaal,   
1 XL geperforeerde stoomschaal, 2 XL stoomschalen 

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3000 W
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zwart glasZX6674M € 2.099,-

atag.be/ZX6674M

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 71 liter
• valdeur (soft-close en soft-opening)
• energielabel: A 

Functies
•  10 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + 

ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, 
onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• grillspit en draaispitmotor
• 69 automatische programma’s met gewichtsingave
• snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
• meerfase koken
• memoryfunctie
• culisensor met kerntemperatuurmeter
 
Bediening
• kleuren TFT-touchscreen
• digitale timer
•  programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
• temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
•  op 3 niveaus volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten  

en grillroosters 

Schoonmaakbaarheid
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)
 
Veiligheid
• koele deur met 4 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator
• deurvergrendeling 

Bijzonderheden
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad 

Toebehoren
• 2 grillroosters
• 2 geëmailleerde bakplaat, 1 vlak en 1 diep
• pyrolyse bestendige zijrekjes
• 1 grillspit
• 1 culisensor 

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

Pyrolyse oven met TFT-touchscreen (60 cm)

CS6674M zwart glas

atag.be/CS6674M

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 73 liter
• valdeur (soft-close en soft-opening)
• 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
•  131 automatische programma’s (koken en ontdooien) met gewichtsingave, 

incl. 12 sous vide programma’s
•  regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten   

zonder uitdrogen
• snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
• memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
• culisensor met kerntemperatuurmeter
• meerfase koken
 
Bediening
• kleuren TFT-touchscreen
• digitale timer
• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
• temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 40 - 230 ºC, voor stomen van 35 - 100 ºC
•  op 3 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor 

de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
• koken in fasen (2 of 3 na elkaar)
 
Schoonmaakbaarheid
• EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• automatische ontkalkindicatie
 
Veiligheid
• koele ovendeur met 4 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator
 
Bijzonderheden
• geen wateraansluiting nodig
• inbouw mogelijk in: kolomkast, onder werkblad
 
Toebehoren
• 2 grillroosters
• 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
•  5 stoomschalen: 2 x XL, 1 x XL geperforeerd, 1 x GN 1/3 geperforeerd,  

1 x GN 1/2 geperforeerd
• 1 culisensor 

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

Combi-stoomoven met TFT-touchscreen (60 cm)
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€ 2.839,-

Combi-stoomoven met TFT-touchscreen (60 cm)
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zwart glas

zwart glaszwart glas

€ 899,-

€ 599,-

WD1674M 

BD1674M 

atag.be/WD1674M

atag.be/BD1674M

€ 2.419,-VD1674M 

atag.be/VD1674M

Uitvoering
• luchtcirculatiesysteem 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: 25 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 MAGNA-lijn in een 60 cm nis
• glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme    

(3 mm stelmogelijkheid)

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 810 W

Uitvoering
• praktisch opbergen van ovenaccessoires
• lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische geleiding
• capaciteit: 25 kg

Bijzonderheden
• binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
• perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de 

ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
• glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme    

(3 mm stelmogelijkheid)

Zolang de voorraad strekt

Uitvoering
• lade met geïntegreerd vacumeer mechanisme voor het vacumeren van 

voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden    
(middels speciale sous-vide stand op de ATAG (combi-)stoomovens)

• door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijk te portioneren,   
langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur

• beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee  
te vacumeren

Functies
• drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel

 – niveau 1: kwetsbare producten (brood, zacht fruit/groenten)
 – niveau 2: zachte producten (vloeistoffen, vis, voorbereide producten)
 – niveau 3: stevige producten (stevige groenten, vlees droge producten)

• drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken: van makkelijk te openen 
tot stevig dicht

• drie externe vacuümniveaus voor het vacumeren van bewaarboxen, 
wijnflessen

Bediening
• touch panel
• aan/uit knop
• instelling vacuümniveau
• instelling sealing niveau

Veiligheid
• dubbel raam in de klep van de vacuümmachine

Bijzonderheden
• perfect voor het:
• marineren
• portioneren
• bewaren
• hersluiten
• vacumeren voor sous-vide koken

Toebehoren
• externe vacuümslang

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 320 W

Warmhoudlade (15 cm hoog)

Accessoirelade (15 cm hoog)

Vacumeerlade (15 cm hoog)

MAGNA LADES

Al je accessoires uit het zicht

De accessoirelade is bedoeld om onder je oven te plaatsen. 

Perfect om alle ovenaccessoires in op te bergen, zoals de 

culisensor, pizzasteen en bakplaten. Door de antislipmat 

kunnen de accessoires niet heen en weer schuiven.

Warmhouden én meer

Met een ATAG warmhoudlade haal je een klein maar slim 

apparaat in huis. Door middel van het unieke lucht-

circulatiesysteem warmt de lade opgestapeld serviesgoed 

gelijkmatig op. Zo koelt je gerecht minder snel af, wat de 

smaak ten goede komt. De lade verwarmt met gemak 20 

borden of 6 complete couverts tegelijk. Is niet iedereen 

tegelijk thuis om aan te schuiven? Dan houdt hij een bord 

met eten lekker warm. Daarnaast is de lade voor meer toe-

passingen geschikt. Bijvoorbeeld het laten rijzen van deeg, 

zonder het risico van tocht of uitdroging. Of het ontdooien 

van een stukje vlees of een babyhapje vanuit de vriezer. 

Ook wordt koffiedrinken nooit meer hetzelfde als je 

verwarmde kopjes gebruikt. De schuimlaag blijft langer 

staan en je koffie koelt veel minder snel af. Met genoeg 

ruimte voor meer dan 50 (espresso)kopjes geniet je 

iedere dag van die beste kop warme koffie.

Vacumeren

Wie dacht dat vacumeren alleen voor professionele chefs 

is weggelegd heeft het mis. Met een ATAG vacumeerlade 

worden exquise bereidingstechnieken bereikbaar voor 

iedere thuischef.

Veel gerechten hebben baat bij een lange bereiding. De 

(combi-)stoomoven en vacumeerlade vormen hierin een 

ijzersterk team. Gevacumeerde ingrediënten kunnen sous 

vide op een stabiele, lage temperatuur gegaard worden. 

Met als resultaat een gerecht vol smaak én voedingsstoffen. 

Vacumeer stoofvlees om het daarna op lage temperatuur 

botermals te garen. Sappig en met een diepe smaak. Ook 

recepten waar je misschien niet zo snel aan dacht worden 

door sous vide onweerstaanbaar. Een chocoladecakeje 

krijgt door de lange bereiding een zalvige, zachte binnen-

kant. Laat je niet afschrikken door de lange bereidingstijd. 

Eenmaal in de oven heb je er geen omkijken meer naar.

Langer bewaren, minder weggooien

Nog een voordeel van vacumeren is het verlengen van de 

houdbaarheid. Restjes vries je na het vacumeren snel en 

compact in. Je hoeft ze alleen maar even op te warmen in 

de stoomoven. Zo heb je altijd een verse maaltijd achter de 

hand en gooi je minder weg. Beter voor het milieu, beter 

voor je portemonnee. Vacumeren is ook ideaal als je graag 

in grote hoeveelheden kookt. Bijvoorbeeld die ragù met 

rode wijn waar iedereen dol zo op is. 

 

Past in iedere keuken

Alle lades zijn compact en passen in bijna ieder keuken-

ontwerp. Samen met een (combi)stoomoven van 45 cm 

en een vacumeerlade van 15 cm hoog hoef je maar 60 cm 

te reserveren.  Uiteraard lijnen de apparaten perfect met 

elkaar uit.

Als aanvulling op je oven kies je een handige MAGNA lade. Er zijn drie verschillende lades die je kookervaring verrijken 

en eenvoudiger maken. Ze integreren naadloos in lijn met de rest van de MAGNA apparatuur. En je hoeft er maar een 

klein beetje ruimte voor te reserveren in het ontwerp van je keuken.
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MATRIX OVENS

Een toegewijde thuiskok wil kunnen experimenteren met ingrediënten, technieken en recepten. 

Een oven die goed meewerkt is dan onmisbaar. Als je kiest voor een MATRIX oven kies je voor 

kwaliteit die staat als een huis. Met een robuuste behuizing en geavanceerde functionaliteiten.

Roestvrijstaal, grafiet of Black Steel. Met drie stijlvolle kleuren om uit te kiezen is er zonder 

twijfel een (of meerdere) die bij jouw bakwensen past.

Iconisch framedesign

Zowel in een enkelvoudige opstelling als in een opstelling met meerdere ovens valt het 

framedesign meteen op. Hierdoor creëer je een perfecte naadloze integratie met het 

design van je keuken. Bij meerdere ovens uit de MATRIX collectie zijn horizontale en 

verticale uitlijning een lust voor het oog. Dat is design tot in detail.

Intuïtieve bediening

De bediening van de apparaten is een combinatie van massief metalen draaiknoppen en 

een geavanceerd kleurentouchscreen. Er zit een intuïtieve bedienfilosofie achter. Op een 

slimme manier word je door alle keuzes geleid. Zo werken de apparaten altijd met je mee.

OVENS

A L L E S  E R O P 
E N  E R A A N
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Binnen de MATRIX lijn heb je keuze tussen drie type displays, onderverdeeld over de C- en D-lijn. 

Het grote full colour-display van de D-lijn geeft overzicht en rust. In harmonie met het framedesign 

zorgt het voor een ongekend luxe uitstraling. Het display is voorzien van de meest geavanceerde 

functies, zoals meerfasebakken. 

De kleinere variant in de C-lijn geeft op een compacte, maar elegante manier de belangrijkste informatie 

weer. Zowel tijdens het selecteren, als gedurende het kookproces zijn alle functies makkelijk af te lezen. 

Tot slot is er in de C-lijn ook keuze uit een LED-display, waarin alleen de meest noodzakelijke informatie 

getoond wordt. Met witte verlichting voor heldere weergave. 

Display MATRIX C-lijn 2.9 inch kleuren TFT-display

Display MATRIX D-lijn 6.0 inch kleuren TFT-display

Display MATRIX C-lijn LED-display

CX46121D  Black Steel

CX4692D  grafiet
CX4611D  Inox

        
˚C

Combi-microgolf met TFT-display 6.0 (45 cm)

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 50 liter
• valdeur (soft-close) 

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

ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, 
onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• microgolfvermogen instelbaar 6 niveaus
• 2 combinatiestanden: hetelucht + microgolf, grote grill + ventilator + microgolf
• snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
• Quick-start
• vermogen microgolf 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de 

verdeling van de microgolfgolven
• 127 automatische programma’s
• meerfase koken
• memoryfunctie
 
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
• temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 30 - 250 ºC
• 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
 
Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator 

Bijzonderheden
• zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn 

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 geëmailleerde bakplaat
• 1 glazen bakplaat 

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,00 kW

€ 1.669,-
€ 1.669,-

€ 1.849,-

atag.be/CX4611D, atag.be/CX4692D, atag.be/CX46121D

ONDERSCHEID MATRIX C- EN D-LIJN

L U X E  O F
S U P E R D E L U X E ?
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Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 50 liter
• valdeur (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
• 132 automatische programma’s (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide 

programma’s
• stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
• culisensor met kerntemperatuurmeter
• meerfase koken
• memoryfunctie
 
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
• temperatuur instelbaar per 5 ºC, 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 Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• automatische ontkalkindicatie 

Veiligheid
• koele ovendeur met 4 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator
 
Bijzonderheden
• geen wateraansluiting nodig
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
•  perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn  

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 geëmailleerde bakplaat
•  2 stoomschalen: 1 x XL en 1x XL geperforeerd
• 1 culisensor  

Technische specificaties
•  aansluitwaarde: 2,60 kW

€ 2.009,-
€ 2.009,-
€ 2.199,-

atag.be/CS4611D, atag.be/CS4692D, atag.be/CS46121D

CS4692D  grafiet
CS4611D  Inox
CS46121D  Black Steel
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Combi-stoomoven met TFT-display 6.0 (45 cm)

€ 2.219,-
€ 2.219,-
€ 2.399,-

atag.be/CSX4611D, atag.be/CSX4692D, atag.be/CSX46121D

CSX4692D  grafiet
CSX4611D  Inox
CSX46121D  Black Steel

Uitvoering
•  multifunctionele oven met microgolf en volwaardige stoomfuncties in één
• ovenruimte inhoud: 50 liter
• valdeur (soft-close) 
• waterreservoir in dashboard (1.3 l) 

Functies
•  oven: hetelucht, onderwarmte + hetelucht, onder- en bovenwarmte, grote grill, 

grill, grill + ventilator, bovenwarmte, onderwarmte, onderwarmte + ventilator, 
pro roast, Eco-hetelucht

•  microgolf: vermogen van 90 tot 1000 W door geïntegreerde roterende 
antenne voor de verdeling van de microgolfgolven

• stoomfuncties: 100 ºC, lage temperatuur en sous vide stomen
•  3 combinatiefuncties van hetelucht en stoom voor vlees, brood en andere 

gerechten
•  2 combinatiefuncties voor oven en microgolf: hetelucht + microgolf en grote 

grill + ventilator + microgolf
•  regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder 

uitdrogen
•  extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, borden verwarmen en 

ontdooien
•  143 automatische programma’s (koken en ontdooien) incl.  

12 sous vide programma’s
• memory functie
• meerfase koken 

Bediening
•  intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve   

touch control toetsen
• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
• digitale timers
•  oventemperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 ºC, voor stomen van  

30 - 100 ºC, bij sous vide op de graad nauwkeurig
• 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
• EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
• Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele ovendeur met 3 glaslagen
• kinderslot
• koelventilator

Bijzonderheden
• geen wateraansluiting nodig
• zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen 

Toebehoren
•  1 grillrooster, 1 geëmailleerde bakplaat, 1 glazen bakplaat, 1 XL geperforeerde 

stoomschaal,  1 XL stoomschaal 

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3000 W

       
˚C

3-in-1 oven met TFT-display 6.0 (45 cm)
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€ 1.489,-
€ 1.489,-
€ 1.619,-

        
˚C

atag.be/OX66121D, atag.be/OX6611D, atag.be/OX6692D

OX6611D  Inox
OX66121D  Black Steel

OX6692D  grafiet

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 73 liter
• valdeur (soft-close)
• energielabel: A+ 

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

ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, 
onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• 68 automatische programma’s met gewichtsingave
•  snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie
• meerfase koken
• memoryfunctie
 
Bediening
• intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve   

touch control toetsen
• 6.0 inch TFT-display
• grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met 

afbeeldingen van gerechten
• temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
• op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en 

grillroosters 

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator
 
Bijzonderheden
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn  

Toebehoren
• 2 grillroosters
• 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep 

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

Multifunctionele oven met TFT-display 6.0 (60 cm)
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€ 1.819,-

atag.be/ZX66121D, atag.be/ZX6611D, atag.be/ZX6692D

€ 1.689,-
€ 1.689,-ZX6692D  grafiet

ZX6611D  Inox
ZX66121D  Black Steel

       
500˚C

  
˚C

 

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 71 liter
• valdeur (soft-close)
• energielabel: A 

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

ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, 
onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• grillspit en draaispitmotor
• 69 automatische programma’s met gewichtsingave
• snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
• meerfase koken
• memoryfunctie
 
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
• temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
• op 2 niveau volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten en 

grillroosters 

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)

Veiligheid
• koele deur met 4 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator
• deurvergrendeling 

Bijzonderheden
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
•  perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn 

Toebehoren
• 2 grillroosters
• 2 geëmailleerde bakplaat, 1 vlak en 1 diep
• pyrolyse bestendige zijrekjes
• 1 grillspit 

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

Pyrolyse oven met TFT-display 6.0 (60 cm)
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€ 2.419,-
€ 2.289,-
€ 2.289,-CS6692D  grafiet

CS6611D  Inox
CS66121D  Black Steel

     

˚C

    
˚C

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 73 liter
• valdeur (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
• 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
•  temperatuur bij sous vide instelbaar per 1 ºC, van 30 - 230 ºC, voor stomen 

van 40 - 100 ºC
• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
• op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor 

de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
• koele ovendeur met 4 ovenruiten
• 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
• 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep 
•  2 stoomschalen: 1 x XL en 1x XL geperforeerd
• 1 culisensor

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

Combi-stoomoven met TFT-display 6.0 (60 cm)
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atag.be/MA46121C, atag.be/MA4611C, atag.be/MA4692C

€ 1.169,-
€ 1.169,-
€ 1.269,-

MA4692C  grafiet
MA4611C  Inox
MA46121C  Black Steel

Uitvoering
• inhoud: 53 liter
• valdeur (soft-close)

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

verdeling van de microgolfgolven
• 51 automatische programma’s (koken en ontdooien)
• microgolfvermogen instelbaar op 6 niveaus

Bediening
• intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve   

touch control toetsen
• 2.9 inch kleuren TFT-display
• Quick-start
• grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en functie met 

afbeeldingen van gerechten

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde wanden
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• kinderslot
• koelventilator
 
Bijzonderheden
• zonder draaiplateau, handig voor rechte schalen
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG Matrixlijn  

Toebehoren
• 1 glazen bakplaat  

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 2,20 kW

      

Microgolf met TFT-display 2.9 (45 cm) 
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€ 1.519,-
€ 1.519,-
€ 1.619,-

CX4692C  grafiet
CX4611C  Inox
CX46121C  Black Steel

        
˚C

 

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 50 liter
• valdeur (soft-close)

Functies
• 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + 

ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, 
onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

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

• microgolfvermogen instelbaar op 6 niveaus
• snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie
• Quick-start
• vermogen microgolf 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de 

verdeling van de microgolfgolven
• 127 automatische programma’s (koken en ontdooien)

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 ovenfunctie met 

afbeeldingen van gerechten
• temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
• 4 inschuifniveaus

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• 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- of Grafietlijn

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 geëmailleerde bakplaat
• 1 glazen bakplaat

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,00 kW

CX46121C beschikbaar vanaf april 2022

Combi-microgolf met TFT-display 2.9 (45 cm)
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€ 1.789,-
€ 1.789,-
€ 1.889,-

CS4692C  grafiet
CS4611C  Inox
CS46121C  Black Steel

atag.be/CS46121C, atag.be/CS4611C, atag.be/CS4692C    

˚C

    
˚C

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 50 liter
• valdeur (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 + ventilator, onderwarmte, 
onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• 3 stoomfuncties: 100 °C, 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
• 132 automatische programma’s (koken en ontdooien)    

incl. 12 sous vide programma’s
• stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
• culisensor met kerntemperatuurmeter

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 ovenfunctie met 

afbeeldingen van gerechten
• temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
• 4 inschuifniveaus
• op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de 

bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
• koele ovendeur met 4 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator

Bijzonderheden
• geen vaste wateraansluiting nodig
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 geëmailleerde bakplaat
• 2 stoomschalen: 1 x XL en 1 x XL geperforeerd
• 1 culisensor

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 2,60 kW

CS46121C beschikbaar vanaf april 2022

Combi-stoomoven met TFT-display 2.9 (45 cm)



Nieuw

Nieuw
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Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 50 liter
• valdeur (soft-close)
• energielabel: A+

Ovenfuncties
• 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + 

ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, 
onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• 69 automatische programma’s (koken en ontdooien) met gewichtsingave
• snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie

