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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.
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Voor elke chef is de keuken het centrum van zijn universum. Dit is de plek waar je experimenteert

met nieuwe ingrediënten, zoekt naar ontbrekende smaken en originele gerechten. Hoe je ook het liefst 

kookt, onze apparaten geven alle ruimte voor langdurig en intensief gebruik. ATAG staat voor kwaliteit en 

kookplezier. Daarnaast zijn onze apparaten échte blikvangers, we hebben altijd een designlijn die bij je past. 

ONTDEK ATAG

Meer dan 75 jaar kookbeleving 

Wat begon in een Achterhoeks schuurtje is uitgegroeid tot de meest toonaangevende 

producent van inbouwapparatuur in de Benelux. ATAG bestaat inmiddels ruim 75 jaar 

en heeft altijd ‘dicht bij het vuur gezeten’. Eerst met het beste gasfornuis, nu zetten 

we de toon met ‘slimme’ kookplaten en exclusieve wijnklimaatkasten.
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 PR EMIU M SERV ICE S
Garantie 

Bij ATAG bieden we de beste servicevoorwaarden in 

de markt. ATAG heeft een uitgebreid service contact 

center waar je al jouw vragen en opmerkingen 

kunt bespreken. En mocht het nodig zijn, dan zal 

de storing door een van onze gekwalificeerde 

monteurs verholpen worden. Dat alles binnen 

onze unieke service en garantie voorwaarden.

Beleving

We doen er alles aan om van jouw keuken de fijnste 

plek in je huis te maken. Om onze apparatuur te 

leren kennen organiseren we diverse demo’s en 

masterclasses. Zo haal jij de chef in jezelf naar boven.

Service

Montage, voorraad, service en transport hebben  

we allemaal in eigen beheer.  

ConnectLife™

ConnectLife™ is ons digitale platform waarmee je het 

beste uit jouw ATAG-apparatuur haalt. De handige 

app geeft je toegang tot eindeloze mogelijkheden. 

Bedien en monitor je kookplaat, oven, koelkast of 

zelfs afzuigkap met je telefoon of tablet. Verbind 

en synchroniseer je apparaten met elkaar. Onze 

database vol recepten, tips en instellingen biedt je 

alle inspiratie die je nodig hebt. Zo maken we jouw 

leven in de keuken nóg makkelijker en leuker. 
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JA AR 
ZEKERHE ID

Fabrieksgarantie Garantie Plus

ATAG biedt je graag service voor de lange termijn. Standaard 

krijg je 2 jaar fabrieksgarantie en na registratie van de apparatuur 

geniet je van 5 of 8 jaar zekerheid. Na registratie hebben wij alle 

gegevens die we nodig hebben zodat we je snel kunnen helpen 

bij een storing maar ook kunnen voorzien van interessante 

informatie passend bij jouw aangekochte apparatuur.

ATAG 
ZEK ER HEID 
TOT 8 JA A R

Scan de QR code 

voor meer informatie
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 INSPIR ATIE
Wij helpen je graag om élke dag iets op tafel te zetten waar je 

trots op bent en het beste uit je apparatuur te halen. Wakker 

je inspiratie aan met onze creatieve recepten, lees meer over 

de verschillende kooktechnieken of pik een paar handige tips 

& tricks van onze chefkoks mee. 

Kooktechnieken

Door met kooktechnieken te variëren en ingrediënten te 

combineren is het mogelijk om een diversiteit aan heerlijke 

gerechten te bereiden. Van simpele kooktechnieken tot aan de 

meest complexe kooktechnieken. Alles om nog meer van koken 

te gaan houden.  

Tips & Tricks

Hoe gebruik ik de culisensor? Of hoe deel ik mijn vaatwasser 

efficiënt in? Wat is de beste indeling voor mijn koelkast? Wij 

delen tips & tricks om het beste uit je ATAG-apparatuur te halen. 

Recepten

Van heerlijk ontbijt tot verrassende hoofdgerechten. Genoeg 

inspiratie op onze website. Voor de inductiekookplaten met 

Celsius°Cooking™ is er zelfs een specifieke website die je stap 

voor stap begeleid bij het koken op de graad nauwkeurig. 

Het ATAG Kookboek

Van kookboeken kun je er nooit genoeg hebben. 

Vooral het ATAG-kookboek is een musthave in jouw 

(nieuwe) keuken. Haal het beste uit je keuken en jezelf 

en leer alles over garings-, stoom- en kooktechnieken. 

In dit kookboek vind je een aantal smaakvolle recepten van 

ATAG chef Tim. Variërend van koken op inductie tot stomen 

met de stoomoven. 

Scan de QR code voor meer  

inspiratie of ga naar atag.nl 
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Bij ATAG begrijpen we: design gaat over de grote lijnen, maar ook over de kleinste details. Het gebruiksgemak 

en de extra kookbeleving die dat geeft is in de designwereld niet onopgemerkt gebleven. Daarom hebben onze 

innovatieve producten al verschillende designprijzen gewonnen. De ATAG Elevate™ en ATAG Premium Green 

Vaatwassers zijn bekroond met de prestigieuze iF Design Award. De ATAG 3-zone wijnkast heeft zelfs een 

iF Gold Design Award ontvangen. Een internationele designprijs uit maar liefst 11.000 inzendingen.

ONZE W IN NA A R S

20222022
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Voor onze MAGNA lijn hebben we maar één doel voor ogen: een premium collectie apparatuur creëren. Hoogwaardige materialen, 

luxe details, strakke lijnen. Én een keuze uit twee stijvolle kleurstellingen: Soft Black en Pearl Grey. 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 sterren 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. 

