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KÜPPERSBUSCH: 
DE INNERLIJKE   
WAARDEN MOETEN 
KLOPPEN 



SEIT 1875. GLÜCK AUF.



1875 Friedrich Küppers
busch start ’s werelds eer
ste fornuisfabriek “F. Küp
persbusch & Söhne” in het 
Gelsenkirchener stadsdeel 
Schalke en begint met de 
ambachtelijke productie van 
kolenfornuizen.

1880 Küppersbusch gaat met 12 werknemers in serie
productie en breidt het assortiment uit.

1898 De telefoon draaischijf wordt ontwikkeld. Küp
persbusch heeft drie telefoonaansluitingen en commu
niceert via een eigen telegramadres.

1913 Küppersbusch behoort met 2.500 werknemers
die dagelijks 350 fornuizen en ovens fabriceren, tot de 
grootste gespecialiseerde fabrikanten van het continent.

1918 Nadat Küppersbusch tijdens de Eerste Wereld
oorlog op veldkeukens en veldovens moest omscha
kelen, worden er na de oorlog weer bakovens en ovens 
voor thuisgebruik geproduceerd. Door de grote vraag 
schakelt Küppersbusch over op industriële productie.

1935 De vraag naar producten explodeert, het aan
tal werknemers blijft groeien. Küppersbusch opent een 
tweede productiefaciliteit voor kolenfornuizen. Bovendien 
wordt in de jaren van vooruitgang een tweede fabriek in 
Oostenrijk aangekocht. Küppersbusch is weer een bedrijf 
van wereldwijde betekenis.

1954 Niet alleen de Volkswagen Kever is een “econo
misch wonder”. Küppersbusch adverteert met de snel
kookplaat, de zeven standen schakelaar en de signaal
lamp.

1962 Van gasfornuis over de afzuigkap tot volledig geë
mailleerde koelkast: Wat begon met ovens is uitgegroeid 
tot een volledig assortiment.

1973 De jaren zeventig: De inbouwkeuken vindt zijn
weg naar Duitse keukens. Küppersbusch fabriceert als 
één van de eerste producenten bijpassende inbouwap
paratuur.

1985 Het ontstaansjaar van de ökotherm®. Uniek in
zijn soort en alleen van Küppersbusch: Een katalysator 
voor bakovens en fornuizen – Ecologie ontmoet perfect 
genieten.

1993 Sinds 1993 neemt Küppersbusch succesvol
deel aan ontwerpwedstrijden. De Bundespreis, Red Dot 
Award, iF design award, Platinum Award for Design Excel
lence ADEX: Tot op heden zijn ruim 60 producten zoals 

bakovens, fornuizen, kookplaten en afzuigkappen met 
nationale en internationale prijzen bekroond.

1999 Om het “HighestQuality” keukensegment we
reldwijd te kunnen bedienen, fuseert de T eka groep met 
Küppersbusch Hausgeräte GmbH en Küppersbusch 
Großküchentechnik GmbH & Co. KG. Wereldwijd zijn 
daardoor ongeveer 5.000 werknemers in dienst.

2008 – 2010 Het ontwerpteam uit Gelsenkirchen zet
met de invoering van de Platinum White Edition en de 
Black Chrome Edition nieuwe maatstaven in de inbouw
apparatuurmarkt.

2013/2014 Küppersbusch presenteert het nieuwe
designconcept “Individual”. Ook het eerste “Meister
stück” veroorzaakt een sensatie en is een uithangbord 
voor de merkwaarde van het bedrijf: Design, kwaliteit, 
innovatie, functie en gezond genieten.

2015 Het 140jarige jubileum wordt naast talrijke
innovaties in januari op de internationale vakbeurs  
LivingKitchen in Keulen gevierd. In maart wordt Küp
persbusch tot lid van de stichting voor de Raad voor 
de Vormgeving benoemd.

2016 In september neemt de Duitse raad voor vorm
geving het merk Küppersbusch op in de cirkel van 
de “Grote Duitse Merken”. In de actuele uitgave van 
de boekenreeks zijn onder de Titel “Onmiskenbaar  
Meesterschap” Duitse ondernemingen opgenomen 
die met onafhankelijk ontwerp en strategisch merkma
nagement wereldwijd succesvol zijn. 

2017 Küppersbusch introduceert de nieuwe gene
ratie apparaten wereldwijd en blijft zich richten op in
dividuele ontwerpvrijheid met „Mix en Match“ en de 
introductie van de nieuwe kleur „shade of Gray“.  In 
juni 2017 hebben we de German Brand Award in goud 
ontvangen van de Duitse Design Council voor consis
tent merkbeheer en duurzame merkherkenning.

2018 Küppersbusch neemt met succes deel aan de
jury van de Red Dot Design Award en ontvangt twee 
onderscheidingen voor de nieuwe oven serie. Ook 
worden nieuwe range semi professionele inductie
kookplaten toegevoegd aan het assortiment, die wor
den bediend via volledig hoogwaardige roestvrijstalen 
knoppen.

2020 De Duitse Ontwerpraad nomineert Küppers
busch voor de Duitse Merkenprijs in de categorie Uit
muntende Merken.
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Of het nu gaat om klassieke bedieningsfuncties, selecteerbaar via hoogwaardige alu
minium draaiknoppen of aanraaksensoren  met küppersbusch maakt u altijd de juiste 
keuze. Bovendien zijn er veel automatische programma‘s en speciale functies die u als 
favorieten kunt opslaan. Kies daarom de juiste apparaten uit de verschillende KSERIES 
volgens uw eigen wensen.

Ongeacht welke uitrusting u kiest – u zult versteld staan. 

KSERIES: 
PERFECTE FUNCTIES VOOR 
TOPRESULTATEN





MERK COMPETENTIE EN  
UITSTEKEND ONTWERP EN 
DESIGN: KÜPPERSBUSCH
Bij Küppersbusch is design meer dan alleen werk. Het is een kwaliteit kenmerk en 
staat voor het perfecte samenspel van vorm en functie.

Onze klanten ervaren het resultaat elke dag in een individuele benadering van onze pro
ducten. En we ervaren het elke keer als we een Award voor onze Design producten krijgen.

De duidelijke toewijding om toonaangevende individuele ontwerpen te ontwikkelen die van 
bijzonder belang zijn en mensen inspireren, wordt weerspiegeld in het winnen van meer 
dan 70 nationale en internationale onderscheidingen. Het maakt duidelijk dat eersteklas 
ontwerp een fundamentele pijler is voor Küppersbusch, samen met zijn tastbare kwaliteit, 
perfecte functie en duurzaamheid.

Voor ons is het altijd een fijne bevestiging dat onze producten niet alleen de gebruikers 
tevreden stellen, maar ze ook elke dag gelukkig maken. Dit geldt niet alleen voor het indi
viduele ontwerp en de grote vrijheid van Design die we u bieden, maar ook voor de unieke 
kook en bak resultaten die u zult ervaren met onze apparaten. We kunnen ons geen groter 
compliment bedenken en het is een bevestiging voor onze voortdurende aanpassing aan 
de behoeften van onze klanten.

Onze apparaten zijn ontworpen om onze klanten keer op keer te verbazen en te verras
sen. We hebben ook alle interacties met klanten  van verpakking tot website  zorgvuldig 
ontworpen en afgestemd op de passie en toewijding waarmee we onze producten ont
wikkelen.



KÜPPERSBUSCH 
INDIVIDUAL
Niemand is zoals u. Blijf ook in de keuken trouw aan uzelf en 
voer de apparatuur van Küppersbusch geheel naar uw eigen 
voorkeur uit met het Individual concept.

Individueel + uniek



Iedereen houdt van andere dingen. Andere kleu-
ren. Andere mode. Andere muziek. De individua-
liteit, de uniciteit, de persoon lijkheid van iemand 
is wat mensen maakt.

Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mo
gelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke 
voorkeur aan te passen. 

Zo kunt u bij de apparatenfronten kiezen tussen 
zwart, wit en grijs. 

Bij de designelementen kunt u uit acht kleuren en 
materialen kiezen: Roestvrij staal, Black Chrome, 
Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper, Hot Chi
li en Shade of Grey. Maximale flexibiliteit, individuele 
stijl. 

Koper Silver Chrome Graphite Line



Koper

Roestvrij staal
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Black Chrome



JAAR GARANTIE

ONZE KWALITEITS
 BELOFTE – 5 JAAR 
GARANTIE

Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een tastbare kwa-
liteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakmanschap en 
duurzaamheid. 

Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds weer nieuwe keukenapparatuur ont
wikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit een maatstaf vormen. Dankzij ons 
kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001 zijn wij in staat om alle proces
sen zo te structureren dat een continue kwaliteitsborging mogelijk is. Het resultaat: Wij 
kunnen kwaliteit niet alleen beloven. Wij garanderen de kwaliteit van onze keukenap
paratuur 5 jaar lang*.

Tastbare kwaliteit betekent voor ons niet alleen dat onze apparatuur betrouw-
baar functioneert, maar ook de service. Dit wordt gegarandeerd door mensen 
die deel uitmaken van ons bedrijf Küppersbusch.

Juist als het om klanten service gaat, is het thema kwaliteit van groot belang. Aan de 
ene kant is het essentieel om bij vragen en problemen snel en individueel te kunnen 
helpen. Met gekwalificeerde technici en met de garantie dat veel vervangingsonder
delen nog jarenlang leverbaar zijn. Aan de andere kant krijgen wij door het directe 
klantcontact ongefilterde terugkoppeling over onze apparatuur – informatie, die regel
matig naar de productie wordt overgebracht. Zo draagt de toewijding voor klantenser
vice bij aan de continue ver betering van de kwaliteit. 

* Zie condities op onze website



Ovenproductie

Pannenkoekentest

Elektronicatest

Testkeuken

Warmtemeting

Kwaliteit betekent bij ons traditie. Tot nu toe hebben wij in onze fabrieken 
meer dan 10 miljoen ovens gebouwd en deze ervaringen bouwen we door 
in elk nieuw apparaat. Kwaliteit betekent bij ons een eigen laboratorium. In 
dit laboratorium wordt onze apparatuur net zo lang getest tot de resultaten 
in elk opzicht van topniveau zijn. Hier volgt een aantal voorbeelden uit onze 
omvangrijke testserie.

De inductieveldtest en de warmtemeting: Om te zorgen dat u met alle in de 
handel verkrijgbare pannen direct goed kunt koken, testen wij met de meest uit
eenlopende modellen. Bovendien worden de bereidingstijden, de vlakheid van de 
oppervlakken en de dichtheid tot het werkblad getest.