Bediening
• intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en   

interactieve touch controltoetsen
• 2.9 inch kleuren TFT-display
• grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met 

afbeeldingen van gerechten
• temperatuur instelbaar 5 °C, van 30 - 250 °C
• 4 inschuifniveaus

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator 

Bijzonderheden
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 geëmailleerde bakplaat

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 2,60 kW

€ 1.159,-

atag.be/OX46121C, atag.be/OX4611C, atag.be/OX4692C

€ 1.159,-
€ 1.259,-

OX4611C  Inox
OX46121C  Black Steel

OX4692C  grafiet
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Multifunctionele oven met TFT-display 2.9 (45 cm)
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Multifunctionele oven met TFT-display 2.9 (60 cm)

atag.be/OX66121C, atag.be/OX6611C, atag.be/OX6692C

€ 1.319,-
€ 1.319,-
€ 1.399,-

OX6692C  grafiet
OX6611C  Inox
OX66121C  Black steel

       
˚C

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 73 liter
• valdeur (soft-close)
• energielabel: A+

Functies
• 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + 

ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, 
onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• 68 automatische programma’s met gewichtsingave
• snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie

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 ovenfunctie met 

afbeeldingen van gerechten
• temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
• op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten  

en grillroosters

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator

Bijzonderheden
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn 

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW



Nieuw

Nieuw Nieuw

Nieuw

1 2 51 2 4

atag.be/ZX66121C, atag.be/ZX6611C, atag.be/ZX6692C, atag.be/CS66121C, atag.be/CS6611C, atag.be/CS6692C,

€ 1.439,-
€ 1.599,- € 2.129,-

€ 2.025,-
€ 2.025,-€ 1.439,-

ZX6611C  Inox CS6611C  Inox
ZX66121C  Black Steel CS66121C  Black Steel

ZX6692C  grafiet CS6692C  grafiet

       
500˚C

  
˚C

    

˚C

    
˚C

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 71 liter
• valdeur (soft-close)
• energielabel: A

Functies
• 11 ovenfuncties: hetelucht, eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + 

ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, onderwarmte, 
onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast

• 69 automatische programma’s met gewichtsingave
• snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooifunctie

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 ovenfunctie  

met afbeeldingen van gerechten
• temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
• op 1 niveau volledig uittrekbare telescooprails voor de bakplaten   

en grillroosters

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)

Veiligheid
• koele deur met 4 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator
• deurvergrendeling

Bijzonderheden
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
• pyrolyse bestendige zijrekjes

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 73 liter
• valdeur (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
• culisensor met kerntemperatuurmeter 

Bediening
• intuitieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve  

touch control toetsen
• 2.9 inch kleuren TFT-display
• grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
• met afbeeldingen van gerechten
• temperatuur bij sous vide instelbaar per 1 ºC, van 30 - 230 ºC, voor stomen 

van 40 - 100 ºC
• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
• op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor 

de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
 

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• automatische ontkalkindicatie 

Veiligheid
• koele ovendeur met 4 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator 

Bijzonderheden
• geen wateraansluiting nodig
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de  

ATAG MATRIX-lijn 

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 vlakke geëmailleerde bakplaat
• 2 stoomschalen: 1 x XL en 1x XL geperforeerd
• 1 culisensor 

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

Pyrolyse oven met TFT-display 2.9 (60 cm) Combi-stoom met TFT display 2.9 (60cm)
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€ 1.119,- @
€ 1.119,- @

OX6592C  grafiet
OX6511C  Inox

atag.be/OX6511C, atag.be/OX6592C     
˚C

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 75 liter
• valdeur (soft-close)
• energielabel: A+

Ovenfuncties
• 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, 

grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, 
onderwarmte + hetelucht

• snel voorverwarmfunctie
 
Bediening
• LED display (witte LED’s)
• eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
• weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
• temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 30 - 275 ºC
• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
 
Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator

Bijzonderheden
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
•  perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn 

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep

Technische specificaties
• aansluitwaarde 3,40 kW

Multifunctionele oven met LED-display (60 cm)
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OX4592C  grafiet
OX4511C  Inox

€ 1.059,- @ 
€ 1.059,- @ 

atag.be/OX4511C, atag.be/OX4592C     
˚C

Multifunctionele oven met LED-display (45 cm)

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 51 liter
• valdeur (soft-close)
• energielabel: A+

Ovenfuncties
• 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, 

grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, 
onderwarmte + hete lucht

• snel voorverwarmfunctie
 
Bediening
• LED display (witte LED’s)
• eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
• weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
• temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 30 - 250 ºC
• 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator 

Bijzonderheden
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn 

Toebehoren
• 2 geëmailleerde vlakke bakplaten
• 1 grillrooster

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 2,60 kW

Beschikbaar zolang de voorraad strekt
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€ 849,-

atag.be/MA3611F

Inox, linksdraaiendMA3611F 
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€ 2.339,- @OX9511HN zwart glas

atag.be/OX9511NH 

˚C

  

Uitvoering
• inhoud 22 liter
• draaideur (linksdraaiend, niet omkeerbaar)
• grijs gelakte binnenoven

Functies
• vermogen microgolf: 750 W
• 4 vermogensniveaus: 160 W, 350 W, 500 W, 750 W
• voor ontdooien en opwarmen

Bediening
• eenvoudige bediening: druktoetsen
• weergave van functie en tijd in LED display
• Quick-start
• digitale timer met uitschakelfunctie
• drukknop voor openen deur

Veiligheid
kinderslot (startbeveiliging) 
 
Bijzonderheden
• draaiplateau Ø 250 mm, maximaal bruikbaar Ø 290 mm
• inbouw mogelijk in: bovenkast, hoge kast
• bij inbouw in een hoge kast: totale hoogte microgolf plus inbouwset is 391 

mm, bij nismaat 380 mm oversteek bovenzijde is 5 mm, onderzijde is 6 mm
• bij inbouw in een hoge kast is een inbouwset noodzakelijk   

(extra bijbestellen HK6360RVS)

Technische specificaties
• aansluitwaarde 1,30 kW

Accessoires 
HK6360RVS inbouwset voor hoge kast

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 77 liter
• valdeur
• energielabel: A

Ovenfuncties
• 10 ovenfuncties: boven- en onderwarmte, boven- en onderwarmte + ventilator, 

grill + onderwarmte, grote grill, eco-functie, onderwarmte, hetelucht + 
onderwarmte, hetelucht, Aqua Clean 

• temperatuurbereik 50 - 250 ºC
• culisensor met kerntemperatuurmeter

Bediening
• display met weergave dagtijd en kookduur, temperatuur
• kookwekkerfunctie
• programmeerbare start- en eindtijd (uitgestelde start)
• 5 insteekniveaus, met volledig uittrekbare telescoopgeleiding op 2 niveaus

Schoonmaakbaarheid
• geëmailleerde binnenruimte/gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• koelventilator

Bijzonderheden
• inbouw mogelijk in: onder werkblad of op hoogte

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
• 1 culisensor

Technische specificaties
• aansluitwaarde 3,55 kW

Microgolf met draaideur (38 cm)Multifunctionele oven (90 cm) 

€ 1.359,- @
€ 1.359,- @

atag.be/CX4511C, atag.be/CX4592C

CX4592C  grafiet
CX4511C  Inox

     
˚C

Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 51 liter
• valdeur

Functies
• 6 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en onderwarmte, 

hetelucht + onderwarmte, grote grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte
• 1 combinatiefuncties voor oven en microgolf
• microgolfvermogen instelbaar 6 niveaus
• 1 combinatiestand: hetelucht + microgolf
• snel voorverwarmfunctie
• vermogen microgolf 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de 

verdeling van de microgolfgolven
• 5 automatische ontdooiprogramma’s

Bediening
• LED display (witte LED’s)
• eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
• weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
• temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 40 - 250 ºC
• 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
• anti-fingerprint Inox
• EasyClean emaille binnenruimte/gladde ovenwanden
• Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator

Bijzonderheden
• zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
• inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meer apparaten uit de ATAG MATRIX-lijn

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 geëmailleerde bakplaat
• 1 glazen bakplaat

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

Combi-microgolf met LED-display (45 cm)

€ 100,-
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€ 2.339,-
€ 2.429,-
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WD1612D  Black Steel
WD1611D  Inox
WD1692D  grafiet

€ 809,-
€ 809,-

€ 849,-

atag.be/WD1612D, atag.be/WD1611D, atag.be/WD1692D

Warmhoudlade (15 cm hoog)

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: 25 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
• anti-fingerprint Inox
• binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
•  perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de 

ATAG MATRIX- of Grafietlijn in een 60 cm nis
• glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme    

(3 mm stelmogelijkheid)

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 0,81 kW

grafiet
Black Steel

VD1692D
VD16121D 

atag.be/VD1692D, atag.be/VD16121D

Vacumeerlade (15 cm hoog)

Uitvoering
• lade met geïntegreerd vacumeer mechanisme voor het vacumeren van 

voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden (middels speciale 
sous-vide stand op de ATAG (combi-)stoomovens)

• door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijk te portioneren,   
langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur

• beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te 
vacumeren

Functies
• drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel

 – niveau 1: kwetsbare producten (brood, zacht fruit/groenten)
 – niveau 2: zachte producten (vloeistoffen, vis, voorbereide producten)
 – niveau 3: stevige producten (stevige groenten, vlees droge producten)

• drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken; van makkelijk te openen 
tot stevig dicht

• drie externe vacuümniveaus voor het vacumeren van bewaarboxen, 
wijnflessen

Bediening
• touch panel
• aan/uit knop
• instelling vacuüm niveau
• instelling sealing niveau

Veiligheid
• dubbel raam in de klep van de vacuümmachine

Bijzonderheden
• perfect voor het:

 – marineren
 – portioneren
 – bewaren
 – hersluiten 
 – vacumeren voor sous-vide koken

• perfect te combineren met één of meer 45cm hoge apparaten uit de  
ATAG Matrix lijn in 60cm nis. 

Toebehoren
• externe vacuümslang

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 0,32 kW

VD1692D beschikbaar zolang de voorraad strekt

MATRIX LADES

Warmhouden én meer

Met een ATAG warmhoudlade haal je een klein maar 

slim apparaat in huis. Door middel van het unieke 

luchtcirculatiesysteem warmt de lade opgestapeld 

serviesgoed gelijkmatig op. Zo koelt je gerecht minder 

snel af, wat de smaak ten goede komt. De lade verwarmt 

met gemak 20 borden of 6 complete couverts tegelijk. Is 

niet iedereen tegelijk thuis om aan te schuiven? Dan houdt 

hij een bord met eten lekker warm. Daarnaast is de lade 

voor meer toepassingen geschikt. Bijvoorbeeld het laten 

rijzen van deeg, zonder het risico van tocht of uitdroging.

Of het ontdooien van een stukje vlees of een babyhapje 

vanuit de vriezer. Ook wordt koffiedrinken nooit 

meer hetzelfde als je verwarmde kopjes gebruikt. De 

schuimlaag blijft langer staan en je koffie koelt veel 

minder snel af. Met genoeg ruimte voor meer dan 50 

(espresso)kopjes geniet je iedere dag van die beste 

kop warme koffie.

Vacumeren

Wie dacht dat vacumeren alleen voor professionele chefs 

is weggelegd heeft het mis. Met een ATAG vacumeerlade 

worden exquise bereidingstechnieken bereikbaar voor 

iedere thuischef.

Veel gerechten hebben baat bij een lange bereiding. De 

(combi-)stoomoven en vacumeerlade vormen hierin een 

ijzersterk team. Gevacumeerde ingrediënten kunnen 

sous vide op een stabiele, lage temperatuur gegaard 

worden. Met als resultaat een gerecht vol smaak én 

voedingsstoffen. Vacumeer stoofvlees om het daarna op 

lage temperatuur botermals te garen. Sappig en met een 

diepe smaak. Ook recepten waar je misschien niet zo 

snel aan dacht worden door sous vide onweerstaanbaar. 

Een chocoladecakeje krijgt door de lange bereiding een 

zalvige, zachte binnenkant. Laat je niet afschrikken door 

de lange bereidingstijd. Eenmaal in de oven heb je er 

geen omkijken meer naar.

Langer bewaren, minder weggooien

Nog een voordeel van vacumeren is het verlengen van de 

houdbaarheid. Restjes vries je na het vacumeren snel en 

compact in. Je hoeft ze alleen maar even op te warmen in 

de stoomoven. Zo heb je altijd een verse maaltijd achter 

de hand en gooi je minder weg. Beter voor het milieu, 

beter voor je portemonnee. Vacumeren is ook ideaal als je 

graag in grote hoeveelheden kookt. Bijvoorbeeld die ragù 

met rode wijn waar iedereen dol zo op is. 

 

Past in iedere keuken

Alle lades zijn compact en passen in bijna ieder 

keukenontwerp. Samen met een (combi)stoomoven 

van 45 cm en een vacumeerlade van 15 cm hoog 

hoef je maar 60 cm te reserveren. 

Als aanvulling op je oven kies je een handige MATRIX lade. Er zijn twee verschillende lades die je kookervaring verrijken 

en eenvoudiger maken. Ze integreren naadloos in lijn met de rest van de MATRIX apparatuur. En je hoeft er maar een 

klein beetje ruimte voor te reserveren in het ontwerp van je keuken.



Een inbouwkoffiemachine brengt pure luxe in je droomkeuken. Met één 

druk op de knop transporteer je jezelf naar dat zonovergoten pleintje in Italië. 

Nippend van een romige cappuccino, die je vanaf nu gewoon thuis zet. 

Een warm chocoladebroodje uit de oven erbij en je dag kan al niet meer stuk. 

Deze machines zijn een waardige toevoeging aan de ATAG collectie, 

met hoogwaardig materiaal, smaakvolle detaillering en premium afwerking. 

Voor al je bezoek is er een smakelijke kop koffie te kiezen. Van een straffe 

espresso tot schuimige cafè latte. De roestvrijstalen melkkan is dubbelwandig. 

Melk blijft lekker koel en langer goed. Heb je je favoriete koffie gevonden, 

dan sla je ‘m op onder jouw naam. Van deze machine blijf je genieten.

 ATAG KOFFIEMACHINES
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€ 2.529,-
€ 2.529,-
€ 2.589,-

CM4692D  grafiet
CM4611D  Inox
CM4612D  Black SteelCM4574M  zwart glas

atag.be/CM4612D, atag.be/CM4611D, atag.be/CM4692D  

Uitvoering
• MATRIX design
• automatische koffiemachine, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie
•  volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen 

(opbergvakken aanwezig)
• in hoogte verstelbare koffie uitloop
• kleuren TFT-touchscreen
• inhoud koffiereservoir: 350 g
• inhoud waterreservoir: 2,3 l
• Inox opvangrooster
• 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

Functies
•  13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, 

caffè latte en gewone koffie
•  koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar, van espresso tot een grote 

mok koffie
• heetwatertap
• stoomfunctie
•  automatische startfunctie, de koffiemachine wordt op de ingestelde tijd 

voorverwarmd

Bediening
• eenvoudige bediening: touch control
• kleuren TFT-touchscreen
• interactief display
• 6 vrij in te stellen gebruikersprofielen om eigen favorieten mee in te stellen
• 4 instelbare achtergrondkleuren

Schoonmaakbaarheid
•  automatische indicatie voor water bijvullen, reinigen, ontkalken   

of lekbakje legen
• ontkalkprogramma
• schoonmaakfunctie voor melkkan
• eenvoudig te reinigen interieur

Bijzonderheden
•  ruime opbergruimte achter de koffiemachinedeur voor het opbergen van uw 

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

Toebehoren
•  melkthermoskan voor cappuccino en caffè latte; eenvoudig uitneembaar en 

de melk kan koel bewaard worden in de koelkast
• heetwatertap mondstuk
• Waterfilter. Beperkt kalkvorming en verbetert de smaak van de koffie

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 1350 W
• pompdruk: 15 bar

Inbouwkoffiemachine met TFT-touchscreen (45 cm)

€ 2.729,-

atag.be/CM4574M

Uitvoering
• MAGNA design
• automatische koffiemachine, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie
•  volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)
• in hoogte verstelbare koffie uitloop
• Inox opvangrooster
• waterreservoir vanaf de voorzijde bereikbaar, inhoud 2,3 liter
• 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht
• bonenreservoir geschikt voor 350 gr koffiebonen

Functies
•  13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte en gewone koffie
• koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar,
• heetwater functie
• stoomfunctie
•  automatische startfunctie, de koffiemachine wordt op de ingestelde tijd voorverwarmd

Bediening
• eenvoudige bediening: touch control
• kleuren TFT-touchscreen
• interactief display
• 6 vrij in te stellen gebruikersprofielen om eigen favorieten mee in te stellen
• 4 instelbare achtergrondkleuren

Schoonmaakbaarheid
•  automatische indicatie water bijvullen, reinigen en ontkalken nodig, lekbakje legen
• ontkalkprogramma
• schoonmaakfunctie voor melkkan
• eenvoudig te reinigen interieur

Bijzonderheden
• ruime opbergruimte achter de koffiemachinedeur voor het opbergen van uw accessoires
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
• melkthermoskan voor cappuccino en caffè latte; eenvoudig uitneembaar en de melk kan koel bewaard worden in de koelkast
• heetwatertap mondstuk
• Waterfilter. Beperkt kalkvorming en verbetert de smaak van de koffie 

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 1,35 kW
• pompdruk: 15 bar

Inbouwkoffiemachine met TFT-touchscreen (45 cm)
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Het fijne aroma van knisperend brood of gekarameliseerde ui. 

Heerlijk geurende gerechten zorgen ervoor dat iedereen zo aan 

tafel zit. Een ATAG dampkap zorgt ervoor dat geurtjes na het 

koken snel en stil verdwijnen. Met gezonde lucht als resultaat.

ATAG DAMPK APPEN

1 3 71 3 6
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1. Naar buiten afvoeren

Luchtafvoersysteem

Een afzuiging met motor wordt het vaakst 

toegepast. Onze dampkappen combineren het 

juiste vermogen met de juiste filters. Zo houd je 

het geluidsniveau en energieverbruik laag.

Centraal afzuigsysteem

Veel moderne huizen en appartementen zijn 

voorzien van een centraal afzuigsysteem. 

Hierbij zorgt één motor voor ventilatie in de 

hele woning. In dat geval wordt een motorloze 

dampkap op het centrale afzuigsysteem 

aangesloten.

2. Recirculatie

Als het niet mogelijk is om lucht naar buiten 

af te voeren, dan kun je kiezen voor een 

recirculatiesysteem. Deze filtert de lucht en blaast 

het daarna terug de keuken in. Voor de meeste 

dampkappen heb je hiervoor een recirculatieset 

met koolstof- en fijnstoffilters. Deze filters zijn als 

accessoire vermeld bij iedere dampkap.

WELKE TECHNIEK PAST IN JOUW HUIS?DAMPK APPEN

Misschien heb je er nog niet vaak over nagedacht. Luchtkwaliteit. Die is van groot 

belang voor een fijn binnenklimaat in huis. In de ideale keuken worden geuren stil 

en veilig afgevoerd. Zo is je keuken een prettige ruimte om gasten te ontvangen.