M AGNA
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Onze MATRIX collectie maakt indruk. Er is een brede collectie apparaten om uit te kiezen. Van slimme ovens 

tot stijlvolle koffi  emachines. 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 

grafi et 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.

M ATR IX
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Scan de QR code en ontdek meer over 

de masterclasses die we organiseren.

ONT VA NG EEN 
M ASTERCL AS S 

CA DE AU
Werken met nieuwe apparatuur kan wat gewenning vragen. Daarom helpen we je graag 

op weg met een gratis masterclass bij aanschaf van 5 of meer ATAG apparaten. Zo kun je 

straks je gasten én jezelf imponeren met je kookkunsten. Tijdens deze masterclass kook 

je samen met onze chef-kok een feestelijk driegangendiner. Daarnaast ga je ook allerlei 

nieuwe functies ontdekken en is er ruimte voor het stellen van vragen.
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De kookplaat is het middelpunt van je keuken. De plek waar je een nieuw recept van Ottolenghi probeert, 

maar ook waar jij je klassieke stamppot maakt. Onze kookplaten halen de beste kok in jou naar boven. 

Zo ben je met onze inductiekookplaten niet langer gebonden aan vaste kookzones, waardoor je genoeg 

ruimte hebt voor verschillende grote en kleine pannen tegelijkertijd. Met ATAG Celsius°Cooking™ bereid 

je elk gerecht tot op de graad nauwkeurig, omdat je je kookplaat kunt instellen op graden Celsius.

KO OK PL ATEN
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2022

In plaats van kostbare ruimte in je keuken in te nemen, is dit automatische afzuigsysteem geïntegreerd in de inductiekookplaat. 

Het gebruiksgemak en de kookbeleving is in de designwereld niet onopgemerkt gebleven. Het design zorgt voor rust in je keuken 

en is daarmee een ware lust voor het oog én je oor. De ATAG Elevate™ is daarom bekroond met de prestigieuze iF Design Award.

De slimste kookplaat met de stilste afzuiging. Dat maakt de ATAG Elevate™ een absolute verademing. Voor het oog. Voor het oor. En niet 

te vergeten, voor de smaakpapillen. De Elevate™ kookplaat is standaard uitgerust met Celsius°Cooking™. Hiermee kun je temperatuur 

gestuurd koken. Door de opvallend zachte afzuiging hoor je puur het sissen van de boter en het pruttelen en borrelen van je stoofpotje 

of bouillon. Dit is met afstand het beste systeem om in alle rust de mooiste gerechten te creëren en jezelf als chef te overstijgen.

D E  KO O K P L A AT 
M E T  D E  S T I L S T E 

A F Z U I G I N G
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Wat een rust

De ATAG Elevate™ is de stilste kookplaat met afzuiging die er is. Het systeem maakt 

tijdens het koken minder dan 60 dB(A) geluid. Dat is zo stil dat je normaal kunt 

praten tijdens het koken en alle pannen hoort borrelen, sissen en sudderen. 

De kortste weg, de beste weg 

Deze inductiekookplaat heeft een uniek gepatenteerd systeem dat de kookdampen 

zo efficiënt mogelijk afzuigt. Het maakt gebruik van neerwaartse luchtafvoer 

met een unieke toren die de ventilatieopeningen dichter bij de pannen brengt. 

Hoog voor hoge pannen, laag voor lage pannen. De kortste weg is de beste weg. 

Want minder kracht betekent minder geluid.

Naar binnen of naar buiten

De ATAG Elevate™ kan precies zo gemonteerd worden als jij wilt. Met een afvoer naar 

buiten of via recirculatie. In dat geval wordt de lucht gefilterd door een koolstoffilter 

en schoon weer teruggeblazen in de ruimte. Ook kun je een Plasmafilter of 

fijnstoffilter toevoegen. Want gezond koken is goed geventileerd koken.

Meer weten over ATAG Elevate™?

Scan de QR code om meer te ontdekken
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Koken als een sterrenkok. Ook jij kunt het nu, met ATAG Celsius°Cooking™. 

De inductiekookplaten met Celsius°Cooking™ kun je namelijk instellen op 

zowel de standaard kookstanden als op de meest relevante vooringestelde 

pan temperaturen. Kook op de graad nauwkeurig voor het beste kook- of 

bakresultaat. Begeleiding nodig? De ATAG Celsius°Cooking™ receptenwebsite 

helpt je bij elke stap met duidelijke instructies en videotutorials. 

ATAG Celsius°Cooking™ is de professionele assistent in je keuken. Je wordt 

op weg geholpen naar culinaire creaties die je niet voor mogelijk hield. 

KO K E N  T O T 
O P  D E  G R A A D 
N AU W K E U R I G



Keer op keer perfect 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.

Veiliger en schoner

Je hebt geen last meer van fi jnstof of schadelijke 

stoff en door te hete boter of olie, omdat we zorgen

voor temperatuur beheersing waar het nodig is. 

Alle kookplaten beschikken over uitgebreid

powermanagement, zo wordt er altijd een veilige 

aansluiting op een bestaande elektrische installatie

gemaakt. Uiteraard is de kookplaat voorzien van

een automatisch kinderslot en een stevige 

metalen stootrand.

Speciale receptenwebsite

Via de Celsius°Cooking™ receptenpagina op de 

ATAG website helpen we je graag op weg. 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

Nooit meer stress tijdens het koken

ATAG Celsius°Cooking™ biedt je op allerlei manieren 

overzicht en controle. Je beheerst namelijk 

temperatuur en tijd. Zo hoef je 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.

Meer weten over Celsius°Cooking™?