De elektronicatest: Met deze test controleren wij de regelnauwkeurigheid, de 
opwarmtijd en de warmteverdeling.

De pannenkoekentest: De gelijkmatige bruining van de pannenkoek geeft aan of 
de warmteverdeling bij inductiekookplaten ook gelijkmatig is en overal wordt afge
geven, waar contact is met de pan/bodem van de pan. 

De smaaktest: In onze eigen testkeuken voeren wij complexe bak en gaartests 
uit, zodat gerechten nog beter smaken. Welke recepten de smaaktest met vlag en 
wimpel hebben doorstaan, kunt u hier lezen: www.kueppersbusch.de/rezepte





GEZOND GENIETEN
MET STOOMOVENS VAN
KÜPPERSBUSCH

Wanneer u een gezonde houding ten opzichte 
van eten hebt, gaat er niets boven de bereiding 
van eten met stoom omdat mineralen alsook 
belangrijke voedingsstoffen bij het stoomgaren 
grotendeels behouden blijven.

Met de stoomovens van Küppersbusch beheerst u perfect de 
manier van koken in een handomdraai. U werkt zonder druk 
en met optimale stoomverdeling.

Waarom stoomgaren? Het is de zachtste bereidingsmethode 
die er bestaat. Groente, vis en zacht vlees worden door de 
gelijkmatige verwarming bijzonder precies gegaard. De kleur 
en de vorm van het eten blijven onveranderd. De natuurlijke 
smaak en de aroma’s blijven heel intens. Voedingsstoffen en 
actieve ingrediënten verdwijnen nauwelijks en mineralen blij
ven vrijwel geheel behouden. 

Met de gelijkmatige verwarming door stoom wordt uw eten 
bovendien zonder vochtsverlies gegaard. Bij voorgegaarde 
etenswaren wordt reeds verloren gegaan vocht door het gaar 
of opwarmproces weer toegevoegd. Stoomgaren is derhalve 
een voedingsphysiologisch waardevolle bereidingsmethode 
zonder toevoeging van vet en is onder andere op het gebied 
van lichte en dieetvoeding niet meer weg de denken. 



KÜPPERSBUSCH  
BAKOVENS EN  
COMPACTE APPARATEN 

In 1875 brachten wij onze eerste oven op de  
markt, nu de beste. Ontdek de nieuwe bakovens en 
compacte apparaten van Küppersbusch. Met veel  
innovatieve functies die uw passie voor het koken 
doen vergroten.

Individueel + intuïtief
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ökotherm
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UNIEK EN ALLEEN BIJ 
KÜPPERSBUSCH: 
DE OVENKATALYSATOR

De unieke ökotherm®-ovenkatalysator reinigt al 
tijdens het bakproces! Bak- en braadgeuren in de 
keuken behoren tot het verleden.

Het centrale element is de ventilator: Deze zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie en warmteverdeling in de oven en garandeert 
perfect garen op meerdere niveaus – zonder dat de smaak of de geur 
van een product op een ander product wordt overgedragen. 

Een schone zaak!  De door vet en geurdeeltjes vervuilde lucht wordt door een ventilator aangezogen en door 
de katalysator geleid (1). De ventilator voert de lucht langs het verwarmingselement direct in de katalysator (2). 
Daarbij worden alle restdeeltjes in water en koolzuur omgezet. De op deze wijze gezuiverde lucht wordt in de 
oven teruggeleid (3). Hierdoor ontstaan geen afzettingen aan de zijkanten in de oven en omslachtig reinigen 
van de oven behoort tot het verleden.

Energiebesparend! Door de beschreven procedure komt energie vrij die in de oven wordt teruggeleid en daar 
wordt gebruikt om te bakken en te braden. Dat bespaart energie! 

Lekker! De gerechten blijven bijzonder sappig en de natuurlijke aroma’s blijven behouden. 

Frisse lucht! De lucht in de keuken is duidelijk frisser en minder vet.

Meer informatie en functievideo bij www.kueppersbusch.de



PYROLYSE

ÖKO
CLEAN

ÖKO
EMAIL+
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GENIETEN VAN UW 
ETEN – WIJ ZORGEN VOOR 
DE SCHOONMAAK

Door de pyrolysetechnologie be-
hoort uitgebreide reiniging van de 
oven definitief tot het verleden. 

Geniet in alle rust van uw eten. De 
oven maakt zichzelf schoon aan de binnenkant. Het 
zelfreinigingssysteem verhit de oven naar 500 °C, 
vet en etensresten worden zo tot fijne as verkoold. 
Bij Küppersbusch kunt u kiezen tussen 3 verschil
lende pyrolyseprogramma’s – afhankelijk van de ver
vuilingsgraad. Hierna neemt u de binnenkant alleen 
nog met een vochtige doek af en het apparaat blinkt 
weer als nieuw!

Küppersbusch bakovens zijn voorzien 
van reinigingssystemen waardoor u na-
derhand veel minder werk hebt. En een 
emaille binnenkant die met één veeg 
schoon is.

ökoEmail+: de bijzonder gladde 
emaille coating van Küppersbusch.

Deze bijzonder gladde emaille opper
vlakte zorgt er voor dat vuildeeltjes niet makkelijk kun
nen hechten in de binnenzijde van de oven, zodat 
schoonmaken van de binnenwanden een eenvoudi
ge klus word.

Voor bijzonder milieubewuste 
mensen: Dit is een optimale reini-
ging met een laag energieverbruik 
en zonder chemische reinigings-
middelen te gebruiken. Eenvou-

digweg een glas water in de oven zetten en de 
ökoClean functie (afhankelijk van het model) 
begint.

Met het nieuwe reinigingsprogramma van Küp
persbusch in combinatie met de ökoEmail+ bin
nenkant in combinatie met waterstoom, kunnen vet 
en vuilresten die aan de ovenwanden achtergeble
ven zijn, moeiteloos worden verwijderd..

Wilt u vlees of vis gratineren of van buiten aanbruinen, 
zonder de binnenkant te beïnvloeden? Gebruik daarvoor 
onze grote vlakgrill. Bijzonder geschikt voor platte stuk
ken zoals biefstuk, ribbetjes, vis, geroosterd brood. En om 
het reinigen van de bovenkant van de oven na het grillen 
te vergemakkelijken, kan het rooster eenvoudig worden 
neergeklapt.



De hoogwaardige volledig glazen binnendeur met 
vier-voudige binnenruit is volledig dicht verlijmd met het 
roestvrij stalen frame eronder – storende schroeven beho
ren tot het verleden. Dat ziet er niet alleen goed uit maar 
heeft ook nog andere glasheldere voordelen.

Energiebesparing: De hete lucht blijft grotendeels in de 
oven – dat bespaart energie en geld.

Eenvoudige reiniging: De ovendeuren zijn gemakkelijk 
uit te nemen indien de binnenkant van de oven toch een 
keer gereinigd dient te worden. Tussen de ruiten blijft het 
schoon omdat de ovendeur een gesloten systeem is. Het 
voegloze roestvrij stalen frame heeft geen hoeken en ran
den, waar vuil zich kan ophopen.

Meer zekerheid: De deuren hebben 4 glaslagen en zijn 
hierdoor zeer goed geïsoleerd. Dit zorgt voor een lage tem
peratuur aan de buitenkant van de ovendeur.

Duurzaam: Geen materiaalmoeheid na verloop van tijd 
door het gebruik van hoogwaardige en verfijnde materialen 
zoals roestvrij staal en glas.

VOOR NOG MEER VEILIGHEID EN COM
FORT: ONZE VOLLEDIG GLAZEN BINNEN
DEUR MET SOFTOPEN & CLOSE

Vooral handig als het hectisch 
wordt in de keuken: De Soft-Open 
& Close functie voor deuren van 
onze apparaten.

De SoftOpen & Close technologie zorgt voor zacht 
openen en sluiten van de deur zodat het geluid van 
hard dicht slaan van de deur tot het verleden be
hoord.

Dit is beter voor de scharnieren en uw zenuwen!
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De XXL-ovenruimte van Küp-
persbusch biedt ruimte in over-
vloed. Nodig dus gerust de hele 
familie uit.

Met een inhoud van 70 liter (bij 60 cm 
ovens) hebt u genoeg ruimte om op 5 
niveaus te bakken en braden. 

De bakplaten van de 60 cm bakovens 
passen overigens ook in de 45 cm 
compacte bakovens (met uitzondering 
van de magnetron) en stoomovens 
van Küppersbusch!

Volledig uitschuifbare lades met Perfect Stop: 

De volledig uitschuifbare lades overtuigen door zijdezachte loopei
genschappen en tegelijkertijd de hoogste stabiliteit (belastbaar tot 
22 kg). Hierdoor kunt u de uitschuifgeleiders – zelfs bij zware be
lading – zonder merkbare inspanning eenvoudigweg bewegen. 
De PerfectStop blokkeerfunctie voorkomt het terugrollen van de 
uitschuifbare geleiders wat veilig draaien en bedruipen van het 
eten vóór de oven in uitgetrokken positie garandeert.

Let op: Indien u de pyrolysefunctie (tot 500°C) gaat gebruiken om 
te reinigen, haalt u de volledig uitschuifbare geleiders, bakplaten 
en roosters dan eerst uit de oven (temperatuurbestendigheid tot 
300° C). 



Natürlich gibt‘s bei uns ein „User Manual“. Aber Sie 
werden es kaum brauchen. Die neue Menüstruktur mit 
intuitiver Bedienführung erklärt sich von selbst.

Die drei Küppersbusch Serien sind mit TFT-Farb-Displays ausgestat-
tet. Profession+ (FullTouch Bedienung) überzeugt mit einer Display-
größe von 5“, Premium+ (SensorTouch Bedienung) und Comfort+ 
(Knebelbedienung) bieten mit 3,9“ alles, was Sie für eine bequeme 
und schnelle  Bedienung benötigen.

Die hochauflösenden Displays bieten aus allen Blickwinkeln die per-
fekte Lesbarkeit – ganz unabhängig von der Einbausituation.

Unsere Experten haben eine besonders  übersichtliche Menüstruktur 
mit intuitiver Bediensteuerung aufgrund von gelernter Symbolik und 
Direktanwahlmöglichkeiten – wie Sie es vom Smartphone gewohnt 
sind – entwickelt. 

Damit Sie sich ganz auf‘s Kochen konzentrieren können.

INTUITIV UND FUNKTIONELL

Natürlich gibt‘s bei uns ein „User Manual“. Aber Sie 
werden es kaum brauchen. Die neue Menüstruktur mit 
intuitiver Bedienführung erklärt sich von selbst.