Het is onze missie om de luchtkwaliteit in woningen te verbeteren. ATAG biedt 

keukenventilatie voor iedere (inbouw)situatie. Met speciale fijnstoffilters zorgen 

we ervoor dat fijnstof die vrijkomt bij het koken direct gefilterd wordt. Ook praktisch 

zijn de uitwasbare koolstoffilters. Deze gaan drie jaar mee en je hoeft er maar 

twee keer per jaar aan te denken. Doe ze in de vaatwasser en laat ze daarna 10 

minuten drogen in de oven op 100 °C. Dan zijn ze weer als nieuw en hebben ze hun 

reinigende werking terug. Alle dampkappen zijn voorzien van heldere verlichting. 

Zo heb je goed zicht op wat je doet.

E E N  F I J N 
K L I M A A T  I N 
J E  K E U K E N 

D O O R  S L I M M E 
T E C H N I E K

Er zijn twee manieren om lucht af te voeren in huis. Lucht wordt naar buiten afgevoerd 

of via een recirculatiesysteem. Ontdek welk systeem het best in jouw keuken past.
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Wand- en eilandkap

Een stijlvol uiterlijk met maximale afzuigprestaties. 

Het wandmodel worden tegen de muur gehangen. 

Het eilandmodel boven een kookeiland.

Telescopische damkap

Trek het scherm naar voren als je begint met koken. 

Wanneer je klaar bent schuif je het scherm weer terug. Zo 

is alleen een strakke vlakke lijst zichtbaar onder de kast.

Diagonale wanddampkap

Liefhebber van modern design? Bekijk dan deze 

diagonale dampkap. Voordeel van de diagonale 

plaatsing is het optimale zicht op de kookplaat.

Onderbouw dampkap

Perfect voor kleine keukens. Deze dampkap 

wordt onder een keukenkastje geplaatst.

Geïntegreerde dampkap

Maak van je keukenontwerp één geheel. 

Deze dampkap vermom je als keukenkastje. 

Een keukenpaneel identiek aan de rest van de 

keukenkastjes wordt op de afzuiging geplaatst. 

Deze kantel je naar voren als je aan het koken bent.

Schouwkap

Traditionele vormgeving in een modern 

jasje. Verkrijgbaar in Inox en grafiet.

Downdraft

Deze geavanceerde dampkap komt met één 

druk op de knop omhoog uit je werkblad. 

Alleen in zicht wanneer je afzuiging nodig hebt. 

Geschikt in combinatie met inductiekookplaten, 

inductie-gaskookplaten en gaskookplaten.

Inbouwunits

Het je een schouw of keukenkastje boven je 

fornuis, dan kun je de dampkap volledig integreren.

Dat geeft een ruimtelijk gevoel in je keuken. 

Plafondunits

Deze plafondunit is grotendeels onzichtbaar. Fraai 

geïntegreerd in het plafond of een schouw. Kijk op de 

volgende pagina voor meer slimme specificaties.

EEN STIJLVOLLE AFZUIGING 
VOOR IEDERE KEUKEN
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Plafondunit

Eilanddampkap

Geïntegreerde dampkap

Downdraft dampkap Inbouwunit

Opbouw plafondunit

Eilanddampkap (90 cm)

ES90292EM / ES90211EM
90 cm
zwart
Inox

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

WDD9074MM (88 cm) 
zwart glas

CU1050SMR (100 cm) 
wit glas

WI60211CM (60 cm)
zilvergrijs

WI60211BC (60 cm)
zilvergrijs

WU50311BM (50 cm)
Inox

WU7092BM (70 cm)
mat zwart glas

WU7011RM (80 cm)
Inox

WU90211RM (90 cm)
Inox

WU70211RM (80 cm)
Inox

WU90254TMM (90 cm)
wit glas

ES1074MG (100 cm)
zwart glas
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Plafondunit (120 x 50 cm)

CU12555RM / CU12511RM / CU12554TMM / 
CU122511RM / CU122554TMM
120 x 50 cm
wit
Inox
wit glas

Artikelnummers:

Grootte:
Kleuren: 

CU12555RM (120 x 50 cm) 
wit

CU12554TMM (120 x 50 cm) 
wit

CU122511RM (120 x 50 cm) 
Inox

CU12554TMM (120 x 50 cm) 
wit

CU90555RM (90 x 50 cm)
wit

CU90511RM (90 x 50 cm)
Inox

Plafondunit (90 x 50 cm)

CU90555RM / CU90511RM / CU90554TMM / 
CU902511RM / CU902554TMM
90 x 50 cm
wit
Inox

Artikelnummers:
 
Grootte:
Kleuren: 

CU90554TMM (90 x 50 cm)
wit

CU902511RM (90 x 50 cm)
Inox

CU902554TMM (90 x 50 cm)
wit glas
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Wanddampkap Wanddampkap

WS60211IM (60 cm) 
Inox

WS9012GM (90 cm) 
Black Steel

WS90211IM (90 cm) 
Inox

WS12311EM (120 cm)
Inox

WS6211RCL (60 cm) 
Inox

WS9211RCL (90 cm)
Inox

Diagonale wanddampkap met randafzuiging

WS90212FM / WS90211FM / WS90292FM
90 cm
Black Steel
Inox
grafiet

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Onderbouw dampkap

Schouwkap

Onderbouw dampkap

WO6155BM / WO6111BM
60 cm
wit
Inox

WS60211PM / WS90211PM /
WS90292PM
60 cm en 90 cm
Inox
grafiet

WO6255AC / WO6211AC
60 cm
wit
Inox

Wanddampkap (motorloos)

WS6211RCL / WS9211RCL
60 cm en 90 cm
Inox

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

Telescopische dampkap

Onderbouw dampkap

WV60211AM (60 cm)
zilvergrijs

WV60211AC (60 cm) 
Inox

WV9311NM (90 cm)
Inox

WV6311LM (60 cm) 
Inox

WS9074MG (90 cm) 
zwart glas

WS90211MX (90 cm) 
Inox

WS90212MX (90 cm)
Black Steel

WS90292MX (90 cm)
Grafiet

WS8012DM (80 cm)
zwart glas

WS90211EM (90 cm) 
Inox

WS90292EM (90 cm) 
grafiet

Wanddampkap

WS90211EM / WS90292EM / 
WS60211IM / WS90211IM
60 cm en 90 cm
Inox
grafiet

Artikelnummers:
Grootte:
Kleuren: 

WS90211PM (90 cm) 
Inox

WS90292PM (90 cm) 
grafiet
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LED

5YR

Automatische naloopstand
De laatste etensgeurtjes wil je snel de keuken 

uit te hebben. Daarom zit er een automatische 

naloopstand in de afzuigsystemen, die na vijf 

minuten vanzelf uitgaat.

Vetfilter geschikt voor vaatwasser
Door middel van een kliksysteem verwijder 

je de vetfilters makkelijk en snel. Even in de 

vaatwasser en ze zijn weer fris.

Longlife filter
De Longlife koolstoffilters voor het 

recirculatiesysteem gaan tien keer langer mee 

dan reguliere filters.

Geschikt voor recirculatie
Geen afvoerkanaal naar buiten? Kies dan voor 

het recirculatiesysteem. De lucht wordt gefilterd 

en komt schoon weer de keuken weer. Er wordt 

geen warme lucht naar buiten afgevoerd. Een 

stuk energiezuiniger.

Air Logic HR
Dit systeem is uitgerust met de meest 

geavanceerde techniek. Snel, stil en 

energiezuinig. Het unieke gatenpatroon in het 

filter zorgt ervoor dat de afzuiging al bij een lage 

stand bijzonder effectief is. Door de gelijkmatige 

afzuiging onttrekt hij minder warme lucht uit de 

woning. Je keuken is dus een aangename plek 

om lange avonden te vertoeven.

Clean air functie
Frituren, gourmetten of een feestje met rokers. 

Sommige geuren wil je zo snel mogelijk uit je 

keuken hebben. De clean air-functie schakelt 

12 of 24 uur lang je dampkap iedere 10 minuten 

even in op de laagste stand.

LED
Bijna alle dampkappen zijn voorzien van dimbare 

LED-verlichting. Een koele kleur voor optimaal 

zicht tijdens het koken. Of een warme tint voor 

een fijne sfeer.

Bediening op afstand
Je bedient de afzuiging snel en eenvoudig met 

de afstandsbediening.

Hob-2-Hood
Met de Hob-2-Hood functie kun je de dampkap 

synchroniseren met de kookplaat. 

Kies voor de automatische functie SynchroContro 

en de dampkap stelt zelf de juiste stand in. Of 

neem zelf de regie in handen met de heldere en 

compacte bediening.

DAMPKAPPEN UITLEG ICONEN

atag.be/CU1050SMR

€ 2.279,-wit glasCU1050SMR € 2.539,-

atag.be/WDD9074MM

zwart glasWDD9074MM

    3YR  
LED

    3YR  
LED

  

Uitvoering
• randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 601 m³/h
• geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
•  alleen geschikt voor recirculatie, recirculatiekit HR0004 of plasmamade filter 

HF4003 meebestellen
• 2 x 5,3 dimbare LED strips (warmwit 3000k - koudwit 5700k)
• RAL-kleur wit: 9016, Black Steel binnenwerk 

Bediening
• afstandsbediening
• 4 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters (in vaatwasser te reinigen) 

Bijzonderheden
• PlasmaMade filter direct in toestel aan te sluiten, stekkerdoos aanwezig
• slechts 20 cm hoog 
• eenvoudig tegen het plafond te monteren
•  vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 650 cm en inductie- en 

keramische kookplaten minimaal 550 cm 

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 139 W 

Accessoires
HR0004  Recirculatiekit inclusief koolstoffilters € 200,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-
HF2005  Koolstoffilterset (2 stuks)  € 110,-

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 670 m³/h
• geluidsniveau 49 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie (dmv recirculatie modificatieset)
• verlichting 1 x 9 W LED strip 

Bediening
• full touch control
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand (10 minuten)

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium cassettefilters, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser  

(8 laagfilters)

Bijzonderheden
• vereist inbouw in het werkblad achter de kookplaat
• geschikt in combinatie met inductie-, inductie-gas en gaskookplaten
• perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de   

ATAG MAGNA-lijn

Technische specificaties
• inbouw in het werkblad: zaagsnede 106 X 812 mm
• hoogte boven het werkblad 400 mm
• energie efficiëntieklasse: B
• afvoer Ø 150 -120 mm
• aansluitwaarde: 284 W

Accessoires 
ACC935  Long life koolstoffilter   € 115,-
ACR111  afstandsbediening   € 105,-
RMS90WDD (RMS set voor plintmontage)   € 365,- 
  koolstoffilter separaat bijbestellen
HF4002   PlasmaMade filter   € 880,-

Opbouw plafondunit (100 cm)Downdraft dampkap (88 cm)
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Vrij zicht

Deze bijzondere afzuiging is de perfecte oplossing 

om een open gevoel te creëren in je keuken. Door 

de dunne constructie kan hij ook in een slanke koof 

worden gebouwd. Je hebt de keuze tussen een Inox 

of witte uitvoering.

 

Heldere verlichting

Tijdens het koken wil je goed licht, tijdens het eten 

sfeer. Daarom heeft de dampkap dimbaar LED-licht 

met de keuze tussen warm en koel licht.

Efficiënte ventilatie

Goede ventilatie is essentieel. Deze dampkap 

heeft een unieke randafzuiging. De luchtsnelheid 

is hierdoor wel 5 tot 7 keer hoger. Etensgeuren 

en vetten hebben zo nauwelijks de kans om te 

ontsnappen. De vetfilters maak je handig schoon in 

de vaatwasser.

Chique afstandsbediening

De slimme afstandsbediening merkt als je hem wilt 

gebruiken. Hij licht op en alle functies zijn gelijk te 

gebruiken. Van de afzuiging tot het instellen van 

het licht.

PLAFOND INBOUWUNITS

€ 2.229,-wit glasCU12754TMM

atag.be/CU12754TMM    3YR  
LED

  

Uitvoering
• randafzuiging
• diepte 724 mm
• maximale afzuigcapaciteit 759 m³/h
• geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
•  geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8255CU bijbestellen
•  2 dimbare LED strips en traploos kleuraanpassing (warmwit 2900k - koudwit 4600k)
• RAL-kleur wit: 9016 

Bediening
• afstandsbediening
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Schoonmaakbaarheid
• 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen) 

Bijzonderheden
• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen 

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A+
• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
• aansluitwaarde 199 W 

Accessoires
RMS8255CU Recirculatieset (Wit) inclusief 2 koolstoffilters  € 440,-
HF2006  Koolstoffilterset (2 stuks)   € 130,-
HF3003  Fijnstoffilter, additioneel voor RMS8255CU  € 50,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-

Beschikbaar zolang de voorraad strekt

Plafondunit (120 x 70 cm)
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€ 1.909,-wit glas

atag.be/CU90554TMM

CU90554TMM 

atag.be/CU12554TMM atag.be/CU122554TMM atag.be/CU902554TMM

€ 2.049,- € 2.249,- € 2.159,-CU12554TMM CU122554TMM CU902554TMM wit glas wit glas wit glas

    

3YR  
LED

  

   

3YR  
LED

   

    

3YR  
LED

   

    

3YR  
LED

    

Uitvoering
• randafzuiging
• diepte 504 mm
• maximale afzuigcapaciteit 753 m³/h
• geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
•  geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie,    

bij recirculatie RMS8255CU (wit) bijbestellen
•  2 dimbare LED strips en traploos kleuraanpassing   

(warmwit 2900k - koudwit 4600k)
• RAL-kleur wit: 9016 

Bediening
• afstandsbediening
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Schoonmaakbaarheid
• 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen) 

Bijzonderheden
• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen 

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A++
• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
• aansluitwaarde 197 W 

Accessoires
RMS8255CU Recirculatieset (Wit) inclusief 2 koolstoffilters  € 440,-
HF2006  Koolstoffilterset (2 stuks)   € 130,-
HF3003  Fijnstoffilter, additioneel voor RMS8255CU  € 50,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-

Beschikbaar zolang de voorraad strekt

Uitvoering
• randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 753 m³/h
• geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8255CU 

(wit) bijbestellen
• 2 dimbare LED strips en traploos kleuraanpassing (warmwit
• 2900k - koudwit 4600k)
• RAL-kleur: 9016
 
Bediening
• afstandsbediening óf via de kookplaat met Hob2Hood functionaliteit
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter
 
Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, 

extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat
• (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie 

vetfilter) 

Schoonmaakbaarheid
• 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)
 
Bijzonderheden
• diepte 504 mm
• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen 

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A++
• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
• aansluitwaarde: 197 W
 
Accessoires
HF2006  Koolstoffilterset (set van 2 stuks)  € 130,-
HF3003  Fijnstoffilter    € 50,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-
RMS8211CU Recirculatieset (Inox) inclusief 2 koolstoffilters € 440,-
 
*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de Hob-2-
Hood functionaliteit hebben.

Uitvoering
• randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 750 m³/h
• geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie
• RMS8255CU (wit) bijbestellen
• 2 dimbare LED strips en traploos kleuraanpassing (warmwit
• 2900k - koudwit 4600k)
• RAL-kleur: 9016 

Bediening
• afstandsbediening óf via de kookplaat met Hob2Hood
• functionaliteit
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand,
• licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ,
• manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat
• (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen,
• reinigingsindicatie vetfilter) 

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)
• Bijzonderheden
• diepte 504 mm
• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen 

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A++
• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
• aansluitwaarde: 197 W 

Accessoires
HF2006  Koolstoffilterset (set van 2 stuks)  € 130,-
HF3003  Fijnstoffilter    € 50,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-
RMS8211CU Recirculatieset (Inox)  
  inclusief 2 koolstoffilters  € 440,-
RMS8255CU Recirculatieset (wit)  
  inclusief 2 koolstoffilters  € 440,- 

*   Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook  
de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Uitvoering
• randafzuiging
• diepte 504 mm
• maximale afzuigcapaciteit 750 m³/h
• geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
•  geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie,    

bij recirculatie RMS8255CU (wit) bijbestellen
•  2 dimbare LED strips en traploos kleuraanpassing   

(warmwit 2900k - koudwit 4600k)
• RAL-kleur wit: 9016 

Bediening
• afstandsbediening
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

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

Bijzonderheden
• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen 

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A++
• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
• aansluitwaarde 197 W 

Accessoires
RMS8255CU Recirculatieset (Wit) inclusief 2 koolstoffilters  € 440,-
HF2006  Koolstoffilterset (2 stuks)   € 130,-
HF3003  Fijnstoffilter, additioneel voor RMS8255CU  € 50,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-

Beschikbaar zolang de voorraad strekt

Plafondunit (90 x 50 cm)Plafondunit (120 x 50 cm) Plafondunit (120 x 50 cm) Plafondunit (90 x 50 cm)
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Uitvoering
• randafzuiging
• diepte 504 mm
• maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
• geluidsniveau 53 dB(A) op stand 2
•  geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie,    

bij recirculatie RMS8211CU (Inox) of RMS8255CU (wit) bijbestellen
•  2 dimbare LED spots en traploos kleuraanpassing    

(warmwit 2900k - koudwit 4600k)
• RAL-kleur wit: 9016 

Bediening
• afstandsbediening
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Schoonmaakbaarheid
• 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen) 

Bijzonderheden
• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen 

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A++
• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
• aansluitwaarde 195 W 

Accessoires
RMS8211CU Recirculatieset (Inox) inclusief 2 koolstoffilters € 440,-
RMS8255CU Recirculatieset (Wit) inclusief 2 koolstoffilters € 440,-
HF2006  Koolstoffilterset (2 stuks)  € 130,-
HF3003  Fijnstoffilter, additioneel voor RMS8211CU of  
  RMS8255CU   € 50,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-

Beschikbaar zolang de voorraad strekt

Uitvoering
• randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
• geluidsniveau 53 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie
• RMS8211CU (Inox) bijbestellen
• 2 dimbare LED spots en traploos kleuraanpassing (warmwit 2900k - koudwit 

4600k) 

Bediening
• afstandsbediening óf via de kookplaat met Hob2Hood
• functionaliteit
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand,
• licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat
• (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen,
• reinigingsindicatie vetfilter) 

Schoonmaakbaarheid
• 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen) 

Bijzonderheden
• diepte 504 mm
• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen
• Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A++
• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
• aansluitwaarde: 195 W 

Accessoires
HF2006  Koolstoffilterset (set van 2 stuks)  € 130,-
HF3003  Fijnstoffilter    € 50,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-
RMS8211CU Recirculatieset (Inox) inclusief 2 koolstoffilters € 440,-
RMS8255CU Recirculatieset (wit) inclusief 2 koolstoffilters € 440,- 

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook  
de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Plafondunit (120 x 50 cm) Plafondunit (120 x 50 cm)

€ 1.829,- € 2.039,-CU12555RM wit CU122511RM  Inox

atag.be/CU12555RM atag.be/CU122511RM

    

3YR  
LED

  

    

3YR  
LED

   

CU90555RM wit € 1.689,-

atag.be/CU90555RM

Plafondunit (90 x 50 cm)

    

3YR  
LED

  

Uitvoering
• randafzuiging
• diepte 504 mm
• maximale afzuigcapaciteit 748 m³/h
• geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
•  geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8211CU 

(Inox) of RMS8255CU (wit) bijbestellen
•  2 dimbare LED spots en traploos kleuraanpassing   