Scan de QR code om meer te ontdekken
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De ATAG Elevate™ is de stilste en meest complete kookplaat met afzuiging die er is. Het systeem 

maakt tijdens het koken minder dan 60 dB(A) geluid. Dat is zo stil dat je normaal kunt praten 

tijdens het koken. Uitgerust met het Celsius°Cooking™ systeem en Bridge inductie heb je 

complete vrijheid, flexibiliteit, controle en overzicht. Dit is met afstand het beste systeem 

om in alle rust de mooiste gerechten te creëren en jezelf als chef te overstijgen.

De nieuwe standaard en toegankelijke manier voor het temperatuur gestuurd koken op inductie. Naast het 

koken op standen, kun je nu ook tot op de graad nauwkeurig koken, baken en grillen. In combinatie met 

de geschikte Celsius°Cooking™ accessoires als de Pan, Chef Pot of de meegeleverde Probe, kun je aan de 

slag met de perfect bereiding. We leren je de mooiste gerechten stap-voor-stap te bereiden en de juiste 

temperaturen kennen via de ATAG-website. Of het nu gaat om sous-vide garen, die perfecte pannenkoek 

of niet meer overkoken, met Celsius°Cooking™ is het allemaal mogelijk en direct beschikbaar via de 

kookplaat. Op iedere inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ variant kan je op 2-zones tegelijk met deze 

temperatuur gestuurde functie aan de slag.

U I T L E G E L EVAT E™ KO O K P L AT E N

U I T L E G C E LS I US°C O O K I N G™ KO O K P L AT E N
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A SS O RT I M E N T  C E LS I US°C O O K I N G™ E N E L EVAT E™ KO O K P L AT E N

Alle Elevate™ inductiekookplaten in detail bekijken? 

Scan de QR code hiernaast en ontdek meer

Alle inductiekookplaten met Celsius °Cooking™ in detail bekijken? 

Scan de QR code hiernaast en ontdek meer

HI26471SVR
64 cm, zwart glas

HI28571SV
80 cm, zwart glas

HI29671SV 
90 cm, zwart glas

HI26471SV 
64 cm, zwart glas

HI28572SV 
80 cm, mat zwart glas 

HI29571SV
90 cm, zwart glas

HI29571SVL
90 cm, zwart glas

HI29572SVL
90 cm, mat zwart glas

HI29571SVM
90 cm, zwart glas

HI29572SVM
90 cm, mat zwart glas

HI29572SVMI 90 cm, mat 
zwart glas (vlak inbouwbaar)

HI29672SV 
90 cm, mat zwart glas

HI27471SV 
72 cm, mat zwart glas

HI29672SVI 
90 cm, mat zwart glas 
(vlak inbouwbaar)

HI21472SV 
111 cm, zwart glas, mat zwart glas, 
mat zwart glas (vlak inbouwbaar)

HI27472SV 
72 cm, mat zwart glas

HI28471SV 
80 cm, zwart glas

HI28472SV 
80 cm, mat zwart glas

HIDD28471SV
83 cm, zwart glas

HIDD28471SVI
83 cm, zwart glas

HIDD28472SV
83 cm, mat zwart glas

HIDD28472SVI
83 cm, mat zwart glas

Celsius°Cooking™ Elevate™



25

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. 

Al deze slimme functionaliteiten komen samen in een strak design. 

Perfect passend bij de rest van de ATAG collectie.

INDUCTIE
KO OK PL ATEN
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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.

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 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 hoog-

waardiger uitstraling te geven kun je de plaat 

ook naadloos integreren in je werkblad

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.

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.
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A SS O RT I M E N T I N DUCT I E KO O K P L AT E N

Alle inductiekookplaten in detail bekijken? Scan de QR code of ga naar atag.nl

De producten zijn terug te vinden met behulp van de productnummers

HI6271B
(60 cm)
zwart glas

HI6271M
64 cm
zwart glas

HI07471EV
(70 cm)
zwart glas

HI7271M
77 cm
zwart glas

HI08571EV
80 cm
Zwart glas

HI9271M
90 cm
zwart glas

HI06471E 
(60 cm) 
zwart glas

HI6271MV 
64 cm
zwart glas

HI08471EV
(60 cm)
zwart glas

HI8271MT
80 cm
zwart glas

HI9271MV
90 cm
zwart glas

HI39671TF
95 cm 
zwart glas

Central Slider control Touch control per zone TFT-Touch display
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Teppan Yaki-bakplaat
TY2240

4-delige pannenset
HPS404

Grillplaat
GP2240

Braadslede
BS2535

Celsius°Cooking™ Chef’s Pot - ACP13S

Celsius°Cooking™ bakpan - AFP13S

Pandoermat - ACC6271B

Celsius°Cooking™ Probe - APR13S 

Pan met glazen deksel
HPK401 

Meer accessoires ontdekken?

Scan de QR code om naar 

de webshop te gaan
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De kookplaten zijn standaard uitgevoerd met vier A+ gasbranders. 

Deze hebben een groot bereik en zijn buitengewoon krachtig. Een liter water 

kookt maar liefst twee minuten sneller dan op een gewone brander. Een aantal 

kookplaten hebben zelfs een Supervario-wokbrander. Een vlam met extra 

kracht voor pittige wokschotels. Professionele keukens zijn onze grootste 

inspiratiebron. Stabiele pandragers. Krachtige branders. Nauwkeurig te 

regelen vlammen. Alles zit erop en eraan voor optimaal thuisgebruik. 