Die drei Küppersbusch Serien sind mit TFT-Farb-Displays ausgestat-
tet. Profession+ (FullTouch Bedienung) überzeugt mit einer Display-
größe von 5“, Premium+ (SensorTouch Bedienung) und Comfort+ 
(Knebelbedienung) bieten mit 3,9“ alles, was Sie für eine bequeme 
und schnelle  Bedienung benötigen.

Die hochauflösenden Displays bieten aus allen Blickwinkeln die per-
fekte Lesbarkeit – ganz unabhängig von der Einbausituation.

Unsere Experten haben eine besonders  übersichtliche Menüstruktur 
mit intuitiver Bediensteuerung aufgrund von gelernter Symbolik und 
Direktanwahlmöglichkeiten – wie Sie es vom Smartphone gewohnt 
sind – entwickelt. 

Damit Sie sich ganz auf‘s Kochen konzentrieren können.

INTUITIV UND FUNKTIONELL

Uiteraard hebben wij ook een “User Manual”. Maar die 
zult u nauwelijks nodig hebben. De nieuwe menustruc-
tuur met intuïtieve bediening spreekt voor zich.

De Küppersbusch K-SERIES.8 is uitgerust met een 5“ TFT-kleuren-
display dat alles biedt wat u nodig heeft voor een comfortabele en 
snelle bediening.

Het hoge-resolutie display biedt een perfecte leesbaarheid vanuit alle 
hoeken - ongeacht de inbouwsituatie. 

Onze experts hebben een bijzonder overzichtelijke menustructuur 
ontwikkeld met intuïtieve bediening op basis van bekende symbolen 
en directe keuzemogelijkheden – zoals u van uw smartphone bent 
gewend.

Zodat u zich volledig op het koken kunt concentreren.

INTUÏTIEF EN FUNCTIONEEL
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De ovens van de K-SERIES.8 zijn voorzien van vele recepten.

•  U selecteert de receptcategorieën: Voorgerecht, hoofdgerecht, bij gerecht of dessert en gebak. Door te
vegen (naar rechts of naar links) scrollt u door de recepten en selecteert u het passende recept.

•  Vervolgens wordt het aantal personen vastgelegd.

•  Met één druk bent u bij de ingrediëntenlijst en bereiding.

•  De ideale, opgeslagen instelling (ovenfunctie, bereidingstijd en temperatuur) dient alleen nog met een
druk op de “Startknop” te worden bevestigd.

LAAT U INSPIREREN



MULTILEVELTIMER
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Bereid een gerecht met alle bijgerechten in de oven op het-
zelfde moment? Geen probleem met de „Multilevel Timer“ 
functie.

•  Met het autoprogramma selecteert u bijvoorbeeld het gerecht en
voert u het gewicht en de gewenste kooktoestand in.

•  Nadat alle instellingen zijn ingevoerd, voegt u in de tweede stap
bijvoorbeeld aardappel gratin toe en voert u de betreffende op
drachten uit.

•  Bij de volgende stap worden alle instellingen voor de groenten
ingevoerd.

•  Bevestig nu gewoon ‚START‘. De melding voor het plaatsen van
de eerste schotel in de oven verschijnt op het display.

•  Met ‚OK‘ wordt het kook/ bakproces gestart en op het ovendis
play weergegeven.

•  Als het tijd is om de tweede gerecht in de oven te plaatsen,
klinkt er een signaal. plaats vervolgens de schotel in de oven en
bevestig met ‚OK‘.

•  Deze handeling wordt nogmaals herhaald voor het derde ge
recht.

•  Na afloop van de kooktijd is het volledige menu klaar om tegeli
jkertijd te kunnen serveren.

Küppersbusch bakovens passen 
zich aan uw kook- en eetgewoonten 
aan! 

In uw favorietenmap kunt u uw lievelingsfuncties, 
programma’s en recepten opslaan. Zo kunnen lie
velingsgerechten altijd weer snel worden bereid en 
worden opgezocht.

DE NIEUWE FUNCTIONALITEIT
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 Met de Küppersbusch bakovens met stoomfunctie kunt u zowel puur 
stoomgaren met 100% stoom, alsook een combinatie van stoom en 
hete lucht gebruiken. Er is een geschikte functie voor alle soorten ge-
rechten.  

STOOMGAREN met 100% stoom:

Met stoomgaartemperaturen van 30°C100°C en om 
te garen op maximaal drie niveaus is deze functie per
fect geschikt voor vis, groente, fruit, rijst, aardappelen of 
knoedels. Vis gegaard op een temperatuur van ca. 70° 
C is een ware smaakbeleving die u niet mag missen! 
Maar ook crème caramel en andere delicate gerechten 
lukken moeiteloos door de nauwkeurig aangehouden 
stoomtemperatuur.

Combinaties met stoom en hete lucht 

Combi-stoomgaren:

Hier ontstaat, door een samenspel van 50% stoom en 
50% hete lucht, het perfecte bereiding voor vlaaien, pud
dingen, sappige ovenschotels. Deze functie leent zich 
ook perfect om gerechten te regeneren, waardoor er 
geen verlies van smaak optreed.

Vario-Stoomgaren:
De combinatie van 25% stoom en 75% hete lucht is ide
aal voor de bereiding van brood, broodjes, vlees en ge
vogelte.



Al heel lang wordt de manier van koffie zetten vaak als een 
expressie van de persoonlijke levensstijl beschouwd. Van 
de snelle kop “to go” tot het vieren van elke afzonderlijke 
bereidingsstap met exclusieve koffiemachines, de manier 
van zetten speelt tegenwoordig een grotere rol dan in de 
laatste decennia.

Küppersbusch biedt met zijn volautomaat perfect design en 
de meeste functionaliteit.

Onze volautomatische koffieapparaten werken met kof
fiebonen of filterkoffie en een echte melkfunctie voor cap
puccino of Caffe Latte met ca. 15 bar. Het koffiearoma 
is instelbaar in 5 stappen (van zeer mild tot sterk) en de 
koffietemperatuur is in 3 stappen instelbaar. De bediening 
geschiedt geheel intuïtief door middel van het LCDdisplay.

Meer over de koffie volautomaat op pagina 51 en 61.

Koffie is één van de meest geliefde 
dranken ooit. Al eeuwen houden men-
sen in de hele wereld van deze unieke 
drank met zijn intensieve geur en aro-
ma. Koffie staat vooral bekend om zijn 
verkwikkende werking.

KOFFIE OP ZIJN  
MOOIST:
PUUR GENIETEN  
MET KÜPPERSBUSCH
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Functies die het leven gemakkelijker maken

Küppersbusch bakovens en compacte apparaten combineren 
innovatie, functionaliteit en professionele normen met reeds veel-
vuldig bekroonde designkwaliteit. U hebt de keus tussen Maxi- 
bakovens van 90 cm breed en apparatuur in de standaardbreedte 
van 60 cm. Bij de vele verschillende apparatuur- en designversies 
zijn er geen grenzen gesteld aan de individuele design.

INDIVIDUAL

Individual (zie bladzijde 12/13 en 80/81)
Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mo-
gelijkheid de apparaten aan te passen aan uw perso-

onlijke stijl. Dit concept geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen 
zwart, grijs of wit als basiskleur. Voor de design elementen vindt 
u 8 verschillende stijlen om zo te beantwoorden aan uw perso-
onlijke wensen.

MULTI
THERM +

multitherm plus
Met het multitherm plus hete-luchtsysteem is bakken
en braden zelfs op verscheidene niveaus mogelijk: 

de permanente luchtcirculatie binnen in de oven zorgt ervoor 
dat verschillende gerechten tegelijkertijd gaar kunnen worden 
– zonder extra energie en tijd. En zonder dat bij het tegelijker-
tijd bereiden van cakes, vis en vlees smaken of geuren worden 
overgedragen.  

ökotherm

ökotherm® (zie bladzijde 24)
De ökotherm® ovenkatalysator, ontwikkeld door Küp-
persbusch en gepatenteerd, zet vuile en vettige baklucht

om in schone lucht en dit volledig automatisch zodra de oven 
wordt aangezet. Storende geuren of vettige lucht kunnen niet uit 
de oven. Het hart van de gepatenteerde ökotherm® ovenkataly-
sator (een ring-katalysator die zich rond het verwarmingselement 
bevindt) is verantwoordelijk voor dit unieke gebruiksgemak van de 
oven. De vettige, geurende lucht wordt door de ventilator aange-
zogen en door de katalysator geleid. Alle ongewenste stoffen wor-
den omgezet in water en CO2, zonder afvalstoffen. Op deze manier  
blijft de oven aanzienlijk schoner en komt er enkel zuivere lucht vrij 
in de oven. Bij deze omzetting komt bovendien energie vrij in plaats 
dat er veel energie verbruikt wordt zoals bij andere reinigingssyste-
men. Deze waardevolle energie blijft in de oven en wordt eveneens 
voor de verwarming van de oven gebruikt. Zo wordt er nog eens 
energie bespaard.

PYROLYSE

Pyrolytische reiniging (zie bladzijde 25)
Door de pyrolyse technologie is het uitgebreide reini-
gen van de ovens definitief voorbij. Geniet in alle rust 

van uw eten, het vuil in de ovenruimte reinigt uw apparaat zelf. 
Het zelfreinigingssysteem verwarmt de oven op 500 °C, vet- en 
etensresten worden zo verkoold tot fijne as. Kies uit 3 verschil-
lende pyrolyse programma’s – afhankelijk van de mate van ver-
vuiling. Daarna eenvoudig afnemen met een vochtige doek en 
de binnezijde van het apparaat glanst weer als nieuw! 

ÖKO
CLEAN

ökoClean (zie bladzijde 25)
Dit is een optimale reiniging met een laag energiever-
bruik en zonder chemische reinigingsmiddelen te ge-

bruiken. Eenvoudigweg een glas water in de oven zetten en de 
ökoClean functie (afhankelijk van het model) begint.

ÖKO
EMAIL+

ökoEmail+ (zie bladzijde 25)
Het complete interieur van de oven is net als de bak-
platen bekleed met de anti-aanbaklaag ökoEmail+. 

Deze laag voorkomt met zijn extreem gladde oppervlak, dat vrij 
is van poriën, dat vet- en braadresten kunnen vastkoeken. Mo-
eizaam poetsen is hier net zo overbodig als een agressief milieu 

onvriendelijk reinigingsmiddel. Bij ökoEmail+ in combinatie met 
ökotherm® is reinigen met een vochtige doek veelal voldoende 
– en is het interieur weer zo goed als nieuw.