(warmwit 2900k - koudwit 4600k)
• RAL-kleur wit: 9016 

Bediening
• afstandsbediening
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter

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

Bijzonderheden
• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen
Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A++
• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
• aansluitwaarde: 195 W 

Accessoires
RMS8211CU Recirculatieset (Inox) inclusief 2 koolstoffilters € 440,-
RMS8255CU Recirculatieset (Wit) inclusief 2 koolstoffilters € 440,-
HF2006  Koolstoffilterset (2 stuks)  € 130,-
HF3003  Fijnstoffilter, additioneel voor RMS8211CU of  
  RMS8255CU   € 50,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-

Beschikbaar zolang de voorraad strekt



Nieuw

1 5 51 5 4

D
A

M
PK

A
PPEN

 - IN
B

O
U

W
U

N
ITSD

A
M

PK
A

PP
EN

 -
 P

LA
FO

N
D

U
N

IT
S

CU90511RM Inox CU902511RM Inox€ 1.689,- € 1.949,-

atag.be/CU90511RM atag.be/CU902511RM

Plafondunit (90 x 50 cm) Plafondunit (90 x 50 cm)

    

3YR  
LED

  

    

3YR  
LED

   

Uitvoering
• randafzuiging
• diepte 504 mm
• maximale afzuigcapaciteit 748 m³/h
• geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
•  geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie RMS8211CU 

(Inox) of RMS8255CU (wit) bijbestellen
•  2 dimbare LED spots en traploos kleuraanpassing   

(warmwit 2900k - koudwit 4600k)
• RAL-kleur wit: 9016 

Bediening
• afstandsbediening
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter

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

Bijzonderheden
• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen
 
Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A++
• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
• aansluitwaarde: 195 W 

Accessoires
RMS8211CU Recirculatieset (Inox) inclusief 2 koolstoffilters € 440,-
RMS8255CU Recirculatieset (Wit) inclusief 2 koolstoffilters € 440,-
HF2006  Koolstoffilterset (2 stuks)  € 130,-
HF3003  Fijnstoffilter, additioneel voor RMS8211CU of  
  RMS8255CU   € 50,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-

Beschikbaar zolang de voorraad strekt

Uitvoering
• randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 748 m³/h
• geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie
• RMS8211CU (Inox) bijbestellen
• 2 dimbare LED spots en traploos kleuraanpassing (warmwit 2900k - koudwit 

4600k) 

Bediening
• afstandsbediening óf via de kookplaat met Hob2Hood
• functionaliteit
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand,
• licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat
• (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie 

vetfilter) 

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

Bijzonderheden
• diepte 504 mm
• minimale inbouwhoogte slechts 205 mm
• motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen
• Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A++
• afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm
• aansluitwaarde: 195 W 

Accessoires
HF2006  Koolstoffilterset (set van 2 stuks)  € 130,-
HF3003  Fijnstoffilter    € 130,-
HF4003  PlasmaMade filter   € 980,-
RMS8211CU Recirculatieset (Inox) inclusief 2 koolstoffilters € 440,-
RMS8255CU Recirculatieset (wit) inclusief 2 koolstoffilters € 440,-

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook 
de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Nieuw

atag.be/WU90254TMM

WU90254TMM wit glas € 1.639,-

    

3YR  
LED

   

Uitvoering
• randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 713 m³/h
• geluidsniveau 51 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie, RMS4055WU (wit) bijbestellen
• verlichting 2 x 1,95 W dimbare LED strips
• RAL-kleur: 9016 

Bediening
• elektronische tiptoetsen óf via de kookplaat met Hob2Hood
• functionaliteit
• 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand,
• licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat
• (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie 

vetfilter) 

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

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A++
• afvoer Ø 150 mm
• aansluitwaarde: 227 W 

Accessoires
HF2007 Koolstoffilter   € 130,-
HF3002 Fijnstoffilter   € 60,- 
RMS4011WU Recirculatieset (Inox) inclusief koolstoffilter € 380,-
RMS4055WU Recirculatieset (wit) inclusief koolstoffilter € 380,-
HF4002 PlasmaMade filter   € 880,-

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook  
de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Inbouwunit (90 cm)
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3YR  
LED

   

€ 1.219,- € 1.419,-

atag.be/WU7011RM atag.be/WU70211RM

WU7011RM WU70211RM Inox Inox

    3YR  
LED

 

Uitvoering
• randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 723 m³/h
• geluidsniveau 46 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie, RMS4011WU (Inox) of RMS4055WU (wit) bijbestellen
• verlichting 2 x 1,4 W dimbare LED spots 

Bediening
• elektronische tiptoetsen
• 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

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

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A+
• afvoer Ø 150 mm
• aansluitwaarde: 275 W
 
Accessoires
RMS4011WU Recirculatieset (Inox) inclusief koolstoffilter € 380,-
RMS4055WU Recirculatieset (wit) inclusief koolstoffilter € 380,-
HF2007  Koolstoffilter   € 130,-
HF3002  Fijnstoffilter, additioneel voor RMS4011WU of  
  RMS4055WU   € 60,-
HF4002  PlasmaMade filter   € 880,-

Beschikbaar zolang de voorraad strekt

Uitvoering
• randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 723 m³/h
• geluidsniveau 46 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie, RMS4011WU (Inox) bijbestellen
• verlichting 2 x 1,4 W dimbare LED spots 

Bediening
• elektronische tiptoetsen óf via de kookplaat met Hob2Hood functionaliteit
• 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, 

extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat
• (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie 

vetfilter) 

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

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A+
• afvoer Ø 150 mm
• aansluitwaarde: 275 W 

Accessoires
HF2007 Koolstoffilter   € 130,-
HF3002 Fijnstoffilter   € 60,-
RMS4011WU Recirculatieset (Inox) inclusief koolstoffilter € 380,-
RMS4055WU Recirculatieset (wit) inclusief koolstoffilter € 380,-
HF4002 PlasmaMade filter   € 880,-

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook  
de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Inbouwunit (80 cm) Inbouwunit (80 cm)

€ 1.459,-

atag.be/WU90211RM

WU90211RM Inox

    

3YR  
LED

   

Uitvoering
• randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 716 m³/h
• geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
• inclusief motor, RMS4011WU (Inox) bijbestellen
• verlichting 2 x 1,4 W LED spots 

Bediening
• elektronische tiptoetsen óf via de kookplaat met Hob2Hood functionaliteit
• 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, 

extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat
• (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie 

vetfilter) 

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

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A+
• afvoer Ø 150 mm
• aansluitwaarde: 275 W 

Accessoires
HF2007 Koolstoffilter   € 130,-
HF3002 Fijnstoffilter   € 60,-
RMS4011WU Recirculatieset (Inox) inclusief koolstoffilter € 380,-
RMS4055WU Recirculatieset (wit) inclusief koolstoffilter € 380,-
HF4002 PlasmaMade filter   € 880,- 

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook  
de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Inbouwunit (90 cm)



Nieuw Nieuw

1 591 5 8

D
A

M
PK

A
PPEN

 - EILA
N

D
D

A
M

PK
A

PPEN
D

A
M

PK
A

PP
EN

 -
 I

N
B

O
U

W
U

N
IT

S

€ 559,- € 839,-

atag.be/WU50311BM atag.be/WU7092BM

WU50311BM WU7092BM Inox mat zwart glas

    3YR      3YR   

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 745 m³/h
• geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie, koolstoffilter HF2020 bijbestellen
• verlichting 2 x 2,2 W LED spots
 
Bediening
• elektronische tiptoetsen
• 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter
 
Schoonmaakbaarheid
• 1 zwart metalen cassettefilter (uitwasbaar)
 
Bijzonderheden
• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en
• inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm
 
Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A
• afvoer Ø 150 mm
• aansluitwaarde 245 W
 
Accessoires
HF2020  LongLife koolstoffilter (set van 2 stuks) € 55,-

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 745 m³/h
• geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie, koolstoffilter HF2020 bijbestellen
• verlichting 2 x 2,2 W LED spots 

Bediening
• elektronische tiptoetsen
• 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Schoonmaakbaarheid
• 2 zwart metalen cassettefilters (uitwasbaar) 

Bijzonderheden
• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en
• inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm 

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A
• afvoer Ø 150 mm
• aansluitwaarde 245 W 

Accessoires
HF2020 LongLife koolstoffilter (set van 2 stuks) € 55,-
HF4002 PlasmaMade filter   € 880,-

Inbouwunit (50 cm) Inbouwunit (70 cm)

Uitvoering
• Cloud design en Airlogic filters voor efficiënte afvangst van dampen
• elegante randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 783 m³/h
• geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0009 bijbestellen)
• geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
• verlichting 2 x 2,65 W LED strip

Bediening
• full touch control
• 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter
 
Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, 

extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat (Synchrostart, -stop  

en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter) 

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)
 
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 228 W

Accessoires
HF3008  Geur-en fijnstoffilter  € 55,-
HF4002  PlasmaMade filter  € 880,- 
HR0009  Recirculatieset wand, exclusief geur- en   
  fijnstoffilter   € 75,-

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de  
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

atag.be/ES1074MG

ES1074MG € 2.125,-zwart glas

Eilanddampkap (100 cm)

Nieuw

     

LED
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€ 1.439,-
€ 1.439,-

atag.be/ES90292EM, atag.be/ES90211EM

ES90211EM  Inox
ES90292EM zwart

     
LED

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 700 m³/h
• geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
• geschikt voor recirculatie
• geschikt voor afvoer naar buiten
• verlichting 4 x 1 W LED spot

Bediening
• elektronische tiptoetsen
• 4 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean air functie (24 uur)
• automatische naloopstand (10 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter

Schoonmaakbaarheid
• 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)

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

keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A+
• afvoer Ø 150 -120 mm
• aansluitwaarde 274 W 

Accessoires
HR0006   Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter € 130,-
HF4002   PlasmaMade filter   € 880,-
HF3004   Geur-en fijnstoffilter   € 60,-
ACR111   Afstandsbediening   € 105,-

Eilanddampkap (90 cm) Wanddampkap (90 cm)

Uitvoering
• Cloud design en Airlogic filters voor efficiënte afvangst van dampen
• elegante randafzuiging
• maximale afzuigcapaciteit 761 m³/h
• geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0009 bijbestellen)
• geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
• verlichting 2 x 2,65 W LED strip 

Bediening
• full touch control
• 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter 

Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, 

extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat (Synchrostart, -stop en 

-control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter) 

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

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 228 W

Accessoires
AW9011F   Inox achterwand (90 cm)  € 430,-
HF3008   Geur-en fijnstoffilter   € 55,-
HF4002   PlasmaMade filter   € 880,-
HR0009   Recirculatieset wand, exclusief geur- en   
  fijnstoffilter    € 75,-

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de  
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

grafietWS9074MG 

atag.be/WS9074MG

€ 1.979,-

Uitvoering
• Cloud design en Airlogic filters voor efficiënte afvangst van dampen
• maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
• geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0009 bijbestellen)
• geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
• verlichting 2 x 1,4 W LED spots
 
Bediening
• full touch control
• 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter
 
Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, 

extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat (Synchrostart, -stop en 

-control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

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

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 223 W

Accessoires
AW9011F   Inox achterwand (90 cm)  € 430,-
HF3008   Geur-en fijnstoffilter   € 55,-
HF4002   PlasmaMade filter   € 880,-
HR0009   Recirculatieset wand, exclusief geur- en   
  fijnstoffilter    € 75,-

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de  
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Black Steel

atag.be/WS90212MX

WS90212MX € 1.619,-

Wanddampkap (90 cm)

Nieuw Nieuw

     

LED
    

     

LED
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Nieuw

Wanddampkap (90 cm)

Uitvoering

• Cloud design en Airlogic filters voor efficiënte afvangst van dampen
• maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
• geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0009 bijbestellen)
• geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
• verlichting 2 x 1,4 W LED spots
 
Bediening
• full touch control
• 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter
 
Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, 

extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat (Synchrostart, -stop en 

-control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter) 

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

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 223 W

Accessoires
HF3008  Geur-en fijnstoffilter   € 55,- 
HF4002  PlasmaMade filter   € 880,- 
HR0009  Recirculatieset wand, exclusief geur- en   
  fijnstoffilter    € 75,-

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de  
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

GrafietWS90292MX 

atag.be/WS90292MX

€ 1.499,-

Uitvoering

• Cloud design en Airlogic filters voor efficiënte afvangst van dampen
• maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
• geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0009 bijbestellen)
• geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
• verlichting 2 x 1,4 W LED spots
 
Bediening
• full touch control
• 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter
 
Connectiviteit
• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, 

extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat (Synchrostart, -stop en 

-control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)
 
Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)

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 223 W

Accessoires
AW9011F  Inox achterwand (90 cm)  € 430,-
HF3008  Geur-en fijnstoffilter   € 55,- 
HF4002  PlasmaMade filter   € 880,- 
HR0009  Recirculatieset wand, exclusief geur- en   
  fijnstoffilter    € 75,- 

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten welke ook de  
Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Inox

atag.be/WS90211MX

WS90211MX € 1.499,-

Wanddampkap (90 cm)

Nieuw

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 720 m³/h
• geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie
• verlichting 2 x 4 W LED spot

Bediening
• full touch control
• 4 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie
• automatische naloopstand (15 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filtercassettes met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)
• 1 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 278 W

Accessoires
HF3004   Geur-en fijnstoffilter   € 60,-
HR0005   Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter € 130,-
HF4002   PlasmaMade filter   € 880,-

Black Steel

atag.be/WS9012GM

WS9012GM € 1.159,-

    
LED

 

Wanddampkap Black Steel (90 cm) 

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 700 m³/h
• geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie
• verlichting 3 x 1 W LED spot

Bediening 
• elektronische tiptoetsen
• 4 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean air functie (24 uur)
• automatische naloopstand (15 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter

Schoonmaakbaarheid
•  4 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen

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

keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A+
• afvoer Ø 150 -120 mm
• aansluitwaarde 273 W

Accessoires
HR0005   Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter   € 130,-
HF4002   PlasmaMade filter    € 880,-
HF3004   Geur-en fijnstoffilter     € 60,-
ACR111   Afstandsbediening     € 105,-

atag.be/WS12311EM

WS12311EM € 1.059,-Inox

    
LED

 

Wanddampkap (120 cm)

     

LED
    

     

LED
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€ 949,-
€ 949,-

WS90211EM Inox
WS90292EM grafiet

atag.be/WS90292EM, atag.be/WS90211EM    
LED

 

Wanddampkap (90 cm)

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 700 m³/h
• geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie
• verlichting 2 x 1 W LED spot

Bediening 
• elektronische tiptoetsen
• 4 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean air functie (24 uur)
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter

Schoonmaakbaarheid
• 3 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)

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

keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A+
• afvoer Ø 150 -120 mm
• aansluitwaarde 273 W

Accessoires
AW9011F   luxe Inox achterwand (90 cm)    € 430,-
HF3004   Geur-en fijnstoffilter     € 60,-
HR0005   Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter  € 130,-
HF4002   PlasmaMade filter       € 880,-
ACR111   Afstandsbediening    € 105,-

€ 749,- @€ 829,- @ WS60211IM WS90211IM 

atag.be/WS60211IMatag.be/WS90211IM

InoxInox

     
LED

     
LED

Wanddampkap (60 cm) Wanddampkap (90 cm) 

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 

Bediening
• full touch control
• 4 snelheden inclusief intensiefstand
• clean air functie (24 uur)
• automatische naloopstand (10 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter
 
Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters met Inox 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
HF3004   Geur-en fijnstoffilter    € 60,-
HR0005   Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter  € 130,-
HF4002   PlasmaMade filter      € 880,-
AW6011F    luxe Inox achterwand (60 cm)    € 270,-

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 

Bediening
• full touch control
• 4 snelheden inclusief intensiefstand
• clean air functie (24 uur)
• automatische naloopstand (10 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter
 
Schoonmaakbaarheid
• 3 aluminium filters met Inox 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
HF3004   Geur-en fijnstoffilter    € 60,-
HR0005   Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter  € 130,-
HF4002   PlasmaMade filter      € 880,-
AW9011F    luxe Inox achterwand (90 cm)    € 430,-
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LED

 

€ 579,- @InoxWS60211PM 

atag.be/WS60211PM

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 430 m³/h
• geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
• verlichting 2 x 1,3 W LED spots
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter HF2009 bij bestellen)
• geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4001 bij bestellen) 

Bediening
• mechanische druktoetsen
• 3 snelheden 

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters (in de vaatwasser te reinigen)

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A
• afvoer Ø 120 -150 mm
• aansluitwaarde 128 W

Accessoires 
HF2009   Koolstoffilters (set van 2 stuks)  € 60,-
HF4001   PlasmaMade filter   € 700,-
AW6011F  Luxe achterwand (60 cm)  € 270,-

Wanddampkap (60 cm)

atag.be/WS90292PM, atag.be/WS90211PM

WS90292PM grafiet
WS90211PM Inox

€ 819,- @
€ 819,- @

Wanddampkap (90 cm)

   
LED

 

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 732 m³/h
• geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie (koolstoffilterset HF2010 bijbestellen)
• geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
• verlichting 2 x 1 W LED spots
• zwart glas frontpaneel 

Bediening
• full touch control
• 4 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• automatische naloopstand
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter 

Schoonmaakbaarheid
• 3 aluminium filters (in vaatwasser te reinigen) 

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A
• afvoer Ø 120 -150 mm
• aansluitwaarde 252 W 

Accessoires
HF2010  Koolstoffilters (set van 2 stuks)   € 70,-
HF4002  PlasmaMade filter    € 880,-
AW9011F  luxe Inox achterwand (90 cm)   € 430,- 



1 691 6 8

Uitvoering
• Black steel schacht en strip voor unieke uitstraling
• maximale afzuigcapaciteit 730 m³/h
• geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie, HF2020 bijbestellen
• verlichting 1 x 7 W dimbare LED strips
• diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte
 
Bediening
• full touch control
• 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie (24 uur)
• automatische naloopstand (15 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter
• Schoonmaakbaarheid
• 2 zwart metalen cassettefilter (uitwasbaar) 

Bijzonderheden
• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 60 cm en
• inductie- en keramische kookplaten minimaal 500 cm 

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A+
• afvoer Ø 150 mm
• aansluitwaarde 272 W 

Accessoires
HF2020  LongLife koolstoffilter (set van 2 stuks) € 55,-
HF4002  PlasmaMade filter   € 880,-

zwart glas
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atag.be/WS8012DM

WS8012DM € 1.159,-

   3YR  

Diagonale wanddampkap met randafzuiging (80 cm)
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€ 1.589,-
€ 1.539,-
€ 1.589,-WS90212FM Black Steel

WS90211FM Inox
WS90292FM grafiet

atag.be/WS90212FM, atag.be/WS90211FM, atag.be/WS90292FM   3YR  
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
HF2013  Long Life koolstoffilter voor recirculatie € 110,-
HF4001  PlasmaMade filter   € 700,-
RMS902FM   recirculatie modificatieset (frame, strips,  € 315,-
  koolstoffilter, T-stuk, flexible pijp en    
  bevestingsbeugel)

Diagonale wanddampkap met randafzuiging (90 cm)

Nieuw



Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 380 m³/h
• geluidsniveau 62 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie
• verlichting 2 x 5 W LED spots (kleurtint 3000k)

Bediening
• mechanische druktoetsen
• 3 snelheden

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters (in vaatwasser te reinigen)
• 2 koolstoffilters (optioneel)

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

keramische kookplaten minimaal 55 cm
• dampkap voorzien van easy fixing installatie systeem met 3 installatie 

methodes:
 – in een vlakschermkast met een schap op 135 mm hoogte. De bovenkant 

van de dampkap wordt onder het schap geschroefd.
 – door middel van de klemmen van het easy fixing systeem wordt de 

dampkap op de bodem van de kast gefixeerd.
 – door middel van de klemmen van het easy fixing systeem en de 

meegeleverde beugels is het mogelijk de dampkap onder een schap te 
hangen dat hoger dan 135 mm is.