GAS
KO OK PL ATEN
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A SS O RT I M E N T GA S KO O K P L AT E N

Alle gaskookplaten in detail bekijken? Scan de QR code of ga naar atag.nl

De producten zijn terug te vinden met behulp van de productnummers

HG6411BBA
60 cm
RVS

HG6471MBA
64 cm
Zwart glas

IG9571MBA
90 cm
Zwart glas

HG6492EBA 
60 cm
Graphite

HG9571MBA 
90 cm
Zwart glas

HG7511EBA
75 cm
RVS

HG7592EBA
75 cm
Graphite

Gaskookplaat met EasyClean coating Inductie-gaskookplaat

Gaskookplaat met EasyClean coating
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Het fijne aroma van knisperend brood of gekarameliseerde ui. Heerlijk geurende 

gerechten zorgen ervoor dat iedereen zo aan tafel zit. Maar kookgeuren moeten 

natuurlijk niet te lang blijven hangen. Een ATAG afzuigkap zorgt ervoor dat 

geurtjes na een koken snel en stil verdwijnen. Met gezonde lucht als resultaat.

A F ZUIGK A PPEN
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V E R S C H I L L E N D E A F ZU I GK A P P E N

Wand/ eilandmodellen

Een stijlvol uiterlijk 

met maximale afzuigprestaties. 

Het wandmodel worden tegen de 

muur gehangen. Het eilandmodel 

boven een kookeiland. 

Meer weten? Scan de QR code 

voor meer informatie

Inbouw units/

vlakschermen

Heb je een schouw of keukenkastje 

boven je kookplaat, dan kun je de 

afzuiging volledig integreren. Dat geeft 

een ruimtelijk gevoel in je keuken. 

Meer weten? Scan de QR code 

voor meer informatie

Plafondunits

Plafondunits zijn 

grotendeels onzichtbaar. Fraai 

geïntegreerd in het plafond 

of een schouw. Slim door de 

communicatie met je kookplaat. 

Meer weten? Scan de QR code 

voor meer informatie

Diagonale 

wandafzuigkap

Liefh ebber van modern design? 

Bekijk dan diagonale afzuigkappen. 

Voordeel van diagonale plaatsing is 

het optimale zicht op de kookplaat. 

Meer weten? Scan de QR code 

voor meer informatie
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A SS O RT I M E N T A F ZU I GK A P P E N

WS6211RCL
60 cm
RVS

WS60292MS
60 cm
Graphite

WS90211MS
90 cm
RVS

WS90292MS
90 cm
Graphite

WS9211RCL
90 cm
RVS

WS8012DM
80 cm
Black Steel

WS90212MS
90 cm
Black Steel

WS60211PM
60 cm
RVS

WS90211IM
90 cm
RVS

WS90211FM
90 cm
RVS

WS60211IM
60 cm
RVS

WS90211PM
90 cm
RVS

WS90292FM
90 cm
Graphite

WS60211MS
60 cm
RVS

WS90292PM
90 cm
Graphite

WS90212FM
90 cm
Black Steel

WS90211MX
90 cm
RVS

WS90292MX
90 cm
Graphite

WS90212MX
90 cm
Black Steel

Wand/eilandmodellen
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WV60292MS
60 cm
Graphite

WU70211RM
90 cm
zilvergrijs

WV60211AC
60 cm
zilvergrijs

WU90211RM
90 cm
RVS

WO6111BM
60 cm
RVS

WU90254TMM
90 cm
wit glas

WV60211AM
60 cm
zilvergrijs

WV90292MS
90 cm
Graphite

WV60292BM
60 cm
Graphite

WU50311BM
50 cm
RVS

WU7092BM
70 cm
mat zwart

Inbouw units/vlakschermen

Wand/eilandmodellen (vervolg)

WS9074MG
90 cm
Zwart glas

WS9085MG
90 cm
Pearl Grey

ES90212MS
90 cm
Black Steel

ES1074MG
90 cm
Zwart glas

ES1085MG
90 cm
RVS
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CU1050SMR
100 cm
wit

WDD9074MM
88 cm
zwart glas

CU902511RM
90 cm
RVS

CU902554TMM
90 cm
wit glas

CU122511RM
120 cm
RVS

CU122554TMM
120 cm
wit glas

Alle afzuigkappen in detail bekijken? Scan de QR code of ga naar atag.nl

De producten zijn terug te vinden met behulp van de productnummers

Plafondunits

Downdraftoplossingen
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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. 

Een volwaardige stoomoven, magnetron en oven in één apparaat. 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.

OV ENS
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M AGNA P E A R L GR EY

ATAG introduceert Pearl Grey. Een nieuwe stijlvolle kleurstelling binnen onze MAGNA-lijn. Een verfijnde grijstoon 

met luxe Black Steel handgreep en zijprofielen. De warme, grijze tint past bij hedendaagse keukenstijlen en 

combineert met een breed scala aan materialen zoals hout, graniet en marmer. Pearl Grey. Sophisticated maar 

speels, levendig en toch ingetogen, tijdloos en veelzijdig. Ontworpen om te reageren op licht. 

N I EU W !
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M AT R I X GRA P H I T E

Matrix Graphite geeft je keuken pit. Deze opvallende matzwarte look met matzwarte knoppen 

en handgreep is mooi te combineren met gedempte kleuren als olijf, grijs en taupe. 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.

N I EU W !
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Meer weten over 3-in-1 ovens?

Scan de QR code om meer te ontdekken

Uniek: één oven die echt alles kan. Opwarmen, 

bakken én stomen. Door een volwaardige 

stoomfunctie, sterke magnetron en multifunctionele 

oven gecombineerd in 1 apparaat ontstaat met de 

3-in-1 oven een unieke alleskunner.

3 - I N -1  OV E N (CSX)

Meer weten over ovens met magnetron?