Viervoudig beglazing – viervoudig comfortabel: De ovendeur.
Zijn geheel glazen binnendeur op een roestvrijstalen lijst bestaat 
uit een glad vlak zonder inhammen. Zo is de binnen deur met 
één veeg weer schoon. De volledige deur kan er in een han-
domdraai uitgenomen worden – nog een voordeel in de reini-
ging.

14

Ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke 
smaak en elk gerecht iets passends.

Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s 
zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest 

tussen deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert een-
voudigweg het gewicht en de gewenste gaarheid in. De oven 
bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en 
de oven geeft een signaal wanneer het gerecht klaar is om op 
te dienen.

Recepten
Complete recepten, volledige ingrediëntenlijst en berei-
dingsinstructies zijn reeds in de oven geïntegreerd. Een-

voudigweg het aantal personen kiezen en genieten.

Favorieten
De functie-instellingen van uw lievelingsgerechten 
kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma’s 

worden opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw 
favorieten hebt opgeslagen, makkelijk weer oproepen en direct 
het gewenste favoriet programma starten..

Soft Open & Close (zie bladzijde 26)
De deur van het apparaat opent en sluit zacht en stil 
dankzij Soft Open & Soft Close technologie.

Vleesthermometer
Vooral bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te 
stellen of het vlees voldoende gaar is. Topkoks én 

hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze 
geeft betrouwbare informatie over de kerntemperatuur en daar-
mee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automa-
tisch tot op de graad nauwkeurig rosé worden bereid. Deze 
vleesthermometer werkt op de meeste ovenstanden.

Grote neerklapbare grill (zie bladzijde 25)
Hierdoor wordt het schoonmaken van de bovenkant van de 
oven gemakkelijker.

A
ENERGY

Energie-efficiëntie-klassen
Hoe efficiënt de inbouw bakovens met energie om-
gaan, wordt in de EU landen door een uniforme ener-

gielabel weergegeven: Klasse A++ staat voor een uiterst effi-
ciënt, klasse G voor een zeer inefficiënt energieverbruik. 
Bij Küppersbusch dragen talrijke ontwikkelingen ertoe bij dat 
voor bakken en braden niet meer energie wordt verbruikt dan 
strikt noodzakelijk is. Hiertoe behoren bijv. de ovendeur met 
viervoudig glas met hittereflecterend volledig glazen binnenruit 
en de ovenisolatie. Maar ook de ovenverlichting die gemakkelijk 
kan worden uitgeschakeld wanneer de oven in gebruik is, de 
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deurcontactschakelaar alsook het consequent voorkomen van 
warmtebruggen zorgen voor een exemplarisch laag energie-
verbruik. Uiteraard behoort de apparatuur van Küppersbusch 
tot de meest energiezuinige op de markt.

TFT-Touch
Eenvoudige bediening van de oven zoals u van uw 
smartphone bent gewend. Bedien uw oven intuïtief 

door direct op het display te drukken en te vegen.

Sensorbediening
Met één druk op de toets worden de functies van de
sensortoetsen geactiveerd.

Draaiknop
Mensen die het apparaat liever op de traditionele ma-
nier bedienen, komen bij Küppersbusch ook aan hun 

trekken. Mechanisch of elektronisch, Küppersbusch biedt twee 
versies voor conventionele bediening door middel van een hoog-
waardige metalen draaiknop.

Kinderbeveiliging
Als de kinderbeveiliging is ingeschakeld, dan kan het
fornuis of de oven niet onbedoeld worden ingeschakeld.

LED
LED-verlichting
De ingebouwde LED-verlichting zorgt voor sfeer. De ver-
lichting zet het perfecte koffieresultaat in het juiste licht.

In de ovens (afhankelijk van het model) zorgt de LED-verlichting, die 
aan beide zijden is geplaatst verschoven, voor een optimale verlich-
ting van de kookruimte en bespaart ook energie.

Halogeen-ovenverlichting
Twee extra felle halogeenlampen zijn links en rechts in afzon-
derlijke hoogte aan de binnenkant van de ovens aangebracht 
en verlichten het eten van alle kanten.

Retro klokfunctie
De retro-klokfunctie wordt gebruikt om de klokweergave aan te 
passen in de elektronische apparaten om zo de klok te veran-
deren naar een klok met digits zoals die van de mechanische 
gestuurde apparaten. Deze functie geeft een perfecte mix and 
mach tussen de diverse ovens.

Deurcontactschakelaar
De deurcontactschakelaar is een energiebesparende veilig-
heidsvoorziening. Alle verwarmingselementen en heteluchtven-
tilatoren worden bij het openen van de ovendeur tijdens het 
gebruik uitgeschakeld.

Eco-modus
De Eco-modus is een display-instelling, die het energieverbruik 
van het display tot een minimum beperkt.

Demo-modus
De demo-modus (ook wel dealer- of demonstratiemodus 
genoemd) dient ertoe de apparatuur te demonstreren zonder 
de apparatuur op te warmen.

Standby-modus
De standby-modus is een energiebesparende instelling die op 
het display alleen de tijd weergeeft.

Snel voorverwarmingsstand
De snelvoorverwarmfunctie brengt de oven twee maal zo snel
naar de ingestelde temperatuur.

Waterreservoir
De stoomoven en koffiemachine kan zonder probleem in 
elke keuken worden geïntegreerd, want het uitneem bare 

waterreservoir maakt een extra wateraansluiting over bodig.

IN
INVERTER

Invertertechnologie
De invertertechnologie in microgolfovens regelt het cons-
tante vermogen, zelfs bij een laag vermogen. Dit zorgt er-

voor dat de gebruikte energie optimaal wordt benut en garandeert 
een gelijkmatige verwarming, zelfs gevoelige voedingsmiddelen 
worden zonder kwaliteitsverlies verhit.

Ontdooi- en automatische gewichtsinstelling
De ontdooi- en automatische gewichtsinstelling maakt 
behoedzaam ontdooien van de verschillende etenswaren 

mogelijk. Eenvoudigweg de etenswaren groep uitkiezen en het ge-
wicht invoeren. De rest wordt overge nomen door de automatische 
ontdooifunctie.

Regenereren
Dankzij een speciale combinatie van stoom en hete lucht 
kunnen reeds bereide gerechten worden opgewarmd 

zonder dat zij aan smaak of malsheid inboeten, en kunnen zo op 
elk gewenst tijdstip vers op tafel worden gezet.

Electronic Steam System
De stoom wordt buiten de ovenruimtes door de externe 
stoomgenerator geproduceerd. Daardoor ontstaat bin-

nen enkele seconden het juiste klimaat.

MULTI
STEAM

Multisteam (zie bladzijde 33)
Ervaar de verschillende mogelijkheden van stoomkoken. 
Het maakt niet uit of u pure STOOM KOOKT met 100% 

stoom of combinaties met stoom en hete lucht, onze modellen dek-
ken alle functies. Met de combinatiefuncties maken we onderscheid 
tussen COMBINED STEAM COOKING (50% stoom en 50% hete 
lucht) en VARIO-STEAM COOKING (25% stoom en 75% hete lucht).

SOLO
STEAM

Solo Steam 
Voor wie graag wil genieten van puur stoomgaren maar al 
een andere oven heeft, is de stoomoven met Solo Steam 

de ideale oplossing. De kooktemperatuur wordt uit 100% stoom 
geproduceerd – perfect voor vis-, rijst- en groentegerechten.

Sous-Vide (zie bladzijde: 84)
Koken als een “prof”: Bij het sous-vide garen wordt 
alleen met stoom een constante temperatuur bereikt en 

behouden. Met dit programma kunt u etenswaren zeer langzaam 
bereiden of reeds bereide etenswaren opwarmen in de vacu-
meerzak. Perfect geschikt in combinatie met de Küppersbusch 
vacumeerlade.

Stoomkoken 30 - 100° C
Bij het stomen kunt u de temperatuur kiezen tussen
30° C en 100° C, waardoor de samenstelling van het

voedsel niet wijzigt, alsook de structuur, de smaak en het aroma
worden behouden. Een visbereiding klaargemaakt op ongeveer
70° C is een onmisbaar smaakplezier. Maar ook de “creme
caramel”, en alle andere delicate bereidingen lukken altijd,
dankzij deze unieke manier van koken.



Professionele accessoires:

Profi -Cooking Set 
ZB 8030
bestaande uit: Universele bakplaat, 
ovenrooster en deksel
(afb. incl. gastronorm bakblik ZB 1005 - als accessoire te 
bestellen). Perfect geschikt voor het bereiden van groente en 
vis: Met de Profi -Cooking Set stoomt u in de oven! De deksel 
bestaat uit silicium en glas en creëert de voor stomen noodza-
kelijke gesloten ruimte. 

Profi -braadset ZB 8031
bestaande uit:
Aluminium braadslede 
(gemaakt voor inductie) en volledig uittrekbaar.
Past in alle nieuwe Küppersbusch bakovens. Op de braadslede 
wordt het gerecht direct op de inductiekookplaat aangebraden 
en kan daarna zonder over te hevelen in de oven worden ge-
schoven.
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IN
T

U
ÏT

IE
F

Zuiver zwart ontwerp met witte sensortoetsen, plus een hoogwaardig LCD-scherm met symbool en 
ondersteuning voor tekst.

Elegant zwart of wit design met centraal TFT-IPS kleurendisplay in een smal grijs frame. Bediening 
via verlichte sensortoetsen, ondersteund door symbolen en platte tekst op het display. 

Zwart ontwerp met centraal display. Het slanke grijze frame maakt ook een combinatie met de 
K5-modellen mogelijk. De elektronische bediening via hoogwaardige aluminium draaiknoppen wordt 
ondersteund door het TFT- IPS kleurendisplay.  

Zwart design, centrale timer met veel extra functies, waardoor een combinatie van de K3 en K5 bestu-
ring mogelijk is door het omringende grijze frame. Bediening via hoogwaardige aluminium draaiknop. 

Elegant zwart of grijs ontwerp inclusief elegant TFT-aanraakscherm met grafi sch en tekstdisplay voor 
maximaal gebruiksgemak, aangevuld met talloze automatische programma‘s.

IN
T

U
ÏT

IE
F

IN
T

U
ÏT

IE
F

IN
T

U
ÏT

IE
F

IN
T

U
ÏT

IE
F

IN
T

U
ÏT

IE
F

K - S E R I E S . 7

K - S E R I E S . 5

K - S E R I E S . 3

K - S E R I E S . 3

K - S E R I E S . 8



KÜPPERSBUSCH
K-SERIES.8
De Küppersbusch K-SERIES.8 zet uw keuken in 
de kijker. Het TFT-touchdisplay met grafi sch en 
tekstdisplay biedt maximaal gebruiksgemak, dat 
wordt aangevuld met talrijke automatische program-
ma‘s evenals opgeslagen recepten.
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Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tus-
sen bakkerij producten, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg  het  gewicht  en  de  gewenste  
gaarheid  in.  De  oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal 
wanneer het gerecht klaar is om op te dienen.