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: B
• afvoer Ø 150 - 120 mm
• aansluitwaarde 110 W

Accessoires 
ACC938  koolstoffilterset 2 stuks    € 35,-
HR0001  recirculatieset incl. fijnstoffilter  € 130,-
HF3001  Geur-en fijnstoffilter   € 60,-
AW6011F    luxe Inox achterwand (60 cm)  € 270,-

Telescopische dampkap (60 cm)

atag.be/WV60211AM

WV60211AM € 329,- @zilvergrijs

  
LED
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Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 565 m³/h
• geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie
• verlichting 2 x 1,5 W LED spot

Bediening
• mechanische schuifregelaar
• 3 snelheden inclusief intensiefstand 

Schoonmaakbaarheid
• 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
• 1 koolstoffilters (optioneel) 

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

keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: C
• afvoer Ø 150 -120 mm
• aansluitwaarde: 253 W 

Accessoires 
ACC5309  koolstoffilter voor recirculatie  € 35,-

atag.be/WV6311LM

WV6311LM € 529,- @Inox

 
LED

Telescopische dampkap (60 cm) Geïntegreerde dampkap (60 cm)

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 372 m³/h
• geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie
• keukenpaneel te monteren op frontpaneel
• verlichting 2 x 2,5 W LED spot 

Bediening
• mechanische druktoetsen
• 3 snelheden 

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters met Inox toplaag (in vaatwasser te reinigen)
• 2 koolstoffilters (optioneel) 

Bijzonderheden
•  vereiste hanghoogte boven gaskookplaat 65 cm en inductie- en keramische 

kookplaten minimaal 55 cm 

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: D
• afvoer Ø 150 -120 mm
• aansluitwaarde 125 W

Accessoires
ACC924  koolstoffilters voor recirculatie (2 stuks)  € 35,-
HR0001  recirculatieset incl. fijnstoffilter   € 130,-
HF3001  fijnstoffilter     € 60,-

zilvergrijsWI60211CM 

atag.be/WI60211CM

€ 459,-

 

Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 660 m³/h
• geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
• met geluidsdemping
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie
• compact motorhuis waardoor er links en rechts ruimte overblijft in bovenkast 

voor bijvoorbeeld een kruidenrek
• verlichting 2 x 5 W LED spot
• geschikt voor reciruculatie

Bediening
• elektronische tiptoetsen
• 4 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean air functie (24 uur; per uur 10 min. op stand 1)
• automatische naloopstand (15 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
• 3 Inox cassettefilters (in vaatwasser te reinigen)
• 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)
• glazen luifel met unieke clean-functie

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

keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A+
• afvoer Ø 150 -120 mm
• aansluitwaarde: 280 W

Accessoires 
ACC932  LongLife koolstoffilter voor recirculatie € 125,-
HF4001  PlasmaMade filter   € 700,-
ACR111  afstandsbediening   € 105,-
RMS106S  recirculatie modificatieset (omvat Inox filterframe.  
  Let op: koolstoffilter separaat bijbestellen) € 130,-
AW9011F    luxe Inox achterwand (90 cm)  € 430,-

atag.be/WV9311NM

WV9311NM € 1.059,-Inox

   

 3YR   
LED

Telescopische dampkap (90 cm)
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Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 343 m³/h
• geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie
• verlichting 2 x 7 W spaarlamp 

Bediening
• mechanische druktoetsen
• 3 snelheden 

Schoonmaakbaarheid
• 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
• 1 koolstoffilter

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

keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: D
• afvoer Ø 125 mm
• aansluitwaarde 174 W

Accessoires 
ACC926  koolstoffilterset 2 stuks    € 35,-
HR0001  recirculatieset incl. fijnstoffilter  € 130,-
HF3001  Geur-en fijnstoffilter   € 60,-

Onderbouw dampkap (60 cm)

 atag.be/WO6155BM, atag.be/WO6111BM

€ 309,- @
€ 309,- @

WO6155BM  wit
WO6111BM  Inox

€ 669,-€ 739,-

Uitvoering
• voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
• dampkap zonder motor
• voorzien van gepatenteerde elektrische klep
• 2 x 2,5 W LED spots

Bediening
• mechanische druktoetsen

Schoonmaakbaarheid
• 3 metalen casettefilters (uitwasbaar)

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

en keramische kookplaten minimaal 55 cm 

Technische specificaties
• afvoer Ø 125 mm
• aansluitwaarde 45 W

Accessoires 
AW6011F  luxe Inox achterwand (60 cm)  € 270,-

Uitvoering
• voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
• dampkap zonder motor
• voorzien van gepatenteerde elektrische klep
• 2 x 2,5 W LED spots

Bediening
• mechanische druktoetsen

Schoonmaakbaarheid
• 3 metalen casettefilters (uitwasbaar)

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

en keramische kookplaten minimaal 55 cm 

Technische specificaties
• afvoer Ø 125 mm
• aansluitwaarde 45 W

Accessoires 
AW9011F  luxe Inox achterwand (90 cm)  € 430,-

atag.be/WS6211RCLatag.be/WS9211RCL

InoxInox WS6211RCL WS9211RCL 

Wanddampkap zonder motor (60 cm)Wanddampkap zonder motor (90 cm)
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Uitvoering
• voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
• dampkap zonder motor
• voorzien van gepatenteerde elektrische klep
• verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening
• mechanische druktoetsen

Schoonmaakbaarheid
• 1 metalen vetfilter (uitwasbaar)
 
Bijzonderheden
• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en boven inductie- 

en keramische kookplaten minimaal 55 cm 

Technische specificaties
• afvoer Ø 125 mm
• aansluitwaarde 19 W

Accessoires 
AW6011F  luxe Inox achterwand (60 cm)  € 270,-

Onderbouw dampkap zonder motor (60 cm)

atag.be/WO6255AC, atag.be/WO6211AC

€ 269,- @
€ 309,- @

 

WO6211AC  Inox
WO6255AC wit€ 329,-

Uitvoering
• voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
• dampkap zonder motor
• voorzien van gepatenteerde elektrische klep
• keukenpaneel te monteren op frontpaneel
• verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening
• schuifschakelaar

Schoonmaakbaarheid
• 2 metalen casettefilters (uitwasbaar)
 
Bijzonderheden
• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en boven inductie- 

en keramische kookplaten minimaal 55 cm 

Technische specificaties
• afvoer Ø 125 mm
• aansluitwaarde 19 W

Accessoires 
AW6011F  luxe Inox achterwand (60 cm)  € 270,-

atag.be/WI60211BC

WI60211BC zilvergrijs

 

Geïntegreerde dampkap zonder motor (60 cm) 

€ 359,- @

Uitvoering
• voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
• dampkap zonder motor
• voorzien van gepatenteerde elektrische klep
• greeplijst te vervangen door lichtlijst
• verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening
• mechanische druktoetsen

Schoonmaakbaarheid
• 2 metalen casettefilters (uitwasbaar)
 
Bijzonderheden
• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en boven inductie- 

en keramische kookplaten minimaal 55 cm 

Technische specificaties
• afvoer Ø 125 mm
• aansluitwaarde 11 W

Accessoires 
AW6011F  luxe Inox achterwand (60 cm)  € 270,-

atag.be/WV60211AC

WV60211AC Inox

 
LED

Telescopische dampkap zonder motor (60 cm)
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Type filters afzuiging

In dit overzicht staat per typenummer aangegeven 

welk PlasmaMade-filter, fijnstoffilter of koolstoffilter van 

toepassing is.

PlasmaMade-filters

Dit filter zuivert de lucht via een natuurlijke moleculaire 

reactie. Zo worden geuren geneutraliseerd en zorgen 

ze voor een gezonde luchtkwaliteit. De filters gaan 

10 tot 15 jaar mee. Er zijn drie verschillende groottes, 

waardoor ze voor een breed assortiment dampkappen 

geschikt zijn.

Fijnstoffilters 

Fijnstoffilters filteren geur en fijnstof. Ze hebben een 

langere levensduur dan reguliere koolstoffilters. 

Geuren worden geneutraliseerd en lucht gefilterd. 

Het is belangrijk om na circa 1 jaar het fijnstoffilter te 

vervangen. 

Koolstoffilters 

Deze filters zorgen ervoor dat geuren geneutraliseerd 

worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. 

Voor het eerste gebruik van een fijnstof- en 

koolstoffilters is meestal een recirculatieset nodig. 

Daarna hoeven alleen de filters vervangen worden.

Meer informatie vind je op atag.be

TYPE FILTERS AFZUIGING AFZUIGING

INDUCTIEKOOKPLATEN MET 
GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

Typenummer  PlasmaMade 
Filter 

Recirculatieset incl.  
geur- en fijnstoffilter 

Geur- en 
fijnstoffilter Recirculatieset incl. koolstoffilter Koolstof-

filters

HIDD8471LV HF4003 - -
ACC8465PLF (plintfilter) ACC8465AKF

ACC8440VRF (vrije uitblaas onder kast) ACC8440AKF

HIDD8472LV HF4003 - -
ACC8465PLF (plintfilter) ACC8465AKF

ACC8440VRF (vrije uitblaas onder kast) ACC8440AKF

HIDD8471E HF4003 - -
ACC8465PLF (plintfilter) ACC8465AKF

ACC8440VRF (vrije uitblaas onder kast) ACC8440AKF

HIDD8471EV
HF4003           
(HD2008 of 
HD2009)

HR0003 HF3006 - -

HIDD8472EV
HF4003           
(HD2008 of 
HD2009)

HR0003 HF3006 - -

HIDD7472EV
HF4003           
(HD2008 of 
HD2009)

HR0003 (> 60 cm onderkast) HF3006
- -

HR0011 (> 80cm onderkast) HF3009

* Het fijnstoffilter is als apart filter te plaatsen in de recirculatieset

** Vanwege electronica eerst 10 cm kanaaldeel toepassen

* Het fijnstoffilter is als apart filter te plaatsen in de recirculatieset

** Vanwege electronica eerst 10 cm kanaaldeel toepassen

Typenummer  PlasmaMade Filter 
Recirculatieset  
incl. geur- en 
fijnstoffilter 

Geur- en 
fijnstoffilter Recirculatieset incl. koolstoffilter Koolstof-

filters

CU1050SMR HF4003 - - HR0004 HF2005

CU12511RM HF4003 - HF3003* RMS8211CU HF2006 

CU12554TMM HF4003 - HF3003* RMS8255CU HF2006 

CU12555RM HF4003 - HF3003* RMS8255CU HF2006 

CU12754TMM HF4003 - HF3003* RMS8255CU HF2006 

CU90511RM HF4003 - HF3003* RMS8211CU HF2006 

CU90554TMM HF4003 - HF3003* RMS8255CU HF2006 

CU90555RM HF4003 - HF3003* RMS8255CU HF2006 

ES10292SAM HF4002 - - RMS105ISA ACC928

ES1074MC - - - RMS105ISN ACC928

ES1074MG HF4002 HR0009 HF3008 - -

ES90211EM HF4002 HR0006 HF3004 - -

ES90292EM HF4002 HR0006 HF3004 - -

WDD9074MM HF4002 - - RMS90WDD (koolstoffilter bijbestellen) ACC935

WI60211CM - HR0001 HF3001 - ACC924

WO6111BM - HR0001 HF3001 - ACC926

WO6155BM - HR0001 HF3001 ACC926

WS12311EM HF4002 HR0005 HF3004 - -

WS60211IM HF4002 HR0005 HF3004 - -

WS60211PM HF4001 (verloopstuk 
HD2011 bijbestellen) 

- - - HF2009

WS8012DM HF4002 - - - HF2020

WS9012GM HF4002 HR0005 HF3004 - -

WS90211EM HF4002 HR0005 HF3004 - -

WS90211FM HF4001 - - RMS902FM HF2013

WS90211IM HF4002 HR0005 HF3004 - -

WS90211MX HF4002 HR0009 HF3008 - -

WS90211PM HF4002 - - - HF2010

WS90212FM HF4001 - - RMS902FM HF2013

WS90212MX HF4002 HR0009 HF3008 - -

WS90292EM HF4002 HR0005 HF3004 - -

WS90292FM HF4001 - - RMS902FM HF2013

WS90292MX HF4002 HR0009 HF3008 - -

WS90292PM HF4002 - - - HF2010

WS9074MC - - - RMS104WSN ACC928

WS9074MG HF4002 HR0009 HF3008 - -

WU50311BM - - - - HF2020

WU7011RM HF4002 - HF3002* RMS4011WU (Inox) /RMS4055WU (wit) HF2007 

WU7092BM - - - - HF2020

WU9011RM HF4002 - HF3002* RMS4011WU (Inox) /RMS4055WU (wit) HF2007 

WU9054TMM HF4002 - HF3002* RMS4055WU (witt) HF2007 

WV60211AM - HR0001 HF3001 - ACC938

WV6311LM - - - - ACC5309

WV9311NM HF4001 - - RMS106S (koolstoffilter bijbestellen) ACC932
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Doe je ogen dicht, neem de geur in je op, nip voorzichtig aan het 

glas. Waan je in de Bourgogne, midden tussen wijnranken met de 

sappigste druiven. Een passende wijn kan een bijzonder gerecht 

spectaculair maken. Een ATAG wijnklimaatkast is een feest voor 

wijnfanaten. Hij bewaart je beste flessen tot het perfecte moment.

ATAG WIJNKLIMA ATK ASTEN

EEN GL A S VOL

VERLEIDING
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D E  K A S T  D I E  J E 
W I J N  V E R D I E N T

De ATAG wijnklimaatkast is de ultieme wijnkelder in een bekroond design

De drie klimaatzones zijn elk instelbaar van 5°C tot 20°C en geven  

je zo totale controle over je wijn. Laat die Bordeaux nog even rijpen. 

Serveer die Sauternes licht gekoeld. Elke wijn heeft de temperatuur  

die hij verdient

Uitgebreide monitoring van temperatuurschommelingen, 

luchtvochtigheid en trillingen

Dankzij het isolatieglas met uv-coating heeft uv-licht geen invloed  

op smaak en kleur

De optimale luchtvochtigheid zorgt ervoor dat kurken altijd goed blijven

De telescopische geleiding met soft-close van de plateaus bewaart  

je wijn trillingvrij en geeft je zelfs zicht op wijnen die achterin liggen.

Met ruimte voor 190 flessen en volledig uittrekbare plateaus heb je  

altijd perfect zicht op je collectie

Met het TFT touchscreen in kleur is de wijnklimaatkast gemakkelijk  

te bedienen

Een statement in je keuken

Het volledig uittrekbare serveergedeelte met ServingTray en 

AccessoryDrawer van beukenhout presenteert elke wijn op zijn best. 

Tevens kun je in deze zone je te serveren wijn al op de juiste  

temperatuur brengen

De instelbare ledverlichting zorgt voor een sfeer die bij je past

Dankzij de bewegingssensor presenteert je wijn zich in sfeervol licht
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Connect Life Wine Climate Cabinet app

Leer alle ins & outs van je wijnen over bijvoorbeeld herkomst  

en serveersuggesties

Ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de  

app of ingebouwde camera

Het wijnvoorraadsysteem vertelt je niet alleen welke wijn je in je  

kast hebt, maar ook wanneer en van wie je een wijn hebt gekregen

Met de app heb je altijd en overal volledige controle over  

het licht en de temperatuur van je wijn

Met het wijnvoorraadsysteem weet je exact wat je in huis hebt  

en zelfs op welke positie in de kast je wijn ligt opgeslagen

Je ontvangt jaarlijks automatisch een notificatie vanuit de app 

wanneer je de koolstoffilters (HF2003) moet vervangen

Productdetails

• Vrijstaande wijnklimaatkast: 74,5 cm x 70 cm x 192 cm (LXBXH)

• Artikelnummer: KA8074K3C

Werkt samen met de Vivino  
& Connect Life Wine app

Meer weten?  
Scan de QR-code voor meer informatie.
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Uitvoering
• 3 klimaatzones instelbaar van 5ºC tot 20ºC
• ruimte voor 190 flessen (0,75 l bordeaux)
• volledig uittrekbare houten legplateaus met softclose sluiting
• volledig uittrekbaar serveergedeelte met ServingTray en AccessoryDrawer
• kleuren TFT touchscreen
• ingebouwde camera voor het scannen van etiketten
• isolatieglas met UV-coating
• energielabel: F

Functies
• vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de 

Connect Life Wine app of camera
• beheer je wijncollectie met het digitale wijnvoorraadsysteem
• dimbare LED verlichting: verschillende kleuren en modes instelbaar
• bewegingssensor: activeert sfeerverlichting bij benadering van de 

wijnklimaatkast
• monitoring van temperatuurschommeling per zone, luchtvochtigheid per 

zone, trillingen en open deur alarm met push-notificaties via Connect Life 
Wine app. 

• alle functionaliteit binnen handbereik op je Android- of IOS apparaat via de 
Connect Life Wine app

Bediening
• via kleuren TFT touchscreen• op afstand via Connect Life wine app.
• kinderslot bediening

Toebehoren
• 3 Koolstoffilters
• krijtbordjes 
• kleisteen voor het optimaliseren van de luchtvochtigheid

Technische specificaties
• perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de  

ATAG MAGNA-lijn
• draairichting van de deur omwisselbaar, standaard rechtsdraaiend
• trillingvrije compressor
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 ºC)
• energieverbruik: 140 kWh/jaar
• geluidsniveau 38 dB(A)
• aansluitwaarde: 160 W

Accessoires
HF2003   Koolstoffilter (3 stuks)  € 45,-

€ 7.399,-

LED
atag.be/KA8074K3C

KA8074K3C zwart glas

Vrijstaande wijnklimaatkast - Connect Life (192 cm)
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Groenten van de markt, dagverse vis, kakelverse eitjes. 

De allerlekkerste gerechten kook je met pure, 

verse smaken. Ontdek het gemak van een koelsysteem 

dat precies weet welke temperatuur je ingrediënten 

nodig hebben. Zo blijft vers écht vers.

ATAG KOELEN & VRIEZEN

EXPERTS
BEWAAR
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˚C Razendsnel terugkoelen
Flinke weekboodschappen wil je zo snel 

mogelijk gekoeld hebben. Zonder dat andere 

producten de kans krijgen om op te warmen. 

Met de functies Super Cool (koelkast) en 

Fast Freeze (vriezer) koelt alles snel terug. 

Zo zijn je boodschappen langer houdbaar.