Scan de QR code om meer te ontdekken

Iedereen met kinderen weet hoe onmisbaar een oven met magnetron 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.

OV E N M ET M AGN ET RO N (CX)
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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. 

Door bijvoorbeeld te stomen op lage druk kunnen verschillende ingrediënten tegelijk bereidt worden. Zonder smaak en geur overdracht. 

C O M B I - STO O M OV E N (CS)

Meer weten over combi-stoomovens?

Scan de QR code om meer te ontdekken
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Deze oven heeft een handig grillspit voor het bereiden van de perfecte rollade 

of klassieke, sappige kip. En waar we een grillspit bieden, doen we dat altijd 

in combinatie met een pyrolyse-functie. Met een druk op de knop reinigt deze 

oven zichtzelf door op zeer hoge temperatuur vuil en vet te verbranden. 

De resten zijn na het afk oelen met een doekje simpel te verwijderen.

Met een multifunctionele oven haal je een 

fl exibele hulp in huis. Hij weet dat een gerecht

valt of staat bij de juiste bereidingswijze. Je kiest 

zelf of je de hitte plaatselijk of door de hele oven

wilt. Ieder gerecht krijgt de beste bereiding.

P Y RO LYS E OV E N (Z X)M U LT I FU N CT I O N E L E OV E N (OX)

Meer weten over multifunctionele ovens?

Scan de QR code om meer te ontdekken

Meer weten over pyrolyse ovens?

Scan de QR code om meer te ontdekken
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Er zijn twee verschillende lades die je kookervaring verrijken 

en eenvoudiger maken. Namelijk de warmhoudlade en de 

vacumeerlade. Ze integreren naadloos in lijn met de rest van 

de ATAG apparatuur. En je hoeft er maar een klein beetje 

ruimte voor te reserveren in het ontwerp van je keuken.

Een inbouwkoffi  emachine van ATAG brengt pure luxe in je keuken. 

Met één druk op de knop breng je jezelf naar dat zonovergoten 

pleintje in Italië. Nippend van een romige cappuccino, die je vanaf 

nu gewoon thuis zet. Onze volautomaten staan bekend om hun 

smaakvolle details en premium afwerking.

Meer weten over koffi  emachines? 

Scan de QR code om meer te ontdekken

Meer weten over lades?

Scan de QR code om meer te ontdekken

L A D E S (W D/ V D)KO F F I E M AC H I N E S (C M )
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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 dit voor een ongekend luxe uitstraling. 

Het display is voorzien van de meest geavanceerde functies, zoals meerfasebakken. Alle functies zijn in één oogopslag 

zichtbaar. De ovens uit de D-lijn hebben de meest uitgebreide specificaties in de MATRIX-lijn. Het kleinere display 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. 

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. 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

B E D I E N I N GSSYST E E M M AT R I X

B E D I E N I N GSSYST E E M M AGNA
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M AGNA A SS O RT I M E N T

CSX4674M
45 cm
Soft Black 

VD1674M
15 cm hoog
Soft Black 

CS6574M1C
60 cm
Soft Black
ConnectLife™ 

CX4674M
45 cm
Soft Black 

CSX4685M 
45 cm
Pearl Grey

VD1685M 
15 cm hoog
Pearl Grey

WD1774M 
15 cm hoog
Zwart glas

WD1785M 
15 cm hoog
Pearl Grey

CS6585M1C 
60 cm
Pearl Grey
ConnectLife™

CX4685M
45 cm
Pearl Grey

CS4574M1C
45 cm
Soft Black
ConnectLife™ 

ZX6674M
60 cm
Soft Black 

CS4585M1C
45 cm
Pearl Grey
ConnectLife™

ZX6685M
60 cm
Pearl Grey

CM4574M
45 cm
Soft Black 

CM4585M
45 cm
Pearl Grey

45 cm

60 cm

Het MAGNA assortiment in detail bekijken? Scan de QR code of ga naar atag.nl

De producten zijn terug te vinden met behulp van de productnummers

Vacumeerladen

Warmhoudladen
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M AT R I X D A SS O RT I M E N T (GRO OT FU L L C O L O R D I S P L AY)

CSX46121D
45 cm
Black Steel

VD16121D
15 cm hoog
Black Steel

CS66121D
60 cm
Black Steel

CX46121D
45 cm
Black Steel

CSX4695D 
45 cm
Graphite

WD1612D 
15 cm hoog
Black Steel

WD1692D
15 cm hoog
Graphite

CS6695D 
60 cm
Graphite

CX4695D
45 cm
Graphite

CS46121D 
45 cm
Black Steel

ZX66121D
60 cm
Black Steel

CS4695D
45 cm
Graphite

ZX6695D
60 cm
Graphite

CM4612D
45 cm
Black Steel

CM4695D
45 cm
Graphite

45 cm Vacumeerladen

Warmhoudladen60 cm

Het Matrix D assortiment in detail bekijken? Scan de QR code of ga naar atag.nl

De producten zijn terug te vinden met behulp van de productnummers
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M AT R I X C A SS O RT I M E N T ( K L E I N FU L L C O L O R D I S P L AY)

CS46121C
45 cm
Black Steel CS66121C

60 cm
Black Steel

CX4511C
45 cm
RVS

CX46121C
45 cm
Black Steel

ZX66121C
60 cm
Black Steel

OX6511C
60 cm
RVS

CS4695C 
45 cm
Graphite CS6695C 

60 cm
Graphite

CX4695C
45 cm
Graphite

ZX6695C
60 cm
Graphite

CS4611C
45 cm
RVS

CX4611C
45 cm
RVS

ZX6611C
60 cm
RVS

OX46121C
45 cm
Black Steel

OX66121C
60 cm
Black Steel

OX4695C
45 cm
Graphite

OX6695C 
60 cm
Graphite

OX4611C
45 cm
RVS

OX6611C
60 cm
RVS

Het Matrix C assortiment in detail bekijken? Scan de QR code of ga naar atag.nl

De producten zijn terug te vinden met behulp van de productnummers

45 cm 60 cm Met LED display
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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.