Recepten
De K-SERIES.8 oven maakt het uitproberen van nieuwe recepten kinderspel. op het ovendisplay kunt u kiezen 
uit verschillende recepten en kunt u de benodigde ingrediënten en de bereidingsstappen direct op het display 
weergeven. Nog een tikje met de vinger is voldoende om de oven automatisch het juiste kookprogramma in te 
laten schakelen.

Favorieten
De  functie-instellingen  van  uw  lievelingsgerechten kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma’s wor-
den opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten  hebt  opgeslagen  –  met  alle  instellingen!  
Later  eenvoudig weer oproepen en snel en precies bereiden.

888Bedien uw apparaten via intuïtieve touch controle

ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends. Eenvoudige bediening  
van de oven zoals u van uw smartphone bent gewend. Bedien uw oven intuïtief door direct op het display te toet-
sen en te vegen.



INDIVIDUAL

A
ENERGY

+
ökotherm

ÖKO
EMAIL+ 14

MULTI
THERM +

LED

INDIVIDUAL

A
ENERGY

+
PYROLYSE ökotherm

ÖKO
EMAIL+ 14

MULTI
THERM +

LED

BAKOVEN. B 6850.0  K - S E R I E S . 8

Zwart, incl. design kit RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

Uitvoering Prijs
B 6850.0 S €  2.299,-

S Zwart, exclusief Design-Kit
-  14 ovenfuncties
-  11 speciale ovenfuncties
- Meer dan 80 automatische programma’s
- 56 favoriete programma‘s zelf in te stellen   
-  5,0´´ TFT-Touch grafi sche display met aanduiding
-  Elektronische ovenbediening met TFT-Touch display
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Multilevel-Timer
-   Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Volledig gesloten deur met RVS binnenrand en 4 glasruiten
- Snel voorverwarmingsstand
-  Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Deurcontactschakelaar
- Neerklapbare grill

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
-  14 ovenfuncties
-  11 speciale ovenfuncties
- Meer dan 80 automatische programma’s
- 56 favoriete programma‘s zelf in te stellen   
-  5,0´´ TFT-Touch grafi sche display met aanduiding
-  Elektronische ovenbediening met TFT-Touch display
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Multilevel-Timer
-   Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
-  Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Deurcontactschakelaar

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

Uitvoering Prijs
BP 6850.0 S  €  2.399,-

S Zwart, exclusief Design-Kit

BAKOVEN. PYROLYSE. BP 6850.0  NIEUW  K - S E R I E S . 8

Zwart, incl. design kit RVS

KÜPPERSBUSCH K-SERIES.8 
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KÜPPERSBUSCH
K-SERIES.7
De Küppersbusch K-SERIES.7 overtuigt door zijn 
elegante zwarte design, intuïtieve menu navigatie 
en maakt de symmetrische combinatie van alle 
apparaten van deze serie in horizontale en verticale 

opstelling mogelijk. 
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K - S E R I E S . 7

KÜPPERSBUSCH
K-SERIES.7

Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen 
deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg  het  gewicht  en  de  gewenste  gaarheid  in.  
De  oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal wanneer het 
gerecht klaar is om op te dienen.

Vleesthermometer
Vooral bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te stellen  of  het  vlees  voldoende  gaar  is.  Topkoks  én 
hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze geeft betrouwbare informatie over de kerntem-
peratuur en daarmee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nauwkeurig 
rosé worden bereid. Deze vleesthermometer werkt de meeste ovenstanden.

Favorieten
De  functie-instellingen  van  uw  lievelingsgerechten kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma’s wor-
den opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten  hebt  opgeslagen!  Later  eenvoudig weer 
oproepen en snel en precies bereiden.

777ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passend. Eenvoudige bediening 
van de oven door intuïtieve sensortouch bediening op het paneel van de oven.

Bedien uw apparaten via intuïtieve touch controle
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.7 

BAKOVEN. STEAMER. BD 6750.0  K - S E R I E S . 7 Uitvoering Prijs
BD 6750.0 S €   2.299,-

Zwart, incl. design kit RVS

Accessoires
grepen

Prijs

Acc. nr. 7502
Black Chrome

€  149,-

Acc. nr. 7503
Silver Chrome

€  149,-

Acc. nr. 7504
Gold

€  175,-

Acc. nr. 7505
Black Velvet

€    72,-

Acc. nr. 7507
Copper

€  175,-

Acc. nr. 7508
Hot Chili

€  175,-

COMPACT. BAKOVEN. MAGNETRON. CBM 6750.0  K - S E R I E S . 7 Uitvoering Prijs
CBM 6750.0 S €   1.399,-

Zwart, incl. design kit RVS

Accessoires
grepen

Prijs

Acc. nr. 7502
Black Chrome

€  149,-

Acc. nr. 7503
Silver Chrome

€  149,-

Acc. nr. 7504
Gold

€  175,-

Acc. nr. 7505
Black Velvet

€    72,-

Acc. nr. 7507
Copper

€  175,-

Acc. nr. 7508
Hot Chili

€  175,-

Design zwart

Design zwart

- 6 ovenfuncties 
- 8 speciale ovenfuncties 
- 5 stoomfuncties 
- 3 stoom-speciaalfuncties 
- Externe stoomgenerator
- 100 elektronische bak- en braadprogrramma‘s
-  20 favoriete programma‘s zelf in te stellen
-  LCD-display met grafische- en tekstweergave
-   Elektronische sensor ovenbediening tot 230°C
-  Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-     Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
-  Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
-  Demo-Modus
- Kookruimte volume 70 Liter 
- Halogeenverlichting
-  Deurcontactschakelaar
-  Greep Design RVS inclusief

- 6 ovenfuncties
- 9 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie
- 90 elektronische bak- en braadprogrramma‘s
-  20 favoriete programma‘s zelf in te stellen
-  LCD-display met grafische- en tekstweergave
-   Elektronische sensor ovenbediening tot 230°C
-  Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-    Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
-  Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
-  Demo-Modus
- Kookruimte volume 43 Liter
- Halogeenverlichting
-  Deurcontactschakelaar
-  Greep Design RVS inclusief
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.7 

COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE. CKV 6750.0  K - S E R I E S . 7

Design zwart

Design zwart

Design zwart Uitvoering Prijs
CKV 6750.0 S €   2.169,-

- LCD-display met grafische- en tekstweergave
- Elektronische bediening met Touchsensoren
-  Koffieuitgifte programmeerbaar voor 5 verschillende maten kopjes

(Espressokop, kleine kop, gemiddelde kop, grote kop, mok)
- Keuzetoets voor 1 of 2 koppen uitgifte
- Echte cappuccino functie (uitneembare melkhouder)
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik bonen en poeder
- In hoogte verstelbare koffi e uitloop
- Druk ca 15 Bar
- Programeerbare koffi euitgifte temperatuur (3)
-  Programmeerbaar koffi e aroma (5 voorgeprogrammeerde sterktes)
- Aparte boiler voor koffie- en aparte heetwater afgifte
- Ontkalking programma
- Automatische spoelgang bij in- en uitschakelen
- Heetwater functie
- Waterreservoir aan de voorzijde uitneembaar
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Timer
- Standby-Modus
- Apparaat op geleiders, uittrekbaar 



KÜPPERSBUSCH
K-SERIES.5
De Küppersbusch K-SERIES.5 verrijkt uw keuken 
met 2 designvarianten. Het centrale display met 
zijn elegante grijze frame kan zowel horizontaal als 
verticaal met andere K-SERIES.5 of K-SERIES.3 
modellen worden gecombineerd.



A
cc

es
so

ire
s/

M
aa

tt
ek

en
in

ge
n

Va
at

w
as

se
rs

K
oe

l-
 e

n 
vr

ie
sk

as
te

n
A

fz
ui

gk
ap

pe
n

K
oo

kp
la

te
n 

La
de

s
O

ve
ns

 &
 

C
om

pa
ct

e 
ap

pa
ra

te
n

K - S E R I E S . 5

Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen 
deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg  het  gewicht  en  de  gewenste  gaarheid  in.  
De  oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal wanneer het 
gerecht klaar is om op te dienen.

Vleesthermometer
Vooral bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te stellen  of  het  vlees  voldoende  gaar  is.  Topkoks  én 
hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze geeft betrouwbare informatie over de kerntem-
peratuur en daarmee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nauwkeurig 
rosé worden bereid. Deze vleesthermometer werkt op alle ovenstanden.

Favorieten
De functie-instellingen  van  uw  lievelingsgerechten kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma’s wor-
den opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten  hebt  opgeslagen  –  met  alle  instellingen!  
Later  eenvoudig weer oproepen en snel en precies bereiden.

555ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends. Eenvoudige  bediening  
van  de  oven  zoals  u  van  uw smartphone  bent  gewend.  Bedien  uw  oven  intuïtief door de sensor toetsen 
te gebruiken.

Bedien uw apparaten via intuïtieve touch controle
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.5 

BAKOVEN. PYROLYSE. BP 6550.0     K - S E R I E S . 5

S Zwart, exclusief Design-Kit
W Wit, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

Wit, Design RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

BAKOVEN. B 6550.0     K - S E R I E S . 5

-  14 ovenfuncties 
-  8 speciale ovenfuncties 
- Meer dan 40 automatische programma’s
-  20 favoriete programma‘s zelf in te stellen
-  3,9´´ TFT grafische display met aanduiding 
-  Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
-  Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
-  Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
- Neerklapbare grill

Uitvoering Prijs
B 6550.0 S €  1.399,-

S Zwart, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

Uitvoering met -AirFry inclusief de nieuwe 
ökotherm AirFry Kit. 

-   Pyrolyse reiniging (3 standen)
-  14 ovenfuncties
-  8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma’s
-  20 favoriete programma‘s zelf in te stellen   
-  3,9" TFT grafische display met aanduiding
-  Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
-  Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Uitvoering Prijs
BP 6550.0 S €  1.599,- 
BP 6550.0 S-
Airfry

€  1.699,-

BP 6550.0 W €  1.659,-
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S Zwart, exclusief Design-Kit
W Wit, exclusief Design-Kit

KÜPPERSBUSCH K-SERIES.5 

COMPACT. BAKOVEN. STEAMER. CBD 6550.0 K - S E R I E S . 5

- 14 ovenfuncties 
- 8 speciale ovenfuncties
-  6 stoomfuncties
-  9 stoom-speciaalfuncties
- Externe stoomgenerator
- Meer dan 40 automatische programma’s
-  20 favoriete programma‘s zelf in te stellen   
- Nauwkeurige temperatuur instelling
-  3,9´´ TFT grafische display met aanduiding
-  Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
-  Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 43 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

S Zwart, exclusief Design-Kit
W Wit, exclusief Design-Kit

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

Zwart, incl. design kit RVS

Wit, Design RVS

Uitvoering met -AirFry inclusief de nieuwe 
ökotherm AirFry Kit. 