Kakelvers
Verse ingrediënten zijn de basis van een 

gezonde maaltijd. Met het DuraFresh 

koel systeem blijft vers écht vers. Per zone stel 

je de juiste luchtvochtigheid in. Laag voor kaas 

en vleeswaren, hoog voor fruit en groente. 

Minder weggooien, meer smaak.

Zachte sluiting
Door het softclosesysteem valt de deur 

van je koelkast zachtjes dicht. Veilig voor 

kinderhandjes en flessen die in de deur staan 

kunnen niet naar beneden vallen. Ook kan de 

deur nooit op een kier blijven staan.

Constante temperatuur
In de koelkast is een elektronisch gestuurde  

thermostaat gebouwd, die zorgt voor een 

constante temperatuur. Climate control. 

Dat is belangrijk om je boodschappen zo vers 

mogelijk te houden. Na het opbergen van 

boodschappen zorgen speciale sensoren dat de 

koelkast weer snel op temperatuur is.

No Frost
Je vriezer ontdooien is best een klusje. 

Met de No Frost-functie is dat verleden tijd. 

Bijkomend voordeel is dat de lades niet beslaan 

en producten geen ijslaagje krijgen.

Helder licht
De heldere LED-verlichting is zo geplaatst dat 

je goed overzicht hebt en producten snel kunt 

terugvinden.

Volledig uittrekbare lades met  
soft-close
Producten die je vaak gebruikt moeten 

gemakkelijk te pakken zijn. Daarom zijn 

de lades voorzien van volledig uittrekbare 

telescoopgeleiding met soft-close functie.

KOELEN EN VRIEZEN UITLEG ICONEND E  E I G E N S C H A P P E N  V A N  
E E N  G O E D E  K O E L K A S T

Kies de gewenste deurmontage

Er zijn twee soorten deurmontages: de sleepdeur en het deur-op-

deursysteem. Bij die eerste hangen beide deuren aan hun eigen 

scharnieren, bevestigd met een sleepgeleider. Ze openen tegelijk als je 

de koelkast opent. Bij deur-op-deurmontage is koelkastdeur bevestigd 

aan de meubeldeur, zonder ruimte ertussen. Zo ontstaat er een grotere 

openingshoek. Ook geeft het een strakkere afwerking.

Durafresh

Verse ingrediënten zijn de basis van een gezonde maaltijd. Stel 

voor verse vis, vlees, zuivelproducten, groenten en fruit de juiste 

temperatuur in van de DuraFresh laden tussen -2°C en 5°C. Het 

automatische luchtvochtigheidssyteem zorgt voor de juiste 

luchtvochtigheid in de lade. Met het DuraFresh koelsysteem blijft 

vers écht vers.

Optimaal zicht op je producten 

LED-verlichting op diverse plekken biedt je optimaal zicht op je 

producten, die dankzij de volledig uittrekbare lades met softclose 

gemakkelijk  toegankelijk zijn.

 

Prachtige details 

Een aantal van onze koelkasten zijn uitgerust met handgemaakte 

accessoies van beukenhout. Zoals de Breakfast Tray, MultiBox en 

BottleTray. Een natuurlijk accent in een koele omgeving.

Het juiste formaat

Naast de koeleigenschappen speelt ook de omgeving en de plek in 

de keuken een belangrijke rol bij het kiezen van een koelkast. Wij 

bieden oplossingen voor elke combinatie, maar bedenk een paar 

dingen. Wil je een oven of microgolf boven de koelkast plaatsen? 

Een kleiner type houdt de oven toegankelijk. Wil je koelen én vriezen 

in de keuken? Kies dan voor een koelkast en vriezer in één of plaats 

ze naast elkaar. 
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Onderbouw Nismaat: 122 cm

Nismaat: 140 cm

Nismaat: 88 cm

Nismaat: 102 cm

KU1190A
deur-op-deur 
montage met 

soft close

KU1190B
deur-op-deur 
montage met 

soft close

KU1190C
deur-op-deur 
montage met

 soft close

KS33088A
sleepdeur montage

KS33102A
sleepdeur montage

KS33122A
sleepdeur montage

KD63122A
deur-op-deur montage 

met soft close

KD63122B
deur-op-deur montage 

met soft close

KS33102B
sleepdeur montage

KD63102A
deur-op-deur montage 

met soft close

KD63088A
deur-op-deur 
montage met 

soft close

KD65088C 
deur-op-deur 
montage met 

soft close

KD63140A
deur-op-deur montage 

met soft close

KD85140AF
deur-op-deur montage 

met soft close 

KD85140CD
deur-op-deur montage 

met soft close 

KD85102AD
deur-op-deur montage  

met soft close 

KD85102CD
deur-op-deur montage 

met soft close
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Nismaat: 178 cm Nismaat: 178 cm

Nismaat: 194 cm

KS33178D 
sleepdeur montage

KD85178BF 
deur-op-deur montage 

met soft close 

KD85178BFC 
deur-op-deur montage 

KS23178A
sleepdeur montage

KD63194D
deur-op-deur montage

met soft close

KD85178AF 
deur-op-deur montage 

met soft close

KD63178D 
deur-op-deur montage 

met soft close

KS23178B 
sleepdeur montage

KD26178A
deur-op-deur montage

KD85178AFC
deur-op-deur montage 

KD85178CD  
deur-op-deur montage 

met soft close 

KD85178CDC  
deur-op-deur montage 

KS26178CN 
sleepdeur montage

KD66178DN 
deur-op-deur montage 

met soft close
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De lekkerste maaltijd begint met dagverse ingredienten. Verse ingrediënten zijn de basis van een  

gezonde maaltijd. Stel voor verse vis, vlees, zuivelproducten, groenten en fruit de juiste temperatuur in  

van de DuraFresh laden tussen -2°C en 5°C. Het automatische luchtvochtigheidssyteem zorgt voor de juiste 

luchtvochtigheid in de lade. Met het DuraFresh koelsysteem blijft vers écht vers.

DE MAGNA KOELKAST MET DURAFRESH

Inbouw koelkast met DuraFresh (178 cm)

Inbouw koelkast met DuraFresh
KD85178AF

€ 2.009,-

Uitvoering
• energielabel: D
• totale inhoud: 300 liter
• deur-op-deur montage met soft-close
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°
• heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
• SuperCool
• AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast 

aan het gedrag van de gebruiker
• 5 transparante, verstelbare deurbakken met Inox afwerking
• 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar

DuraFresh
• voor het langer vers houden van producten
• temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C
• automatische luchtvochtigheidsregeling
• laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close 

Bediening
• touch control met temperatuurweergave koelgedeelte en de  

DuraFresh laden

atag.be/KD85178AF

KD85178AF deur-op-deur montage met soft-close

 
LED

 

˚C
     

Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• visueel en akoestisch alarm bij open deur
• kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
• met de KD85178CD te combineren als inbouw side-by-side 

koelvriescombinatie

Toebehoren
• MultiBox
• BreakfastTray
• BottleTray

Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 ºC)
• energieverbruik: 120 kWh/jaar
• geluidsniveau: 36 dB(A)
• aansluitwaarde: 85 W
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€ 1.049,-

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 86 liter
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°

Vriesgedeelte
• 4-sterren vriesvak
• invriesvermogen: 7 kg per 24 uur
• Fast Freeze
• 3 laden

Bediening
• mechanische temperatuurregeling

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
•  akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
• akoestisch signaal bij te hoge temperatuur
• beluchting/ontluchting in de plint
 
Toebehoren
• 1 ijsblokjeshouder

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
• energieverbruik: 173 kWh/jaar
• geluidsniveau: 38 dB(A)
• aansluitwaarde: 90 W

atag.be/KU1190C

KU1190C deur-op-deur montage met soft-close

 

Onderbouw vriezer met 3 laden

€ 999,-deur-op-deur montage met soft-closeKU1190B € 949,-KU1190A deur-op-deur montage met soft-close

 
LED

 
LED

atag.be/KU1190Batag.be/KU1190A

Onderbouw koelkast met vriesvakOnderbouw koelkast

Uitvoering
• energielabel: F
• totale inhoud: 126 liter
• heldere LED binnenverlichting
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°

Koelgedeelte
• inhoud: 105 liter
• automatisch ontdooisysteem
•  overzichtelijke deurindeling met boter- en kaasvak
•  2 glazen draagplateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
•  1 groentebak afgedekt met een dienblad

Vriesgedeelte
• inhoud: 21 liter
• 4-sterren vriesvak
• invriesvermogen: 2 kg per 24 uur

Bediening
• mechanische temperatuurregeling

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
•  akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
• beluchting/ontluchting in de plint
 
Toebehoren
• 1 eierrekje

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
• energieverbruik: 193 kWh/jaar
• geluidsniveau: 39 dB(A)
• aansluitwaarde: 80 W

Uitvoering
• energielabel: F
• totale inhoud: 143 liter
• heldere LED binnenverlichting
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
•  overzichtelijke deurindeling met boter- en kaasvak
•  3 glazen draagplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
•  1 groentebak afgedekt met een dienblad

Bediening
• mechanische temperatuurregeling

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
•  akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
• beluchting/ontluchting in de plint

Toebehoren
• 1 eierrekje

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
• energieverbruik: 115 kWh/jaar
• geluidsniveau: 36 dB(A)
• aansluitwaarde: 70 W

€ 839,-

Uitvoering
• energielabel: F
• totale inhoud: 136 liter
• heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een 

afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst 

kunnen worden
• 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 2 in hoogte verstelbaar
• 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden   

voor hogere objecten op het plateau eronder
• 1 grote transparante groentelade

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
• energieverbruik: 116 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 75 W

atag.be/KS33088A

KS33088A sleepdeur montage

LED

Inbouwkoelkast (88 cm)
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€ 929,-

Uitvoering
• energielabel: F
• totale inhoud: 167 liter
• heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een 

afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst 

kunnen worden
• 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden   

voor hogere objecten op het plateau eronder
• 1 transparante groentelade

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
• 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN (10-32°C)
• energieverbruik: 121 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 90 W

atag.be/KS33102A

KS33102A sleepdeur montage

LED

Inbouwkoelkast (102 cm)

€ 1.009,-

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 95 liter

Vriesgedeelte
• 4-sterren vriesvak
• invriesvermogen: 5 kg per 24 uur
• Fast Freeze
• 4 transparante laden

Bediening
• digitaal temperatuurdisplay (LED)
• elektronische temperatuurregeling

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
•  open deur alarm
• optisch en akoestisch signaal bij te hoge temperatuur
 
Toebehoren
• 1 ijsblokjeshouder

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
• energieverbruik: 176 kWh/jaar
• geluidsniveau: 36 dB(A)
• aansluitwaarde: 56 W

Accessoires
SBS101  Anti-condenskit voor side by side plaatsing  € 200,-

atag.be/KD65088C

KD65088C deur-op-deur montage met soft-close

  

Inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)

€ 949,- @deur-op-deur montage met soft-closeKD63088A 

 
LED

atag.be/KD63088A

Inbouw koelkast (88 cm)

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 136 liter
• heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,  

waaronder eenafsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst 

kunnen worden
• 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 2 in hoogte verstelbaar
• 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor 

hogere objecten op het plateau eronder
• 1 grote transparante groentelade

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
 
Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
• energieverbruik: 93 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 75 W

€ 989,-KS33102B sleepdeur montage

LED
atag.be/KS33102B

Inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)

Uitvoering
• energielabel: F
• totale inhoud: 149 liter
• heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
• inhoud: 131 liter
• automatisch ontdooisysteem
• 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,   

waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaats 

kunnen worden
• 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 2 in hoogte verstelbaar
• 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor 

hogere objecten op het plateau eronder
• 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte
• inhoud: 18 liter
• 4-sterren vriesvak
• invriesvermogen: 3 kg per 24 uur

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
 
Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
• energieverbruik: 187 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 90 W
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€ 1.219,-€ 1.219,-

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 100 liter
• deur op deur montage met soft-close
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°
• heldere LED verlichting

Vriesgedeelte
• 4-sterren vriezer
• invriesvermogen: 6 kg per 24 uur
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• FastFreeze
• 4 transparante laden
• 3 glazen plateaus
• ECO-functie

Bediening
• touch control met temperatuurweergave

Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• akoestisch alarm bij open deur
• kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
• met de KD85102AD te combineren als inbouw side-by-side 

koelvriescombinatie

Toebehoren
• IceTray

Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 ºC)
• energieverbruik: 195  kWh/jaar
• geluidsniveau: 39 dB(A)
• aansluitwaarde: 200 W

Accessoires
SBS101   Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing  € 200,- 
  koelkast/vriezer   

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 160 liter
• deur op deur montage met soft-close
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°
• heldere LED binnenverlichting 

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• SuperCool
• AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast 

aan het gedrag van de gebruiker
• 3 transparante, verstelbare deurvakken met Inox afwerking
• 1 flessenhouder
• 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• groentelade met automatische luchtvochtigheidsregeling
• groentelade volledig uittrekbaar op telescooprails met softclose
• ECO-functie 

Bediening
• touch control met temperatuurweergave 

Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• visueel en akoestisch alarm bij open deur
• kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
• met de KD85102CD te combineren als inbouw side-by-side 

koelvriescombinatie 

Toebehoren
• MultiBox
• BottleTray 

Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 ºC)
• energieverbruik: 96 kWh/jaar
• geluidsniveau: 36 dB(A)
• aansluitwaarde: 65 W 

atag.be/KD85102CDatag.be/KD85102AD

KD85102CDKD85102AD deur-op-deur montage met soft-closedeur-op-deur montage met soft-close

    
LED

  

˚C
    

LED
  

Inbouw vriezer met 4 laden, NoFrost (102 cm)Inbouw koelkast (102 cm)

€ 1.049,- @deur-op-deur montage met soft-closeKD63102A 

 
LED

atag.be/KD63102A

Inbouw koelkast (102 cm)

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 167 liter
• heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,  

waaronder eenafsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 deurvak is smaller, waardoor hogere flessen in het vak eronder geplaatst 

kunnen worden
• 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor 

hogere objecten op het plateau eronder
• 1 transparante groentelade

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
 
Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
• energieverbruik: 96 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 90 W

€ 979,-KS33122A sleepdeur montage

LED
atag.be/KS33122A

Inbouw koelkast (122 cm)

Uitvoering
• energielabel: F
• totale inhoud: 209 liter
• heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,   

waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 flessenhouder
• 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• 1 grote transparante groentelade

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
•  1 luxe flessenrek

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
• energieverbruik: 127 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 75 W
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€ 1.139,- @

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 189 liter
• heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
• inhoud: 171 liter
• automatisch ontdooisysteem
• 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,  

waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 flessenhouder
• 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 2 in hoogte verstelbaar
• 1 grote transparante groentelade

Vriesgedeelte
• inhoud: 18 liter
• 4-sterren vriesvak
• invriesvermogen: 3 kg per 24 uur
 
Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
• 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (10-38°C)
• energieverbruik: 151 kWh/jaar
• geluidsniveau: 36 dB(A)
• aansluitwaarde: 80 W

atag.be/KD63122B

KD63122B deur-op-deur montage met soft-close

 
LED

Inbouw koelkast met vriesvak (122 cm)

€ 1.089,- @deur-op-deur montage met soft-closeKD63122A 

 
LED

atag.be/KD63122A

Inbouw koelkast (122 cm)

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 209 liter
• heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,   

waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 flessenhouder
• 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 4 in hoogte verstelbaar
• 1 grote transparante groentelade

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED
 
Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
• 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
• energieverbruik: 102 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 75 W

€ 1.269,-

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 241 liter
• heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,  

waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 flessenhouder
• 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 2 transparante groenteladen

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
• 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
• energieverbruik: 105 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 80 W

atag.be/KD6314OA

KD63140A deur-op-deur montage met soft-close

 
LED

Inbouw koelkast (140 cm)

€ 1.569,-

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 151 liter
• deur op deur montage met soft-close
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°
• heldere LED binnenverlichting 

Vriesgedeelte
• 4-sterren vriezer
• invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• FastFreeze
• 5 transparante laden, waarvan 4 op volledig uittrekbare telescooprails met 

soft-close
• 3 glazen plateaus
• 1 vriesvak met klepdeur
• ECO-functie 

Bediening
• touch control met temperatuurweergave

Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• visueel en akoestisch alarm bij open deur
• kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

Toebehoren
• IceTray

Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 ºC)
• energieverbruik: 214 kWh/jaar
• geluidsniveau: 39 dB(A)
• aansluitwaarde: 200 W 

Accessoires
SBS102  Anti-condenskit voor side by side plaatsing  € 200,-

atag.be/KD85140CD

KD85140CD deur-op-deur montage met soft-close

 
LED

     

Inbouw vriezer met 5 laden en NoFrost (140 cm)
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€ 1.219,-

Uitvoering
• energielabel: F
• totale inhoud: 273 liter
•  heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

Koelgedeelte
• inhoud: 194 liter
• automatisch ontdooisysteem
• 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,  

waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 flessenhouder
• 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte
• inhoud: 79 liter
• 4-sterren vriesgedeelte
• invriesvermogen: 4 kg per 24 uur
• 3 transparante laden

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
• 1 ijsblokjeshouder
• 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
• energieverbruik: 283 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 140 W

atag.be/KS33178D

KS33178D sleepdeur montage

LED

Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)

€ 1.689,-

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 209 liter
• deur op deur montage met soft-close
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°
• heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden 

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
• SuperCool
• AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast 

aan het gedrag van de gebruiker
• 4 transparante, verstelbare deurvakken met Inox afwerking
• 1 flessenhouder
• 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
• ECO-functie 

DuraFresh
• voor het langer vers houden van producten
• temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C
• automatische luchtvochtigheidsregeling
• laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close 

Bediening
• touch control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden 

Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• visueel en akoestisch alarm bij open deur
• kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
• met de KD85140CD te combineren als inbouw side-by-side 

koelvriescombinatie 

Toebehoren
• MultiBox
• BottleTray
• BreakfastTray 

Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38 ºC)
• energieverbruik: 140 kWh/jaar
• geluidsniveau: 38 dB(A)
• aansluitwaarde: 50 W 

atag.be/KD85140AF

KD85140AF deur-op-deur montage met soft-close

 
LED

 

˚C
    

Inbouw koelkast met DuraFresh (140 cm)

Uitvoering
• energielabel: F
• totale inhoud: 314 liter
• heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
• 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,  

waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 luxe flessenrek
• 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 5 in hoogte verstelbaar
• 2 transparante groenteladen
 
Bediening
• elektronische temperatuurregeling 
• temperatuurindicatie d.m.v. LED 

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• optisch alarm bij open deur

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
• energieverbruik: 143 kWh/jaar
• geluidsniveau: 34 dB(A)
• aansluitwaarde: 130 W

€ 1.379,-

LED
atag.be/KS23178A

KS23178A sleepdeur montage

Inbouw koelkast (178 cm)

€ 1.369,-

Uitvoering
• totale inhoud: 212 liter
• sleepdeur montage
• energielabel: F
• heldere LED verlichting
 
Vriesgedeelte
• 4-sterren vriezer
• invriesvermogen: 11,5 kg per 24 uur
• Nofrost: nooit meer ontdooien
• FastFreeze
• 7 transparante laden
• 7 glazen plateaus
• 1 vriesvak met klepdeur
 
Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurweergave d.m.v. LED 

Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• akoestisch alarm bij open deur
 