VA AT WAS SER S
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De meest duurzame vaatwasser is nu ook voor jou verkrijgbaar. De ATAG 

Premium Green lijn. Ontworpen om je vele jaren van schone vaat te voorzien. 

Zuinig met je energie, water en wasmiddel. Verbazingwekkend ruim, met de 

hoogste laadhoogte ter wereld. En fluisterstil, zeker in de nachtstand. Eigenlijk 

merk je nauwelijks dat hij aan het werk is. En dat is precies wat je van een 

vaatwasser mag verwachten. ATAG Premium Green vaatwassers zijn bekroond 

met de prestigieuze iF Design Award. Ons product werd winnaar op het gebied 

van innovatie, kwaliteit, gebruiksgemak, comfort en interactie.

D E  M E E S T 
D U U R Z A M E 

VA AT WA S S E R

2022



Minder wasmiddel, geen gedoe: AutoDose™  

Dankzij AutoDose™  hoef je nooit meer een wasblokje 

je vaatwasser te stoppen. De uitneembare cartridge kan 

gevuld worden met 500 ml vaatwasgel wat goed 

is voor ongeveer 30 wasbeurten. In combinatie met het 

automatische programma bepaalt de vaatwasser zelf 

hoeveel vaatwasgel er nodig is voor een perfect schoon 

eindresultaat.  

Push-to-open

Het push-to-open systeem van deze ATAG Premium Green 

vaatwasser is ideaal voor een open minimalistische keuken 

waarbij de greeploze deur bijdraagt aan het design van je 

keuken. Met een lichte duw op het bovenste deel van deur 

zal de vaatwasser vanzelf openen. 

Bacteriën krijgen geen kans met UV-reiniging

De programmamodus UV-reiniging is een nieuwe 

ATAG-innovatie, uniek voor de vaatwasser met 

typenummer VA8217LT. Het maakt gebruik van UV-licht 

voor de eliminatie van  99,99999 % van bacteriën, 

schimmels, virussen. Tijdens de laatste spoelbeurt 

wordt het water ontsmet met UV-licht en warmte 

om micro-organismen te doden. Het resultaat is een 

toonaangevende reductie van bacteriën en andere 

microben en natuurlijk; een extreem schone vaat.  

UV-reiniging kan ook worden gecombineerd met een 

laag temperatuurprogramma zoals het ECO programma. 

Je kunt dus bacteriën verminderen en tegelijkertijd 

energie besparen.

De grootste vaatwasser ter wereld

Een laadhoogte tot 58 cm (XXL vaatwassers) of 54 cm 

(XL vaatwassers) betekent dat er voldoende ruimte is voor 

zelfs de grootste en meest onhandige keukenvoorwerpen.

Er is ook voldoende ruimte voor hoge wijnglazen, grote 

schalen en heel veel servies. In termen van volume, biedt 

de vaatwasser met typenummer VA8217LT ruimte voor 180 

individuele items. Dat zijn 17 couverts!

Meer weten over de ATAG Premium Green lijn?

Scan de QR code om meer te ontdekken

Push to open

UV-reiniging

Grootste vaatwassers 

Auto dose



Zo de kast in

Dit is ATAG innovatie op zijn best. Het actieve ventilatiedroog-

systeem zorgt op een ongekend eff ectieve manier voor droging 

van de vaat. Dit noemen we TurboDrying™. Zo kan het meteen

de kast in. 

Super Cleaning System™ (SCS™)

Afspoelen van de vaat voordat deze in de machine wordt geladen 

is niet nodig. Het Super Cleaning System™ reinigt al het interieur 

en het fi lter van de vaatwasser na de voorwas en het spoelen van 

de vaat. Het hoofdprogramma begint dan met gespoelde vaat, 

een schone machine, een leeg fi lter en schoon water.

Opvallend stil

ATAG vaatwassers zijn zo stil, tot 38dB, dat we een handige 

functie moesten ontwerpen: StatusLight™. Blauw vertelt je 

wanneer je nog steeds items kunt inladen. Rood: programma niet 

onderbreken. Groen: programma gereed.

ConnectLife™

Met de ConnectLife-app bedien en check je jouw ATAG 

vaatwasser op afstand via je smartphone of tablet. De app bevat 

een handige tool om je te helpen bij het selecteren van het 

programma dat het beste past bij jouw servies. AutoDose-gel 

bijna op? Je ontvangt een tijdig een notifi catie zodat je nooit 

zonder komt te zitten.

Power Zones 

Om een krachtig reinigingssyteem nog krachtiger te maken, 

zijn de ATAG Premium Green vaatwassers uitgerust met twee 

instelbare Powerzones met twee verschillende spuitpatronen. 

De krachtzones produceren ofwel een geconcentreerde harde 

straal voor extra afwaskracht op hoge, smalle voorwerpen zoals 

fl essen en vazen, of een bredere spray voor grotere borden, 

potten en pannen.