Uitvoering Prijs
CBD 6550.0 S €  1.899,-
CBD 6550.0 S-
Airfry

€  1.999,-

CBD 6550.0 W €  2.029,-
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.5 

COMPACT. BAKOVEN. MAGNETRON. CBM 6550.0     K - S E R I E S . 5

- 14 ovenfuncties
- 8 speciale ovenfuncties
-  2 magnetronfuncties (solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Invertertechnologie
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen   
-  3,9´´ TFT grafische display met aanduiding
-  Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Snel voorverwarmingsstand
-  Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 43 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Uitvoering Prijs
CBM 6550.0 S €  1.459,-
CBM 6550.0 W €  1.499,-

S Zwart, exclusief Design-Kit
W Wit, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

Wit, Design RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

COMPACT. BAKOVEN. PYROLYSE. CBP 6550.0 K - S E R I E S . 5

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties 
- 8 speciale ovenfuncties 
- Meer dan 40 automatische programma’s
- 20 favoriete programma‘s zelf in te stellen   
-  3,9´´ TFT grafische display met aanduiding
-  Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
-  Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 44 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Uitvoering Prijs
CBP 6550.0 S €  1.529,-
CBP 6550.0 W €  1.579,-

S Zwart, exclusief Design-Kit
W Wit, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

Wit, Design RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.5 

COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE. CKV 6550.0     K - S E R I E S . 5

Uitvoering Prijs
CKV 6550.0 S €  2.299,-
CKV 6550.0 W €  2.379,-

S Zwart, exclusief Design-Kit
W Wit, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

Wit, Design RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1001
RVS

€   60,-

Acc. nr. DK 2001
Black Chrome

€ 125,-

Acc. nr. DK 3001
Silver Chrome

€ 125,-

Acc. nr. DK 4001
Gold

€ 200,-

Acc. nr. DK 5001
Black Velvet

€   83,-

Acc. nr. DK 7001
Copper

€ 200,-

Acc. nr. DK 8001
Hot Chili

€ 200,-

- LCD-display met grafische- en tekstweergave
- Elektronische bediening met Touchsensoren
-  Koffieuitgifte programmeerbaar voor 5 verschillende maten kopjes 

(Espressokop, kleine kop, gemiddelde kop, grote kop, mok)
- Keuzetoets voor 1 of 2 koppen uitgifte
- Echte cappuccino functie (uitneembare melkhouder)
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik bonen en poeder
- In hoogte verstelbare koffie uitloop (ca. 90-110 mm)
- Druk ca 15 Bar
- Programeerbare koffieuitgifte temperatuur (3)
-  Programmeerbaar koffie aroma (5 voorgeprogrammeerde sterktes)
- Aparte boiler voor koffie- en aparte heetwater afgifte
- Ontkalking programma
- Automatische spoelgang bij in- en uitschakelen
- Heetwater functie
- Waterreservoir aan de voorzijde uitneembaar
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Timer
- Standby-Modus
- Apparaat op geleiders, uittrekbaar



KÜPPERSBUSCH
K-SERIES.3
De K-SERIES.3 inbouwapparaten bieden een hoge mate 
van comfort en praktische functies. Eenvoudige bediening 
en functionele helderheid geven uw passie voor koken alle 
vrijheid en voldoen aan uw hoge verwachtingen. 
De K-SERIES.3 kan ook optimaal worden gecombineerd 
met de K-SERIES.5 apparaten. 
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K - S E R I E S . 3

KÜPPERSBUSCH
K-SERIES.3

Automatische programma’s
Door de grote keuze aan automatische programma’s zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen 
deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg  het  gewicht  en  de  gewenste  gaarheid  in.  
De  oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal wanneer het 
gerecht klaar is om op te dienen.

Programma overzicht
Nadat u een van de vele automatische programma‘s hebt geselecteerd en gestart, wordt de voortgang van het 
kookproces te allen tijde op het display van het apparaat weergegeven. 

ovenfuncties
Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends. met behulp van de 
draaiknoppen kunt u eenvoudig de gewenste ovenfunctie selecteren en het bak- of kookproces starten. 

333Als u de voorkeur geeft aan conventionele bediening, 
is deze serie de juiste keuze. Alle instellingen van de 
elektronische TFT-beeldschermen kunnen worden ge-
selecteerd met behulp van hoogwaardige aluminium 
knoppen. 



DE PERFECTE COMBINATIE 
VAN OORSPRONG EN DESIGN
Wij kijken altijd naar de toekomst en zijn voortdurend op zoek naar nieu-

we designconcepten waarmee wij u kunnen inspireren en de vormgeving 

van uw keuken kunnen individualiseren. Het zwartgrijze grafi et heeft een 

edele uitstraling en is een ruw materiaal met een discrete glans. Geïns-

pireerd door dit kenmerk heeft Küppersbusch een inbouwserie ontwik-

keld die de oorspronkelijke winning van dit materiaal combineert met de 

traditie van de hoofdvestiging van de onderneming in het Ruhrgebied. 

De achter glas gedrukte structuur staat voor opvallende, onopvallende 

lijnen en lijkt tegelijkertijd op geborsteld staal. In combinatie met het ede-

le, matzwarte greepdesign passen de toestellen van dit designconcept 

perfect bij alle natuurlijke oppervlakken van de keuken.
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KÜPPERSBUSCH GRAPHITE LINE

BAKOVEN. PYROLYSE. BP 6350.0     G R A P H I T E  L I N E

-  Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma’s
-  3,9´´ TFT grafische display 
-  Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Uitvoering Prijs
BP 6350.0 GPH6* €  1.649,-

GPH Graphite, inclusief 
zwart handvat

COMPACT. BAKOVEN. MAGNETRON. CBM 6350.0     G R A P H I T E  L I N E

- 10 ovenfuncties
-  2 magnetronfuncties (solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Invertertechnologie
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma’s
- 3,9´´ TFT Display met grafische weergave
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- 43 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Uitvoering Prijs
CBM 6350.0 GPH6* €  1.449,-

GPH Graphite, inclusief 
zwart handvat

Graphite, inclusief zwarte stalen 
handgreep 

MAGNETRON (NIS 38 CM). MR 6330.0     G R A P H I T E  L I N E

-  3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill 
en solo Grill)

- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 Watt
- Grill 1200 Watt
- 14 automatische programma’s
-  Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- 22 Liter ovenruimte
- Verlichting
- Deurscharnier rechts

Graphite 

Uitvoering Prijs
MR 6330.0 GPH6* €  949,-

GPH Graphite

Graphite, inclusief zwarte stalen 
handgreep *Leverbaar vanaf ca. Q4/2021

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021
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Zwart, incl. design kit RVS

KÜPPERSBUSCH K-SERIES.3 

BAKOVEN. PYROLYSE. BP 6350.0     K - S E R I E S . 3

-  Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma’s
-  3,9´´ TFT grafische display 
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

S Zwart, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

BAKOVEN. B 6350.0     K - S E R I E S . 3

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma’s
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- 3,9´´ TFT grafische display 
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
-  Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
- Neerklapbare grill

Uitvoering Prijs
B 6350.0 S €  1.239,-

S Zwart, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

Uitvoering Prijs
BP 6350.0 S €  1.349,-
BP 6350.0 S-
Airfry

€  1.449,-

Uitvoering met -AirFry inclusief de nieuwe 
ökotherm AirFry Kit. 
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Zwart, incl. design kit RVS

BAKOVEN. B 6330.0     K - S E R I E S . 3

-  8 ovenfuncties
-  1 speciale ovenfunctie
-  Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Ovenverlichting
- Deurcontactschakelaar

S Zwart, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

KÜPPERSBUSCH K-SERIES.3 

COMPACT. STEAMER. CD 6350.0    K - S E R I E S . 3

- 1 stoomfunctie
- 5 stoom-speciaalfuncties
- Externe stoomgenerator
- 10 automatische programma’s
-  Nauwkeurige temperatuur instelling
-  3,9´´ TFT grafische display 
-  Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Demo-Modus
- 43 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Uitvoering Prijs
CD 6350.0 S €  1.419,-

S Zwart, exclusief Design-Kitt

Zwart, incl. design kit RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

Uitvoering Prijs
B 6330.0 S €  859,-
B 6330.0 S-
Airfry

€  959,-

Uitvoering met -AirFry inclusief de nieuwe 
ökotherm AirFry Kit. 
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.3 KÜPPERSBUSCH K-SERIES.3 

COMPACT. MAGNETRON. CM 6330.0     K - S E R I E S . 3

-  3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Grill  1400 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 2-lagig glas
- 44 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar 

Uitvoering Prijs
CM 6330.0 S €  949,-

S Zwart, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

COMPACT. BAKOVEN. MAGNETRON. CBM 6350.0     K - S E R I E S . 3

- 10 ovenfuncties
-  2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Invertertechnologie
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma’s
- 3,9´´ TFT Display met grafische weergave
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- 43 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Uitvoering Prijs
CBM 6350.0 S €  1.299,-

S Zwart, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVSZwart, incl. design kit RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-

COMPACT. BAKOVEN. MAGNETRON. CBM 6330.0     K - S E R I E S . 3

- 8 ovenfuncties
-  3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + 

Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
-  Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
-  Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- 43 Liter ovenruimte
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar

Uitvoering Prijs
CBM 6330.0 S €  1.059,-

S Zwart, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1000
RVS

 €  140,-

Acc. nr. DK 2000
Black Chrome

 €  225,-

Acc. nr. DK 3000
Silver Chrome

  €  225,-

Acc. nr. DK 4000
Gold

  €  309,-

Acc. nr. DK 5000
Black Velvet

  €  195,-

Acc. nr. DK 7000
Copper

  €  309,-

Acc. nr. DK 8000
Hot Chili

  €  309,-



INDIVIDUAL

A
ENERGY ökotherm

ÖKO
CLEAN

ÖKO
EMAIL+ 8

MULTI
THERM +

INDIVIDUAL

NICHE NICHE

56
cm

A
cc

es
so

ire
s/

M
aa

tt
ek

en
in

ge
n

Va
at

w
as

se
rs

K
oe

l-
 e

n 
vr

ie
sk

as
te

n
A

fz
ui

gk
ap

pe
n

K
oo

kp
la

te
n 

La
de

s
O

ve
ns

 &
 

C
om

pa
ct

e 
ap

pa
ra

te
n

BAKOVEN. B 9330.0     K - S E R I E S . 3

-  8 ovenfuncties
-  1 speciale ovenfunctie
-   Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
-     Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, 

kookwekker) met witte aanduiding
-  Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
-  Snel voorverwarmingsstand
-  77 Liter ovenruimte
-  Ovenverlichting
-  Deurcontactschakelaar