Toebehoren
• IceTray 

Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 ºC)
• energieverbruik: 295 kWh/jaar
• geluidsniveau: 39 dB(A)
• aansluitwaarde: 200 W
 
Accessoires
SBS102 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer  € 200,-

atag.be/KS26178CN

KS26178CN sleepdeur montage

   
LED

Inbouw vriezer met 7 laden en NoFrost (178 cm)



2 072 0 6

atag.be/KD63178D

deur-op-deur montage met soft-closeKD63178D € 1.439,- @

 
LED

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 273 liter
•  heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

Koelgedeelte
• inhoud: 194 liter
• automatisch ontdooisysteem
• 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,  

waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 flessenhouder
• 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte
• inhoud: 79 liter
• 4-sterren vriesgedeelte
• invriesvermogen: 4 kg per 24 uur
• 3 transparante laden

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
• 1 ijsblokjeshouder
• 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
• energieverbruik: 226 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 140 W

Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)

atag.be/KD26178A

deur-op-deur montage met soft-closeKD26178A € 1.439,-

 

˚C
  

LED
 

Uitvoering
• totale inhoud: 301 liter
• deur op deur montage met soft-close
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°
• energielabel: E
• heldere LED binnenverlichting
 
Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
• SuperCool
• AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast 

aan het gedrag van de gebruiker
• 6 transparante, verstelbare deurvakken
• 1 flessenhouder
• 7 draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
• 3 transparante groenteladen, waarvan 1 met automatische 

luchtvochtigheidsregeling
 
Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurweergave d.m.v. LED 

Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• akoestisch alarm bij open deur
 
Toebehoren
• MultiBox
• flessenrek 

Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38 ºC)
• energieverbruik: 113 kWh/jaar
• geluidsniveau: 36 dB(A)
• aansluitwaarde: 75 W

Inbouw koelkast (178 cm)
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€ 1.489,-

Uitvoering
• energielabel: F
• totale inhoud: 292 l
• sleepdeur montage
• heldere LED binnenverlichting
 
Koelgedeelte
• inhoud: 262 liter
• automatisch ontdooisysteem
• CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
• 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een 

afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 flessenhouder
• 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking, waarvan 4 in 

hoogte verstelbaar
• 2 transparante groenteladen
 
Vriesgedeelte
• inhoud: 30 liter
• 4-sterren vriesvak
• invriesvermogen: 3 kg per 24 uur
 
Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED
 
Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
 
Toebehoren
• 1 ijsblokjeshouder
• 1 luxe flessenrek
 
Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 C)
• energieverbruik: 217 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 130 W

atag.be/KS23178B

KS23178B sleepdeur montage

Inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)

LED

€ 1.669,-

atag.be/KD66178DN

KD66178DN deur-op-deur montage met soft-close

  

˚C
   

LED

Inbouw koelvriescombinatie met NoFrost (178 cm)

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 248 liter
• deur-op-deur montage met soft-close
• zelfsluitend binnen een hoek van 20 
• heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

Koelgedeelte
• inhoud: 180 liter
• automatisch ontdooisysteem
• CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling
• FastCool
• AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast 

aan het gedrag van de gebruiker
• 3 transparante, verstelbare deurbakken
• 1 flessenhouder
• 5 draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 2 transparante groenteladen, waarvan 1 met automatische 

luchtvochtigheidsregeling

Vriesgedeelte
• inhoud: 68 liter
• 4-sterren vriesgedeelte
• invriesvermogen: 3,1 kg per 24 uur
• Nofrost: nooit meer ontdooien
• FastFreeze
• 3 transparante laden
• 2 glazen plateaus

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurweergave d.m.v. LED

Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• akoestisch alarm bij open deur

Toebehoren
• MultiBox
• IceTray
• flessenrek

Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
• energieverbruik: 224 kWh/jaar
• geluidsniveau: 39 dB(A)
• aansluitwaarde: 200 W
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€ 1.709,-

atag.be/KD85178CD

KD85178CD deur-op-deur montage met soft-close

Inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)

Uitvoering
• energielabel: F
• totale inhoud: 208 liter
• totale inhoud: 208 liter
• deur op deur montage met soft-close
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°
• heldere LED verlichting
 
Vriesgedeelte
• 4-sterren vriezer
• invriesvermogen: 12 kg per 24 uur
• Nofrost: nooit meer ontdooien
• FastFreeze
• 7 transparante laden, waarvan 6 op volledig uittrekbare
• telescooprails met soft-close
• 3 glazen plateaus
• 1 vriesvak met klepdeur
• ECO-functie
 
Bediening
• touch control met temperatuurweergave
• Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• visueel en akoestisch alarm bij open deur
• kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
 
Toebehoren
• IceTray
 
Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
• energieverbruik: 293 kWh/jaar
• geluidsniveau: 39 dB(A)
• aansluitwaarde: 200 W
 
Accessoires
SBS102  Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer € 200,-

 
LED

     

€ 2.009,-

Uitvoering
• energielabel: D
• totale inhoud: 300 liter
• deur-op-deur montage met soft-close
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°
• heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden

Koelgedeelte
• automatisch ontdooisysteem
• CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
• SuperCool
• AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de bediening aangepast 

aan het gedrag van de gebruiker
• 5 transparante, verstelbare deurbakken met Inox afwerking
• 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar 

DuraFresh
• voor het langer vers houden van producten
• temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C
• automatische luchtvochtigheidsregeling
• laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

Bediening
• touch control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden

Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• visueel en akoestisch alarm bij open deur
• kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
• met de KD85178CD te combineren als inbouw side-by-side 

koelvriescombinatie 

Toebehoren
• MultiBox
• BreakfastTray
• BottleTray

Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43 ºC)
• energieverbruik: 120 kWh/jaar
• geluidsniveau: 36 dB(A)
• aansluitwaarde: 85 W

atag.be/KD85178AF

KD85178AF deur-op-deur montage met soft-close

  

˚C
 

Inbouw koelkast met DuraFresh (178 cm)

€ 2.059,-

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 229 liter
• deur-op-deur montage met soft-close
• zelfsluitend binnen een hoek van 20°
• heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte, DuraFresh
• laden en vriesgedeelte
 
Koelgedeelte
• inhoud: 160 liter
• automatisch ontdooisysteem
• CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling
• FastCool
• AdaptCool: door slimme sensortechnologie wordt de
• bediening aangepast aan het gedrag van de gebruiker
• 2 transparante, verstelbare deurbakken met Inox afwerking
• 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
 
DuraFresh
• voor het langer vers houden van producten
• temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C
• onderste DuraFresh lade: deze hebben een hogere
• luchtvochtigheid die automatisch gereguleerd wordt door een
• membraan. Ideaal voor groente en fruit
• automatische luchtvochtigheidsregeling
• laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close
 
Vriesgedeelte
• inhoud: 69 liter
• 4-sterren vriesgedeelte
• invriesvermogen: 5 kg per 24 uur
• Nofrost: nooit meer ontdooien
• FastFreeze
• 3 transparante laden, waarvan 2 op volledig uittrekbare telescooprails met 

soft-close
• 1 glazen plateau
 
Bediening
• touch control met temperatuurweergave koelgedeelte,
• DuraFresh laden en vriesgedeelte
 
Bijzonderheden
• draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
• visueel en akoestisch alarm bij open deur
• kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
 
Toebehoren
• MultiBox
• IceTray
• BottleTray
 
Technische specificaties
• geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
• energieverbruik: 254 kWh/jaar
• geluidsniveau: 38 dB(A)
• aansluitwaarde: 200 W

atag.be/KD85178BF

KD85178BF deur-op-deur montage met soft-close

  

˚C
  

  
LED

Inbouw koelvriescombinatie met DuraFresh en NoFrost 
(178 cm)
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SBS101 geschikt voor nismaten 88 cm en 102 cm € 200,- SBS102 geschikt voor nismaten 140 cm en 178 cm € 200,-

Ga je een koelkast en vriezer naast elkaar neerzetten? Dan kun je een anticondenskit 

plaatsen om condensvorming tegen te gaan. Vraag een erkend installateur voor de 

installatie. Voor de veiligheid moet er een apart stopcontact voor worden gebruikt. 

De stekker en het snoer worden niet meegeleverd.

ACCESSOIRE KOELEN & VRIEZEN

€ 1.489,-deur-op-deur montage met soft-closeKD63194D 

 
LED

atag.be/KD63194D

Inbouw koelvriescombinatie (194 cm)

Uitvoering
• energielabel: E
• totale inhoud: 306 liter
•  heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

Koelgedeelte
• inhoud: 227 liter
• automatisch ontdooisysteem
• Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
• 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking,  

waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
• 1 luxe flessenrek
• 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met Inox afwerking,   

waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte
• inhoud: 79 liter
• 4-sterren vriesgedeelte
• invriesvermogen: 4 kg per 24 uur
• 3 transparante laden

Bediening
• elektronische temperatuurregeling
• temperatuurindicatie d.m.v. LED

 Bijzonderheden
•  draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
• 1 ijsblokjeshouder

Technische specificaties
•  geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
• energieverbruik: 225 kWh/jaar
• geluidsniveau: 35 dB(A)
• aansluitwaarde: 140 W
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GL I M M E N D
VA N TROTS

Heerlijk. Van die zaterdagen waarop je ’s morgens al in de 

keuken staat om het diner voor te bereiden. Tijdens het koken 

schept een opgeruimde keuken overzicht. Voor iedere keuken 

is er een vaatwasser van ATAG. Je keuken is snel weer aan 

kant en het mooiste servies brandschoon. Zo houd je je hoofd 

koel én creëer je een fijne ruimte om gasten te ontvangen.

ATAG VA ATWASSERS
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Zo de kast in

Dit is ATAG innovatie op zijn best. Het actieve 

ventilatiedroogsysteem zorgt op een ongekend effectieve 

manier voor droging van de vaat. Dit noemen we 

TurboDrying™. Zo kan het meteen de kast in. 

Opvallend stil

Onze vaatwassers zijn met zorg ontwikkeld. De VA7- en 

VA8-serie zijn met slechts 40dB zeer stil. Ideaal voor grote 

open keukens waar je storend geluid tot een minimum wilt 

beperken.

Moeiteloos extra ruimte

Van handgemaakte schalen tot mooie onderborden, als 

thuiskok heb je vast een voorliefde voor bijzonder servies. 

Groot en fragiel serviesgoed reinig je moeiteloos in een 

flexibele vaatwasser van ATAG. 

Besteklade bovenin

We maken het inpakken van de vaatwasser graag slimmer 

en efficiënter. Daarom kun je bestek handig bovenin de 

aparte besteklade kwijt.

Ruime onderkorf

De onderkorf biedt ruimte voor borden tot maar liefst 40 

cm. Grote pizzaborden en ovenschalen kun je eenvoudig 

plaatsen en hoef je dus nooit meer met de hand af te 

wassen. De handige flessenhouder in diverse VA7- en 

VA8-modellen bieden ook ruimte voor flessen of vazen. 

Door het unieke ontwerp kun je de onderkorf compleet 

uitrollen op de deur.

Helder verlicht

Ook in een keuken met gedimd licht ruim je soepel de 

vaatwasser in. De LED-verlichting geeft goed zicht op 

de inhoud.

E I G E N S C H A P P E N

Aantal couverts
Uitgebreide diners, feestjes en grote gezinnen: 

de afwas is in een handomdraai gedaan dank-

zij ATAG’s uitzonderlijk ruime vaatwassers. Het 

genoemde aantal couverts (het servies dat per 

persoon nodig is) is volgens Europese maatstaven 

weergeven.

Uitgekiend sproeisysteem
Elke thuiskok heeft graag brandschoon servies in 

de kast. Klaar om de tafel mee te dekken. Het uit-

gekiende sproeisysteem van ATAG heeft 7 tot 10 

sproeiniveaus, die zelfs lastige hoekjes bereiken. 

Dat betekent een schonere vaat én zuiniger met 

water en energie. Ideaal is ook dat je door de 

Powerzone niet hoeft voor te spoelen.

Handig om te weten: het aantal ‘+’jes in het icoon 

geven aan hoeveel Powerzones er aanwezig zijn.

Besteklade bovenin
Bovenin de vaatwasser zit een slimme 

besteklade die smal maar verrassend ruim is. 

Bij sommige modellen is hij uitneembaar en bij 

andere vast. De bestekmand is door deze lade 

eigenlijk overbodig. We leveren deze er nog wel 

bij. Zo vul je de ruimte in zoals jij wilt.

EasyMatic hendels
Met de EasyMatic hendels verstel je de boven-

korf van de vaatwasser eenvoudig in hoogte. 

Zelfs met servies erin. Zo creëer je eenvoudig 

extra ruimte in de onder-, midden- of bovenkorf. 

Perfect voor vaat in een afwijkend formaat als 

hoge borden of grote wijnglazen.

Binnenverlichting
De LED binnenverlichting geeft extra zicht op 

de ingeladen vaat. Alle TT- en RT-modellen zijn 

voorzien van luxe LED-binnenverlichting. Afhan-

kelijk van het model zitten er 1, 2 of 4 LED-spots 

in de vaatwasser.

De automatische afwasser
Het automatische programma neemt je werk uit 

handen. Aan de hand van sensoren die onder 

andere de vervuilingsgraad van het water meten, 

wordt de optimale intensiteit gekozen voor spoel-

en, reinigen en drogen. Je eigen professionele 

afwasser in huis.

Beter voor het milieu
Met het Eco-programma bespaar je energie én 

water. Het uitgekiende programma combineert 

de optimale hoeveelheid water en energie voor 

doeltreffende reiniging. Het programma duurt 

wat langer, maar daar merkt je ‘s nachts niks van.

Snel schoon
Tijdens een meergangendiner is het fijn als 

bestek en borden snel weer schoon zijn voor een 

volgende gang. Met het efficiënte snelprogram-

ma van 20 tot 25 minuten reinig je lichtvervuilde 

afwas even tussendoor.

Is de vaat al klaar?
Met slimme LED-verlichting geeft de vaatwasser 

aan de onderkant van de deur op de vloer aan 

wat de status is. Hierin zijn er drie varianten, die 

verschillen per vaatwasser. De simpelste variant 

geeft met twee kleuren aan of de vaatwasser 

bezig of klaar is. De luxere variant heeft een ex-

tra functie: met een derde kleur geeft hij aan dat 

je nog kunt bijladen. Handig als je nog ergens 

afwas vindt. De laatste variant geeft de resttijd 

van de vaatwasser op de vloer weer. Zo hoef je 

de vaatwasser niet open te doen om te kijken of 

deze gereed is.

VAATWASSERS UITLEG ICONEN

LED
1: 30
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XXL vaatwassers

XL vaatwassers

Volledig geïntegreerde vaatwassers

VA8117TT (60 cm)
deur-op-deur montage

VA7114RT (60 cm)
deur-op-deur montage

VA8114SRT (60 cm) 
sleepdeur of

deur-op-deur montage

VA7114SRT (60 cm)
sleepdeur of

deur-op-deur montage

VA5113MT (60 cm)
sleepdeur of

deur-op-deur montage

VA6113HT (60 cm)
sleepdeur of

deur-op-deur montage

VA5114BT (60 cm)
sleepdeur of

deur-op-deur montage

VA6115HT (60 cm)
sleepdeur of

deur-op-deur montage

VA5113BT (60 cm)
sleepdeur of

deur-op-deur montage

VA8113QT (60 cm)
deur-op-deur montage

VA7113QT (60 cm)
deur-op-deur montage

VA2113RT (60 cm)
deur-op-deur montage

VA4110MT (45 cm)
sleepdeur of

deur-op-deur montage

VA5114MT (60 cm)
sleepdeur of

deur-op-deur montage
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XXL Vaatwassers 

• 86 cm hoog

• Tot wel 4 wasniveaus

• 17 couverts 

• Onderkorf voor borden tot 40 cm

XL Vaatwassers

• 82 cm hoog

• Tot 3 wasniveaus

• 14 couverts
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Voor de thuiskok die houdt van uitpakken is de ATAG XXL vaatwasser absoluut een heilige graal. 

Maar liefst 17 couverts tegelijk worden snel en stil brandschoon gereinigd. Door zijn uitzonderlijk 

grote inhoud ruim je in een handomdraai de tafel af. Ook grote ovenschalen en wijnglazen 

verdwijnen er probleemloos in. Door hem op ooghoogte te plaatsen hoeft je nooit meer te bukken. 

Zo heb je snel weer een schone werkomgeving en een fijne ruimte om na te tafelen met je gasten. 

DE MAGNA XXL VAATWASSER

MAGNA Lijn XXL vaatwasser - VA8117TT

     
LED

    atag.be/VA8117TT

€ 1.709,-Inox, deur-op-deur montageVA8117TT 

Uitvoering
• 17 couverts
• energielabel: C
• waterverbruik: 7,6 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh 
• geluidsniveau: 40 dB

Programma’s en functies
• 13 programma’s 
• nachtmodus, programma’s hebben een verminderde geluidsniveau   

van 2dB(A)
• temperatuur- en droogtijdaanpassing
• tijdsduurverkorting
• turbo droogsysteem
• automatische multi-tablet functie
• programma voor halve belading 

Bediening
•  Inox bedieningspaneel met druktoetsen
• uitgestelde starttijd: 1-24 uur
• zout en spoelglansmiddel indicatie

Interieur
• 4 donkergrijze korven
• verschuifbare bestekmand met hoge greep
• gemakkelijk uitneembare besteklade en in hoogte verstelbaar   

dankzij Easymatic
• bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
• bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een Inox badge), 

kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
• onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun 

voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 40 cm)
• unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
• 4 x LED binnenverlichting

MAGNA volledig geïntegreerde vaatwasser XXL geschikt voor 17 couverts (60 cm)

Veiligheid
• kinderslot
• aqua safe systeem/pexslang
• overloopbeveiliging

Bijzonderheden
• 3 power sproeizones
• programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
• akoestisch eindsignaal
• zelfreinigende filters
• watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

Technische specificaties
• deur-op-deur montage
• van voren instelbare deurbalans
• vanaf voorzijde instelbare achterpoot
• aansluitwaarde: 1,90 kW

Op pagina 220 zijn ook MAGNA XXL vaatwassers te zien.
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     atag.be/VA8113QT

€ 1.379,-Inox, deur-op-deur montageVA8113QT 

Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL 
geschikt voor 13 couverts (60 cm)

Uitvoering
• 13 couverts
• energielabel: C
• waterverbruik: 8,9 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 72 kWh 
• geluidsniveau: 40 dB

Programma’s en functies
• 12 programma’s 
• nachtmodus, programma’s hebben een verminderde geluidsniveau van 

2dB(A)
• temperatuur- en droogtijdaanpassing
• turbo droogsysteem
• automatische multi-tablet functie
• programma voor halve belading

Bediening
•  Inox bedieningspaneel met druktoetsen
• uitgestelde starttijd: 1-24 uur
• zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
• 2 donkergrijze korven
• verschuifbare bestekmand met hoge greep
• bovenkorf met handgreep, kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
• bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
• onderkorf met handgreep,neerklapbare bordensteunen en eenvoorsteun 

voor bordensteun (gebruiktvoor borden Ø > 40 cm)

Veiligheid
• kinderslot
• aqua safe systeem/pexslang
• overloopbeveiliging

Bijzonderheden
• 2 power sproeizones
• akoestisch eindsignaal
• zelfreinigende filters
•  watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