8 Steel™: meer staal minder plastic.

Geen ander materiaal gaat zo lang mee als staal. En geen enkele 

andere vaatwasser heeft zoveel details gemaakt van staal in 

plaats van kunststof zoals ATAG vaatwassers. Acht van de meeste 

belangrijke componenten in onze vaatwassers zijn gemaakt van 

hoogwaardig niet-magnetisch RVS in plaats van kunststof: de 

kuip, korven, spoelbuizen, sproeiarmen, het fi lter, het onderstel, 

de stelpoten en de binnendeur. Door meer staal te gebruiken 

en minder plastic, zorgen we ervoor dat onze machines langer 

meegaan.

TurboDrying™

Super Cleaning System™

StatusLight™

Power Zones

8 Steel™

ConnectLife™
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V E R S C H I L L E N D E VA AT WA SS E R S

Premium Green XXL modellen - VA8-serie

ATAG XXL vaatwassers zijn met een hoogte van 86 cm de grootste in de markt en 

bieden plaats aan maximaal 17 couverts. Er zijn geen tussentijdse afwasbeurten meer nodig want 

op 4 laadniveaus kan je alles kwijt. Grote borden en wijnglazen verdwijnen met het grootste gemak 

in de XXL vaatwassers van ATAG. Meer weten? Scan de QR code voor meer informatie

Premium Green XL modellen - VA7-serie

ATAG XL vaatwassers bieden veel variatie. In programma’s en interieur. 

Deze vaatwassers zijn 82 cm hoog en bieden ruimte aan maximaal 15 couverts en 

hebben een breed scala aan programma’s. Zo wordt het doen van de vaat nog leuk. 

Meer weten? Scan de QR code voor meer informatie

VA6/5-serie

Een goede basis met een perfect resultaat. ATAG vaatwassers uit de VA5 en 

VA6-serie zijn eenvoudig in bediening en opties. Ze bieden ruimte voor 13 en 14 couverts en 

zelfde voor de kleine huishoudens is er zelfs een extra smal model met ruimte voor 10 couverts.  

Meer weten? Scan de QR code voor meer informatie
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A SS O RT I M E N T VA AT WA SS E R S

VA7213SLO  
13 couverts: 140 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur

VA7214LQ  
14 couverts: 150 items 
Deur-op-deur

Premium Green XL modellen - VA7 serie

VA7214LR
14 couverts: 150 items 
Deur-op-deur
AutoDose

VA7214SLR  
14 couverts: 150 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur
AutoDose

VA8214LQ  
15 couverts: 160 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur
AutoDose

VA8213SLO  
13 couverts: 140 items 
Sleepdeur en
Deur-op-deur

VA8215SLR  
15 couverts: 160 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur
AutoDose

Premium Green XXL modellen - VA8 serie

VA8217LT  
17 couverts: 180 items 
Deur-op-deur
AutoDose

VA8215LR  
15 couverts: 160 items 
Deur-op-deur
AutoDose



56

Alle vaatwassers in detail bekijken? Scan de QR code of ga naar atag.nl

De producten zijn terug te vinden met behulp van de productnummers

VA5113MT  
13 couverts: 140 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur

VA5114MT  
14 couverts: 150 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur

VA4110MT  
45 cm breed 
10 couverts: 110 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur

VA6/5 serie

VA6115HT
15 couverts: 160 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur

VA5114BT
14 couverts: 150 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur

VA6113HT
13 couverts: 140 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur

VA5113BT  
13 couverts: 140 items 
Sleepdeur en 
Deur-op-deur
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Doe je ogen dicht, neem de geur in je op, nip voorzichtig aan het glas. Waan je in 

de Bourgogne, tussen wijnranken met de sappigste druiven. Een passende wijn 

maakt een bijzonder gerecht spectaculair. De ATAG wijnklimaatkast is een feest voor 

wijnfanaten. Hij bewaart je beste fl essen voor het perfecte moment, bij de ideale 

temperatuur en luchtvochtigheid. Het design is bekroond met een Golden IF Award. 

En de geïntegreerde Vivino app vertelt je bij elke wijn zijn unieke verhaal.

W IJK LIM A ATK ASTEN
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• Je kunt de temperatuur instellen tussen 5°C en 20°C, bij modellen met meerdere zones kan dat per zone.

• De luchtvochtigheid is altijd in balans om oxidatie of schimmelvorming te voorkomen.

• Ingebouwde koolstoffilters filteren de lucht.

• UV-werend glas beschermt je wijn tegen de invloed van licht.

• De trillingsvrije compressor beschermt je wijn tegen trillingen.

• De houten plateaus op telescopische rails bewaren je wijn trillingvrij en geven je zelfs zicht op wijnen die achterin liggen.

• Met de ConnectLife app heb je altijd real-time inzicht in temperatuur en luchtvochtigheid, waarbij je gewaarschuwd wordt als waarden veranderen.

• De koppeling met Vivino herkent 12 miljoen wijnen en geeft je een schat aan informatie over je wijn.

DE K AST DIE JE W IJ N V ER DIENT

• Leer alle ins & outs van je wijnen zoals bijvoorbeeld herkomst en serveersuggesties.

• Met het wijnvoorraadsysteem weet je exact wat je in huis hebt en zelfs op welke positie in de kast je wijn ligt opgeslagen.

• Scan je wijn om een notitie te maken en het systeem vertelt je wanneer en van wie je een wijn hebt gekregen.

• Ontdek alles over je wijn door het etiket te scannen met de app of ingebouwde camera.

• Met de app heb je altijd en overal volledige controle over het licht en de temperatuur van je wijn.

• Je ontvangt automatisch een notificatie wanneer je de koolstoffilters (HF2003) moet vervangen.

Bewaar en beheer je wijn onder perfecte omstandigheden. Serveer je wijn als een ware sommelier. En vertel bij elke wijn alles over zijn herkomst, karakter en meer.

Meer weten over de 

wijnklimaatkasten?