Uitvoering Prijs
B 9330.0 S €  2.129,-

S Zwart, exclusief Design-Kit

Zwart, incl. design kit RVS

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1004
RVS

€  140,-

Acc. nr. DK 2004
Black Chrome

€  225,-

Acc. nr. DK 3004
Silver Chrome

€  225,-

Acc. nr. DK 4004
Gold

€  315,-

Acc. nr. DK 5004
Black Velvet

€  195,-

MAGNETRON (NIS 38 CM). ML/MR 6330.0     K - S E R I E S . 3

Zwart, incl. design kit RVS  

Uitvoering Prijs
ML/MR 6330.0 S €  849,-

S Zwart, exclusief Design-Kit

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. DK 1003
RVS

€  40,-

Acc. nr. DK 2003
Black Chrome

€  83,-

Acc. nr. DK 3003
Silver Chrome

€  83,-

Acc. nr. DK 4003
Gold

€ 124,-

Acc. nr. DK 5003
Black Velvet

€  72,-

Acc. nr. DK 7003
Copper

€ 124,-

Acc. nr. DK 8003
Hot Chili

€ 124,-

KÜPPERSBUSCH K-SERIES.3 

-   3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill 
en solo Grill)

-  5-magnetron vermogenstanden
-  Vermogen magnetron 850 Watt
-  Grill 1200 Watt
- 14 automatische programma’s
-  Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
-  Programmeerbare klok met witte aanduiding
-  Standby-Modus
-  Binnenoven in RVS met keramische bodem
-  22 Liter ovenruimte
-  Verlichting
-  Draairichting te kiezen (zie model)



KÜPPERSBUSCH
FUNCTIONELE LADES
Individueel + variabel: De passende warmte- of accessoire lade 
onder de koffi emachine, de vacuümlade en de stoomoven wordt 
een Sous Vide-combinatie of de praktische accessoirelade onder 
de compacte oven - Küppersbusch biedt de passende oplossing.



De CSW 6800.0 verwarmings- en kooklade is ook geschikt 
voor het verwarmen en opwarmen van gerechten.

NICHE

45 cm
Nishoogte
Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.

NICHE

56
cm

Nisbreedte
De nisbreedte is de breedte van de noodzakelijke
kastnis in cm.

WALL-HANGING

60
cm

Bovenkast
De bovenkast is de voor de inbouw benodigde breed-
te van de bovenkast in cm.

TOUCH
TO OPEN

Touch to open
Küppersbusch pakt de trend op en past deze aan 
voor inbouw-apparatuur, waarbij de deur na een 

zachte aanraking van het front opent. 

Sensorbediening
Met één druk op de toets worden de functies van de
sensortoetsen geactiveerd.

Draaiknop
Mensen die het apparaat liever op de traditionele 
manier bedienen, komen bij Küppersbusch ook 

aan hun trekken. Mechanisch of elektronisch, Küppersbusch 
biedt twee versies voor conventionele bediening door middel 
van een draaiknop.

Ontdooi- en automatische gewichtsinstelling
De ontdooi- en automatische gewichtsinstelling 
maakt behoedzaam ontdooien van de verschillende

etenswaren mogelijk. Eenvoudigweg de etenswaren groep 
uitkiezen en het gewicht invoeren. De rest wordt overge-
nomen door de automatische ontdooifunctie.

Kinderbeveiliging
Als de kinderbeveiliging is ingeschakeld, dan kan 
het fornuis of de oven niet onbedoeld worden in-

geschakeld.

Quickmontage
Quickmontage is het comfort bij de montage. Alle 
inbouw-componenten zijn al af fabriek voorgemonte-

erd. De installatietijd bedraagt slechts 5 minuten!

 L
ad

es
 



SOUS-VIDE

Het sous-vide programma van Küppersbusch 
stoomovens en stoombakovens is een voor het 
sous-vide garen beoogd speciaalgebruikspro-
gramma. Hierbij wordt vlees, vis of groente in een 
vacuümzak bij relatief lage temperaturen van on-
der 100° C langzaam gegaard. 

Beleef unieke smaakbelevenissen met deze berei-
dingsmethode. Zo eenvoudig werkt het: 

De ingrediënten (rauw en gekoeld) wassen, even-
tueel klein snijden en in een vacuüm sous-vide 
zak stoppen. Smaakmakende ingrediënten, zoals 
bij voorbeeld olie, kruiden, specerijen, toevoegen. 
Daarna de zak in de vacumeerlade afsluiten zo-
dat deze zo weinig mogelijk lucht bevat. Indien het 
eten niet direct wordt gegaard, dient de zak ge-
koeld te worden bewaard. De gevacumeerde zak 
kan ’s nachts ook in de koelkast worden gelegd 
om te marineren.

Doe de sous-vide zak in de stoomoven of com-
bi-stoomoven en start het sous-vide programma. 
De etenswaren worden op constante water- of 
stoomtemperatuur in het gebied tussen 50° C en 
85° C bereid. 

UNIEKE 
SMAAKBELEVENISSEN
Het sous-vide garen is een vorm van 
garen op lage temperatuur, echter in 
een waterbad of met stoom bij na-
genoeg constante temperatuur. 

De Küppersbusch vacumeerlade:

Met de nieuwe Küppersbusch vacumeerlade bent u perfect uit-
gerust voor het Sous-Vide garen (zie afbeelding pag. 83). 

Maar ook voor het puur bewaren van rauwe etenswaren of zelfs 
reeds gekochte etenswaren is deze perfect geschikt. Met uw 
hulp wordt de vacuümzak zuurstof- en luchtdicht gemaakt en 
gesloten. Het vacuümvermogen van maximaal 99,9% zorgt voor 
een duidelijk langere houdbaarheid van de etenswaren.

Voedingsmiddel niet gevacumeerd gevacumeerd

Bij kamertemperatuur

Brood ca. 2-3 dagen ca. 7-8 dagen

Koffi e ca. 2-3 maanden ca. 12 maanden

In de koelkast

Groenten (rauw) ca. 5 dagen ca. 18-20 dagen

Soep (bereid) ca. 2-3 dagen ca. 8-12 dagen

Rundvlees (rauw) ca. 3-4 dagen ca. 30-40 dagen

Vlees (gebraden) ca. 2-3 dagen ca. 8-12 dagen

Fruit ca. 3-7 dagen ca. 8-25 dagen

Ingevroren

Vlees ca. 6 maanden ca. 24-36 maanden

Gehakt ca. 4 maanden ca. 12 maanden

Vis ca. 6 maanden ca. 24-36 maanden

Groenten ca. 8-10 maanden ca. 24-36 maanden
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COMPACT. VACUMEERLADE. CSV 6800.0    K - S E R I E S . 8

Met glasfront zwart en 
designlijst RVS

Met glasfront wit en 
designlijst RVS

Uitvoering Prijs
CSV 6800.0 €  2.849,-

LADES. 

COMPACT. WARMHOUDLADE. CSW 6800.0    K - S E R I E S . 8

Met glasfront zwart en 
designlijst RVS

Met glasfront wit en 
designlijst RVS

Uitvoering Prijs
CSW 6800.0 €  515,-

Met glasfront Graphite

-    Ideaal i.c.m. een 45 cm apparaat voor een
59 cm nis

-  Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
-  Elektronische bediening met sensortoetsen
- Vacuum capaciteit tot 99,9%
- 3 Vacumeer gradaties (min/mid/max)
-  Speciale functie voor Marineren en vloeistoffen

vacumeren
- Pompvermogen: 3 m³/u
- Max lengte vacuumzak 305 mm
- Telescopische geleider

-   Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor 
een 59 cm nis

-   Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
-   Elektronische traploos bediening van 30-80°C met 

sensortoetsen  
-   Elektronische Timer (bereidingsduur, einde van de berei-

ding) met rode aanduiding 
-  Uitschakelfunctie tot 4 uur
-   Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage 

temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme 
gerechten verwarmen

-   Voorverwarmingsmogelijkheid voor:
compleet bestek voor 6 personen of 20 serveerborden 
doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 
40 cappuccino koppen

- Telescopische geleider

De CSW 6800.0 verwarmings- en kooklade is ook ge-
schikt voor het verwarmen en opwarmen van gerechten

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. ZV 8020
Glasfront zwart € 82,-
Acc. nr. ZV 8022
Glasfront wit € 99,-
Acc. nr. DK 1002
Designlijst RVS € 59,-
Acc. nr. DK 2002
Designlijst Black Chrome € 92,-
Acc. nr. DK 3002
Designlijst Silver Chrome € 92,-
Acc. nr. DK 4002
Designlijst Gold € 130,-
Acc. nr. DK 5002
Designlijst Black Velvet € 82,-
Acc. nr. DK 7002
Designlijst Copper € 135,-
Acc. nr. DK 8002
Designlijst Hot Chili € 135,-

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. ZC 8020
Glasfront zwart € 82,-
Acc. nr. ZC 8022
Glasfront wit € 99,-
Acc. nr. ZC 8023*
Glasfront graphite € 139,-
Acc. nr. DK 1002
Designlijst RVS € 59,-
Acc. nr. DK 2002
Designlijst Black Chrome € 92,-
Acc. nr. DK 3002
Designlijst Silver Chrome € 92,-
Acc. nr. DK 4002
Designlijst Gold € 130,-
Acc. nr. DK 5002
Designlijst Black Velvet € 82,-
Acc. nr. DK 7002
Designlijst Copper € 135,-
Acc. nr. DK 8002
Designlijst Hot Chili € 135,-

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021



INDIVIDUAL

NICHE NICHE

56
cm

TOUCH
TO OPEN

INDIVIDUAL

COMPACT. LADE. ACCESSOIRES. CSZ 6800.0    K - S E R I E S . 8

Met glasfront zwart en 
designlijst RVS

Met glasfront wit en 
designlijst RVS

Uitvoering Prijs
CSZ 6800.0 €  309,-

LADES. 