Technische specificaties
• deur-op-deur montage
• van voren instelbare deurbalans
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten
• aansluitwaarde: 1,90 kW

     

LED
    atag.be/VA8117TT

€ 1.709,-Inox, deur-op-deur montageVA8117TT 

Uitvoering
• 17 couverts
• energielabel: C
• waterverbruik: 7,6 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh 
• geluidsniveau: 40 dB

Programma’s en functies
• 13 programma’s 
• nachtmodus, programma’s hebben een verminderde geluidsniveau   

van 2dB(A)
• temperatuur- en droogtijdaanpassing
• tijdsduurverkorting
• turbo droogsysteem
• automatische multi-tablet functie
• programma voor halve belading
• 
Bediening
•  Inox bedieningspaneel met druktoetsen
• uitgestelde starttijd: 1-24 uur
• zout en spoelglansmiddel indicatie

Interieur
• 4 donkergrijze korven
• bestekmand met hoge greep
• gemakkelijk uitneembare besteklade en in hoogte verstelbaar   

dankzij Easymatic
• bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
• bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een Inox badge), 

kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
• onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun 

voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 40 cm)
• unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
• 4 x LED binnenverlichting

Veiligheid
• kinderslot
• aqua safe systeem/pexslang
• overloopbeveiliging

Bijzonderheden
• 3 power sproeizones
• programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
• akoestisch eindsignaal
• zelfreinigende filters
• watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

Technische specificaties
• deur-op-deur montage
• van voren instelbare deurbalans
• vanaf voorzijde instelbare achterpoot
• aansluitwaarde: 1,90 kW

Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL 
geschikt voor 17 couverts (60 cm)

14

     

 
LED

    atag.be/VA7114RT

€ 1.489,-Inox, deur-op-deur montageVA7114RT 

Uitvoering
• 14 couverts
• energielabel: C
• waterverbruik: 9,4 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 74 kWh 
• geluidsniveau: 40 dB

Programma’s en functies
• 13 programma’s
• nachtmodus, programma’s hebben een verminderde geluidsniveau   

van 2dB(A)
• temperatuur- en droogtijdaanpassing
• tijdsduurverkorting
• turbo droogsysteem 
• automatische multi-tablet functie
• programma voor halve belading
• AutoProgram, past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de 

vervuiling van de geladen vaat

Bediening
•  Inox bedieningspaneel met druktoetsen
• uitgestelde starttijd: 1-24 uur
• zout en spoelglansmiddel indicatie

Interieur
• 3 donkergrijze korven
• gemakkelijk uitneembare besteklade en in hoogte verstelbaar   

dankzij Easymatic
• bovenkorf met handgreep kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
• bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
• onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun 

voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 33 cm)
• verschuifbare bestekmand met hoge greep
• 4 x LED binnenverlichting
 
Veiligheid
• kinderslot
• aqua safe systeem/pexslang
• overloopbeveiliging

Bijzonderheden
• 3 power sproeizones
• programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer
• akoestisch eindsignaal
• zelfreinigende filters
• watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

Technische specificaties
• van voren instelbare deurbalans
• deur-op-deur montage
• vanaf voorzijde instelbare achterpoten
• aansluitwaarde: 1,90 kW

Volledig geïntegreerde vaatwasser XL 
geschikt voor 14 couverts (60 cm)

14

     

 
LED

    atag.be/VA7114SRT

€ 1.489,-Inox, sleepdeur en deur-op-deur montageVA7114SRT 

Volledig geïntegreerde vaatwasser XL 
geschikt voor 14 couverts (60 cm)

Uitvoering
• 14 couverts
• energielabel: C
• waterverbruik: 9,4 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 74 kWh 
• geluidsniveau: 40 dB

Programma’s en functies
• 13 programma’s
• nachtmodus, programma’s hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
• temperatuur- en droogtijdaanpassing
• tijdsduurverkorting
• automatische multi-tablet functie
• programma voor halve belading

Bediening
•  Inox bedieningspaneel met druktoetsen
• uitgestelde starttijd: 1-24 uur
• zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
• 3 donkergrijze korven
• gemakkelijk uitneembare besteklade en in hoogte verstelbaar   

dankzij Easymatic
• bovenkorf met handgreep kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
• bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
• onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun 

voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 33 cm)
• verschuifbare bestekmand met hoge greep
• 4 x LED binnenverlichting 

Veiligheid
• kinderslot
• aqua safe systeem/pexslang
• overloopbeveiliging

Bijzonderheden
• 3 power sproeizones
• programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer 
• akoestisch eindsignaal
• zelfreinigende filters
• watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

Technische specificaties
• van voren instelbare deurbalans
• sleepdeur en deur-op-deur montage
• speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint  

(min. 2 cm)
• vanaf voorzijde instelbare achterpoot
• op ooghoogte in te bouwen
• aansluitwaarde: 1,90 kW
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     atag.be/VA7113QT

€ 1.309,-Inox, deur-op-deur montageVA7113QT 

Volledig geïntegreerde vaatwasser XL 
geschikt voor 13 couverts (60 cm)

Uitvoering
• 13 couverts
• energielabel: C
• waterverbruik: 8,9 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 72 kWh 
• geluidsniveau: 40 dB

Programma’s en functies
• 12 programma’s
• nachtmodus, programma’s hebben een verminderde geluidsniveau van 2dB(A)
• temperatuur- en droogtijdaanpassing
• turbo droogsysteem
• automatische multi-tablet functie

Bediening
•  Inox bedieningspaneel met druktoetsen
• uitgestelde starttijd: 1-24 uur
• zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
• 2 donkergrijze korven
• verschuifbare bestekmand met hoge greep
• bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
• bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een Inox badge), 

kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
• onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun 

voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 33 cm)

Veiligheid
• kinderslot
• aqua safe systeem/pexslang
• overloopbeveiliging

Bijzonderheden
• 2 power sproeizones
• akoestisch eindsignaal
• zelfreinigende filters
• watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 20 min voor het eind van het programma

Technische specificaties
• deur-op-deur montage
• van voren instelbare deurbalans
• vanaf voorzijde instelbare achterpoot
• aansluitwaarde: 1,90 kW

13

    

   
LED

atag.be/VA2113RT

€ 1.069,-zwart, deur-op-deur montageVA2113RT 

Uitvoering
• 13 couverts
• energielabel: C
• waterverbruik: 8,9 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 72 kWh 
• geluidsniveau: 44 dB

Programma’s en functies
• 5 programma’s
• temperatuur- en droogtijdsaanpassing
• time saver functie
• extra droog functie
• automatische multi-tablet functie
• AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de 

vervuiling van de geladen vaat

Bediening
• zwart bedieningspaneel
• uitgestelde starttijd: 1-24 uur
• zout en glansspoelmiddel indicatie 

Interieur
• 2 donkergrijze korven
• bestekkorf
• onderkorf: 4 neerklapbare bordensteunen
• bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
• LED binnenverlichting 

Veiligheid
• extra veilig door aquastop/aquacontrol
• overloopbeveiliging 

Bijzonderheden
• programma indicator met LED verlichting op vloer voor statusaanduiding 

wasprogramma’s
• akoestisch eindsignaal
• watersensor; verbruik nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 20 minuten na begin droogcyclus 

Technische specificaties
• deur-op-deur montage
• vanaf voorzijde instelbare achterpoot
• aansluitwaarde: 1,90 kW

Volledig geïntegreerde vaatwasser XL geschikt voor  
13 couverts met LED binnenverlichting (60 cm)

13

   atag.be/VA5113BT

€ 999,-zwart, sleepdeur en deur-op-deur montageVA5113BT 

Uitvoering
• 13 couverts
• energielabel: E
• waterverbruik: 9,9 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 94 kWh 
• geluidsniveau: 47 dB

Programma’s en functies
•  5 programma’s
• extra droog functie

Bediening
• zwart bedieningspaneel
• uitgestelde starttijd: 3 uur
• zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
• 2 donkergrijze korven
• bestekmand
• bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading
• onderkorf met vaste indeling

Veiligheid
•  extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
• akoestisch eindsignaal
• automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

Technische specificaties
• sleepdeur en deur-op-deur montage
• van voorzijde verstelbare achterpoten
• op ooghoogte in te bouwen
• aansluitwaarde: 1,95 kW

Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt 
voor 13 couverts (60 cm)

14

     atag.be/VA5114BT

€ 1.049,-zwart, sleepdeur en deur-op-deur montageVA5114BT 

Uitvoering
• 14 couverts
• energielabel: E
• waterverbruik: 10,5 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 95 kWh 
• geluidsniveau: 46 dB

Programma’s en functies
• 6 programma’s
• extra droog functie
• extra intensief functie
• AutoProgram. past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de 

vervuiling geladen vaat

Bediening
• zwart bedieningspaneel
• uitgestelde starttijd 3 uur
• zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
• 3 donkergrijze korven
• vaste besteklade met handige indeling
• bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading
• speciale glashouder ter voorkoming van beschadigingen
• onderkorf met 2 neerklapbare rekken

Veiligheid
• extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
• akoestisch eindsignaal
• watersensor: verbruik nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

Technische specificaties
• sleepdeur en deur-op-deur montage
• speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint  

(min. 2 cm)
• vanaf voorzijde instelbare achterpoot
• op ooghoogte in te bouwen
• aansluitwaarde: 1,95 kW

Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt 
voor 14 couverts (60 cm)
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LED

 atag.be/VA5113MT

€ 1.099,-zwart, sleepdeur en deur-op-deur montageVA5113MT 

Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt   
voor 13 couverts (60 cm)

Uitvoering
• 13 couverts
• energielabel: D
• waterverbruik: 10,5 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 84 kWh 
• geluidsniveau: 44 dB

Programma’s en functies
• 8 programma’s
• extra droog functie
• extra intensief functie
• glasbeschermingsfunctie
• AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de 

vervuiling geladen vaat

Bediening
• zwart bedieningspanneel met wit LED display
• uitgestelde starttijd: 1-24 uur
• zout en glansspoelmiddel indicatie
• resttijdindicatie

Interieur
• 2 donkergrijze korven
• bestekmand
• volledig beladen in hoogte verstelbaar
• speciale glashouder ter voorkoming van beschadigingen
• onderkorf met 4 neerklapbare bordensteunen

Veiligheid
• extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
• beladingssensor met automatische halve belading
• programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer voor 

statusaanduiding wasprogramma
• akoestisch eindsignaal
• watersensor: verbruik nooit meerwater dan nodig is
• automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

Technische specificaties
• sleepdeur en deur-op-deur montage
• met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur 

volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
• van voorzijde verstelbare achterpoten
• op ooghoogte in te bouwen
• aansluitwaarde: 1,95 kW

14

     
LED

 atag.be/VA5114MT

€ 1.209,-zwart, sleepdeur en deur-op-deur montageVA5114MT 

Volledig geïntegreerde vaatwasser geschikt 
voor 14 couverts (60 cm)

Uitvoering
• 14 couverts
• energielabel: D
• waterverbruik: 10,5 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 85 kWh 
• geluidsniveau: 44 dB

Programma’s en functies
• 8 programma’s
• extra droog functie
• extra intensief functie
• extra stil functie
• glasbeschermingsfunctie
• AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de 

vervuiling geladen vaat

Bediening
• zwart bedieningspaneel met wit LED display
• uitgestelde starttijd: 1-24 uur
• zout en glansspoelmiddel indicatie
• resttijdindicatie

Interieur
• 3 donkergrijze korven
• vaste besteklade met handige indeling
• bovenkorf volledig beladen in hoogte verstelbaar
• speciale glashouder en anti-slip ter voorkoming van beschadiging
• onderkorf: 4 neerklapbare bordensteunen

Veiligheid
• extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
• beladingssensor met automatische halve belading
• programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer
• akoestisch eindsignaal
• watersensor: verbruik nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

Technische specificaties
• sleepdeur en deur-op-deur montage
• speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint  

(min. 2 cm)
• vanaf voorzijde instelbare achterpoot
• op ooghoogte in te bouwen
• aansluitwaarde: 1,95 kW

13

   

   
LED
1: 30 atag.be/VA6113HT

€ 1.329,-zwart, sleepdeur en deur-op-deur montageVA6113HT 

Uitvoering
• 13 couverts
• energielabel: D
• waterverbruik: 10,5 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 84 kWh 
• geluidsniveau: 44 dB

Programma’s en functies
• 8 programma’s
• extra droog functie
• extra intensief functie
• extra stil functie
• glasbeschermingsfunctie
• AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de 

vervuiling geladen vaat

Bediening
• zwart bedieningspaneel met wit LED display
• uitgestelde starttijd: 1-24
• zout en glansspoelmiddel indicatie
• resttijdindicatie

Interieur
• 2 donkergrijze korven
• bestekmand
• bovenkorf volledig beladen in hoogte verstelbaar
• speciale glashouder met klemmen en anti-slip ter voorkoming van 

beschadigingen
• onderkorf: 4 neerklapbare bordensteunen
• 1 x heldere LED binnenverlichting

Veiligheid
• extra veilig door aquastop/aquacontrol 

Bijzonderheden
• beladingssensor met automatische halve belading
• resttijdindicatie op de vloer doormiddel van 2-kleurig LED projectie
• akoestisch eindsignaal
• watersensor: verbruik nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

Technische specificaties
• sleepdeur en deur-op-deur montage
• speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint  

(min. 2 cm)
• vanaf voorzijde instelbare achterpoot
• op ooghoogte in te bouwen
• aansluitwaarde: 1,95 kW

Volledig geïntegreerde vaatwasser 
geschikt voor 13 couverts (60 cm)

15

   

  
LED

  
LED
1: 30 atag.be/VA6115HT

€ 1.479,-zwart, sleepdeur en deur-op-deur montageVA6115HT 

Volledig geïntegreerde vaatwasser 
geschikt voor 15 couverts (60 cm)

Uitvoering
• 15 couverts
• energielabel: C
• waterverbruik: 11,0 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 76 kWh 
• geluidsniveau: 42 dB

Programma’s en functies
• 8 programma’s
• extra stil functie
• extra droog
• extra intensief functie
• glasbeschermingsfunctie
• AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de 

vervuiling geladen vaat

Bediening
• zwart bedieningspaneel met wit LED display
• uitgestelde starttijd: 1-24
• zout en glansspoelmiddel indicatie
• resttijdindicatie

Interieur
• 3 donkergrijze korven
• uitneembare besteklade met handige indeling
• bestekmand
• bovenkorf volledig beladen in hoogte verstelbaar
• speciale glashouder met klemmen en anti-slip ter voorkoming van 

beschadigingen
• onderkorf 4 neerklapbare bordensteunen
• 1 x heldere LED binnenverlichting 

Veiligheid
• extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
• beladingssensor met automatische halve belading
• resttijdindicatie op de vloer doormiddel van 2-kleurig LED projectie
• akoestisch eindsignaal
• watersensor: verbruik nooit meer water dan nodig is
• automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus

Technische specificaties
• sleepdeur en deur-op-deur
• speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint  

(min. 2 cm)
• vanaf deurpanelen 670 mm, geen uitsparing in plint nodig
• op ooghoogte in te bouwen
• aansluitwaarde: 1,95 kW
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 atag.be/VA4110MT

€ 1.259,-zwart, sleepdeur en deur-op-deur montageVA4110MT 

Volledig geïntegreerde vaatwasser 
geschikt voor 10 couverts (45 cm)

Uitvoering
• 10 couverts
• energielabel: D
• waterverbruik: 9,9 liter
• energieverbruik per 100 cycli: 67 kWh 
• geluidsniveau: 44 dB

Programma’s en functies
• 8 programma’s
• extra droog functie
• extra intensief functie
• glasbeschermingsfunctie
• AutoProgram. Past automatisch de duur en intensiviteit aan op basis van de 

vervuiling geladen vaat

Bediening
• Inox bedieningspaneel
• uitgestelde starttijd 1-24 uur
• zout en glansspoelmiddel indicatie
• resttijdindicatie

Interieur
• 3 korven (besteklade, bovenkorf, onderkorf)
• vaste besteklade met handige indeling
• bovenkorf volledig beladen in hoogte verstelbaar
• speciale glashouders met klemmen en anti-slip ter verkoming van 

beschadigingen
• onderkorf: 2 neerklapbare bordensteunen

Veiligheid
• extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
• automatisch uit, voor een laag  

stand-by energieverbruik
• watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
• beladingssensor met automatische halve belading
• programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer 
• akoestisch eindsignaal
• zelfreinigende filters
• automatische deuropening,  

25 minuten na begin droogcyclus 

Technische specificaties
• sleepdeur en deur-op-deur montage
• speciale sleepdeur voor installatie op hoogte of voor een zeer lage plint  

(min. 2 cm)
• vanaf voorzijde instelbare achterpoot
• op ooghoogte in te bouwen
• aansluitwaarde: 1,95 kW
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BEZOEK HET 
ATAG EXPERIENCE CENTER 

Adresgegevens en contactinformatie:

Atomveldstraat 10

B-9450 Denderhoutem - België

Tel: 053 80 62 08

www.atag.be

Hoogstraat

Iddergemsesteenweg

Biestbaan

Hoogstraat

N45

N45
Aalst

Ninove

BrusselOudenaarde
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Ingang/Entrée
P

Vanaf de E40 Brussel - Oostende

Neem Afrit 19 - Aalst. Volg de N45 richting Geraardsbergen -

Ninove. Neem op de rotonde de derde afrit richting Ninove.

Sla na 4 km rechtsaf naar de Iddergemsesteenweg en sla

de eerste straat opnieuw rechtsaf naar de Atomveldstraat.

Rij onmiddellijk rechtsaf in de Vlamstraat. Ons Experience

Center vindt u aan de linkerzijde.

Vanaf de E17 Kortrijk - Gent

Volg de E17 tot knooppunt Zwijnaarde en volg de E40

richting Brussel. Neem Afrit 19 - Aalst en volg de N45

richting Geraardsbergen - Ninove. Neem op de rotonde

de derde afrit richting Ninove. Sla na 4 km rechtsaf naar

de Iddergemsesteenweg en sla de eerste straat opnieuw

rechtsaf naar de Atomveldstraat. Rij onmiddellijk rechtsaf

in de Vlamstraat. Ons Experience Center vindt u aan

de linkerzijde.

2 2 8

Het ATAG Experience Center in Denderhoutem is momenteel uitsluitend te bezoeken op afspraak. Je dient 

voorafgaand aan je bezoek een afspraak te maken via de site www.atag.be/experience-center

Onze adviseurs verwelkomen je graag onder de meest veilige omstandigheden.

Indien je de verplaatsing naar het Experience Center echter niet ziet zitten, geen probleem! 

We bieden eveneens advies op afstand aan.
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De in deze brochure vermelde prijzen (RRP) zijn geheel vrijblijvend geadviseerde eindgebruikersprijzen, 

inclusief recupel-bijdrage en 21% BTW.

Hoewel aan deze uitgave uiterste zorg is besteed, aanvaardt ATAG Benelux géén aansprakelijkheid voor 

schade die is ontstaan vanwege eventuele fouten en/of onvolkomenheden.

Afbeeldingen en opgegeven afmetingen kunnen afwijken van de werkelijkheid

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden

Het gehele actuele assortiment is te vinden op www.atag.be/brochure.  

Deze brochure vervangt alle eerdere brochures zowel online als in print.