Scan de QR code om 

meer te ontdekken
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2 klimaatzones KU8574K2C 3 klimaatzones KA8074K3C 1 klimaatzone KA8074K1C
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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.

KOELEN
& V R IEZEN
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ConnectLife™

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.

NoFrost

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

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.

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.

Helder licht

De heldere LED-verlichting is zo 

geplaatst dat je goed overzicht hebt en 

producten snel kunt terugvinden.
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A SS O RT I M E N T KO E L E N & V R I EZ E N

Koelkasten

Groenten van de markt. Dagverse vis. 

Kakelverse eitjes. De allerlekkerste gerechten 

kook je met verse ingrediënten. Ontdek het gemak 

van een koelkast waarvan je elke zone tot op de 

graad nauwkeurig kunt instellen. Zo blijft vers 

écht vers. Meer weten? Scan de QR code voor 

meer informatie

Koelvriescombinaties

Wil je koelen én vriezen in de keuken? 

Kies dan voor een koelkast en vriezer in één. 

Onze koel-vriescombinaties zijn voorzien van een 

elektronisch gestuurde thermostaat, die zorgt voor 

een constante temperatuur in zowel het koel- als 

vriesgedeelte.  Meer weten? Scan de QR code voor 

meer informatie

Vriezers

Met onze ATAG Fast Freeze vriezers koelen 

je kakelverse diepvriesproducten snel terug. Zo zijn ze 

veel langer houdbaar. Dankzij de No Frost hoef je je 

vriezer bovendien nooit meer te ontdooien. Bijkomend 

voordeel is dat de lades niet beslaan en je producten 

geen ijslaagje krijgen. Meer weten? Scan de QR code 

voor meer informatie
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OV E R Z I C H T KO E L E N & V R I EZ E N C O L L E CT I E

KD85178AFC
Koelkast
178 cm 
deur-op-deur 
met softclose
DuraFresh
ConnectLife

KD85178AF
Koelkast
178 cm 
deur-op-deur 
met softclose
DuraFresh

KD63194D  
Koelvries-
combinatie
194 cm 
deur op deur 
met softclose

KD66178DN  
Koelvries-
combinatie
178 cm
deur-op-deur 
met softclose
NoFrost

KD26178A  
Koelkast
178 cm
Deur-op-deur 
met softclose

KD63178D  
Koelvries-
combinatie
178 cm
deur-op-deur 
met softclose

KS23178A  
Koelkast
178 cm
Sleepdeur

KS33178D  
Koelvries-
combinatie
178 cm
Sleepdeur

KS23178B  
Koelvries-
combinatie
178 cm 
Sleepdeur

KS26178CN  
Vriezer
178 cm 
Sleepdeur
NoFrost

KD85140AF
Koelkast
140 cm 
deur-op-deur 
met softclose
DuraFresh

KD85140CD
Vriezer
deur-op-deur 
met softclose
NoFrost

KD85102AD
Koelkast
102 cm 
deur-op-deur 
met softclose

KD85-serie

194 cm 178 cm 178 cm

KD85102CD
Vriezer
102 cm 
deur-op-deur 
met softclose
NoFrost

KD85178BF
Koelvries-
combinatie
178 cm 
deur-op-deur met 
softclose
DuraFresh
NoFrost

KD85178BFC
Koelvries-
combinatie
178 cm 
deur-op-deur 
met softclose
DuraFresh
ConnectLife
NoFrost

KD26178A  KD66178DN  KD63194D  
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KD63140A  
Koelkast
140 cm 
deur-op-deur 
met softclose

KD63122A  
Koelkast
122cm 
deur-op-deur 
met softclose

KD63088A 
Koelkast
88 cm 
deur-op-deur 
met softclose

KD63102A 
Koelkast
102 cm 
deur-op-deur 
met softclose

KU2590A  
Koelkast
deur-op-deur 
met softclose

KD63122B    
Koelvries-
combinatie
122 cm 
deur-op-deur met 
softclose

KS33088A  
Koelkast
88 cm 
sleepdeur

KS33102A  
Koelkast
102 cm 
sleepdeur

KU2590B 
Koelvries-
combinatie
deur-op-deur 
met softclose

KS33122A    
Koelkast
122 cm 
sleepdeur

KD65088C  
Vriezer
88 cm 
deur-op-deur 
met softclose

KS33102B  
Koelvries-
combinatie
102 cm 
sleepdeur

KU2590C  
Vriezer
deur-op-deur 
met softclose

Het assortiment koelen & vriezen in detail bekijken? Scan de QR code of ga naar atag.nl

De producten zijn terug te vinden met behulp van de productnummers

140 cm 122 cm

88 cm

102 cm

Onderbouw





Waarschijnlijk stel je maar een paar keer in je leven een nieuwe keuken samen. In onze Experience 

Centers helpen onze adviseurs je graag om te kijken welke lijn, materiaal, kleur en apparatuur het best 

bij jou past. Wij organiseren hier ook diverse live demonstraties en events. Tijdens een live kookdemo 

laat onze chef-kok zien hoe je het maximale uit onze apparaten haalt.

ONTDEK ATAG 
A PPA R ATU UR

Kijk voor meer informatie over een bezoek en de adresgegevens  

op atag.nl/experience-center of scan de QR code

IN ONZE EXPERIENCE CENTERS



Gepubliceerd in maart 2023 - 906544. Wijzingen, zet- en drukfouten voorbehouden. 

Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Deze brochure vervangt alle eerdere 

brochures zowel online als in print. Het gehele actuele assortiment is online te vinden. 

Scan de QR code of ga naar www.atag.nl om meer te ontdekken.