Met glasfront Graphite

-  Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor 
een 59 cm nis

-   Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

Accessoires /
Design-Kits

Prijs

Acc. nr. ZC 8020
Glasfront zwart € 82,-
Acc. nr. ZC 8022
Glasfront wit € 99,-
Acc. nr. ZC 8023*
Glasfront graphite € 139,-
Acc. nr. DK 1002
Designlijst RVS € 59,-
Acc. nr. DK 2002
Designlijst Black Chrome € 92,-
Acc. nr. DK 3002
Designlijst Silver Chrome € 92,-
Acc. nr. DK 4002
Designlijst Gold € 130,-
Acc. nr. DK 5002
Designlijst Black Velvet € 82,-
Acc. nr. DK 7002
Designlijst Copper € 135,-
Acc. nr. DK 8002
Designlijst Hot Chili € 135,-

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021
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KÜPPERSBUSCH 
KOOKPLATEN

Kookplaten die inspireren: Van de 
modernste inductie- tot de bekroonde 
gaskookplaten. Wij bieden iets voor 
elke smaak, afgestemd op de 
persoonlijke behoeften.

Individueel + veelzijdig

*Leverbaar vanaf ca. Q4/2021



1=2
EÉN APPARAAT – TWEE FUNCTIES

De Küppersbusch inductie met kookplaatafzuiging is een kookplaat 
en een afzuigkap in één! Een bijzonder efficiënte manier van afzui-
ging omdat vet en stoom direct van de kookplaat worden afgezogen, 
dus niet eerst in de ruimte komen. Een perfecte oplossing voor open 
woonkeukens.

Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij het indelen van de keuken. 
Zelfs onder een raam inbouwen is geen probleem. 

Als de kookplaatafzuiging wordt ingezet bij het koken, wordt het meegeleverde 
ventilatierooster gebruikt. Met de extra glasplaat kunt u de ventilator daarna volledig 
afdekken.

VKI 3800.1 + VKM 1820.0 + VKIW 3800.0

Naast de 90 en 80 cm brede inductie 
kookplaatafzuigingen KMI 9850.0, KMI 
9800.0 en KMI 8500.0 biedt Küppersbusch 
de perfecte oplossing voor VarioLine:

De VKM 1820.0 werkblad afzuiging is slechts 
14 cm breed en wordt gebruikt als afzuigings-
module voor het combineren tussen VarioLine 
kookplaten.

KMI 8500.0 Afbeelding met rooster

KMI 9800.0

Ventilatierooster in het Individual 
concept.

Individualiseer ook uw kookplaatafzuiging. 
Passend bij de bakovens, de compac-
te apparaten, de afzuigkappen etc. zijn 
ook hier de designs roestvrij staal, Black 
Chrome, Silver Chrome, Gold, Black 
Velvet, Copper en Hot Chili als speciale 
bestelling mogelijk (prijs en levertijd op 
aanvraag). Roosters kunnen verkleuren in 
de afwasautomaat. Deze individual roos-
ters zijn geschikt voor de kookplaten met 
werkbladafzuiging, KMI 9850, KMI 9800 
en KMI 8500.

KMI 8500.0

KMI 8500.0 met ventilatierooster Design Copper
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EFFECTIEF EN  SCHOON
·  Snel reinigen de van bovenaf uitneembare metalen vetfilters in de vaatwasser

·  Eenvoudige bediening de intuïtieve, maar afzonderlijk te bedienen regeleenheid van de kookplaat en de
afzuigkap

·  Eenvoudige installatie – één apparaat, één uitsparing in het werkblad, één aansluiting en dit alles gelijk
voor twee functies!

·  Laag geluidsniveau dankzij een bijzonder stil ventilatiessysteem

·  Weinig tot geen vet – vetfiltering tot 97,7%

Het oppervlak van de Küppersbusch kook-
plaat-afzuigingen KMI 9850.0, KMI 9800.0 en de 
kookplatten KI 8820.0 en KI 6750.0 is met de 
SCHOTT CERAN® Miradur™ coating afgewerkt.  

Door dit gepatenteerde en bijzonder resistente oppervlak is 
de kookplaat duurzaam beschermd tegen krassen omdat de 
oppervlaktehardheid in vergelijking tot conventionele glas-
keramiek kookplaten is verbeterd van 4 tot ca. 10 van de 
hardheidsschaal van Martens (Diamant heeft een hardheid 
van 10).

SCHOTT CERAN® Miradur™ beperkt niet alleen gebruiks-
sporen door reinigen en koken, het zorgt er tevens voor dat 
de kookplaat er ook na velen jaren nog bijna als nieuw uitziet. 

Het metalen uiterlijk van dit oppervlak geeft de kookplaat een 
fascinerend uiterlijk.  

Het kookoppervlak is bijna net zo 
hard als een diamant



Roestvrij stalen frame
Twee elegante roestvrij stalen lijsten omsluiten de kook-
plaat aan de voor- en achterkant. Kookplaten met deze 
frameversie kunnen met VarioLine kookplaten worden 
gecombineerd.

Facet geslepen
Een afgevlakte glaskant omrandt de volledige kookplaat 
en geeft de kookplaat een elegant uiterlijk. Geen scher-
pe randen en kanten.

Vlakke inbouw
De kookplaat wordt traditioneel op het werkblad ge-
monteerd. Er is ook een mogelijkheid om de kook-
plaat volledig in het werkblad integreren waardoor u 
een volledig vlak oppervlak krijgt. Een groot voordeel: 
de kookplaat is ongelooflijk eenvoudig samen met het 
werkblad te reinigen.

Kookplaten hoeven niet zwart te zijn! Bij Küppersbusch 
kunt u kiezen: Naast de klassiekers in zwart zijn zowel 
grijze (zie ook afbeelding links) kookplaten als ook puur 
wit, evenals kookplaten met MiradurTM-coating in chroom-
look  leverbaar. Het is een kwestie van design, maar de 
randen hebben we ook in verschillende uitvoeringen.

Zwart glas met MiradurTM

Grijs glas

Wit glas

DESIGN EN FUNCTIE
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glideControl+
Door licht aanraken van het sensoroppervlak selec-
teert u direct de juiste kookzone. Door over de be-
toonde grafi ek te vegen, kunt u direct de gewenste 
warmte-instelling instellen. 

knobControl
De instellingen van de kookzones worden via 
draaiknoppen traploos ingesteld. Of het nu gaat om 
hoogwaardige bedieningselementen van roestvrij 
staal of aluminium, afneembare bedieningsknoppen 
met geïntegreerde touch-sensor of conventionele 
draaiknoppen - alle instellingen kunnen intuïtief wor-
den geselecteerd. Afhankelijk van het model kunnen 
andere speciale functies worden geactiveerd door 
het aanraken van verschillende sensoren.

SWIPEN,DRUKKEN, DRAAIEN ...
De bediening van de Küppersbusch kookplaten functionee-
rt eenvoudig en intuïtief. Passend bij onze nieuwe bakovens 
en compacte apparaten wordt de bediening bij verschillende
kookplaten eveneens in wit weergegeven.

glideControl
Bij het inschakelen van de kookplaat verschijnt de 
elektronische aanraakbediening. Nadat de kook zone 
is geselecteerd, kan het gewenste vermogens niveau 
worden geselecteerd door op de slider te schuiven.   

selectControl
Bij het Küppersbusch bedieningsconcept select-
Control wordt alles in één oogopslag overzichtelijk 
weergegeven. Door het aanraken van de kookzone 
grafi ek selecteert u direct de kookzone. Het instellen 
van de gewenste warmte-instelling geschiedt door 
middel van de + / - symbolen. De functies zoals Me-
mory, Stop&Go, etc. worden door middel van direc-
te keuzeknoppen geselecteerd.

dialControl 
Het instellen geschiedt door middel van de intuïtief 
te bedienen centrale unit. Eerst wordt de gewenste 
kookzone geselecteerd en daarna door een cirkel-
beweging met de klok mee de benodig de warm-
te-instelling ingesteld.



DE JUISTE 
KOOKPLAAT 
VOOR  
IEDEREEN

Inductie-, gas- of keramische kookplaat?

Bij Küppersbusch vindt u het geschikte model of zelfs de per-
fecte apparatencombinatie. Wat ze allemaal gemeen hebben: zij 
combineren energiebesparende technologie met innovatieve be-
dieningsconcepten, verpakt in topklasse design.

Inductie: snel, veilig, zuinig en nauwkeurig

Inductie kan net zo worden gebruikt als gas en is – razendsnel,
nauwkeurig in te stellen, energiebesparend en veilig. 

Highlight: klassiek goed 
Wie op ervaring wil vertrouwen en op bewezen technieken wil terug-
grijpen, kiest voor onze ökospeed-plus kookplaten.

Gas: geïnspireerd door professionele koks 
Niet alleen professionele koks staan in vuur en vlam voor het koken 
op gas. De even economische zoals ecologische energie is bij uit-
stek geschikt voor moderne keukens. 

Het Küppersbusch assortiment omvat aantrekkelijke gaskook-
platen in een roestvrij stalen of een elegant keramisch ontwerp. 

De voordelen van onze gaskookplaten:

•  Eenvoudige bediening door middel van een snel reageren-
de, geïntegreerde ontsteking om gemakkelijk te drukken en te
draaien

•   Comfort door afzonderlijke brander zones met afzonderlijk
brandervermogen

•  Gemakkelijk reinigen van de afneembare pannendrager in
de vaatwasser (afhankelijk van het model)

•  Veiligheid dankzij de automatische gasafsluiting voor het geval
dat de gasvlam onbedoeld dooft
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HOE BREED KAN EN MOET DE
KOOKPLAAT ZIJN?

30 cm 38 cm 60 cm 80 cm 90 cm

Zijn er eisen met betrekking tot de locatie in de keuken? Of bent u vrij bij de keus van de grootte? 
Küppersbusch biedt met kookplaten van 90 cm, 80 cm, 60 cm, 38 cm en 30 cm breed flexibele 
mogelijkheden – ook om te combineren, zoals in het hierboven getoonde voorbeeld van VarioLine.

VarioLine van Küppersbusch: Hier kunt u met het modulai-
re systeem naast de verschillende typen warmtebronnen ook 
afzonderlijke breedtes met elkaar combineren. Of bijvoorbeeld 
een wok-kookplaat of een kookplaatafzuiging integreren...



De nieuwe veelzijdigheid bij het koken

Solo kookplaten
Solo kookplaten zijn kookplaten voorzien van een eigen be-
diening, bijv. door middel van touch-toetsen en kunnen onaf-
hankelijk van de oven individueel in de keuken worden inge-
bouwd.

Keramische kookplaten
De robuuste keramische kookplaten hebben meer dan één 
voordeel: dankzij het doorlopende gladde oppervlak is het han-
teren van potten en pannen bijzonder makkelijk. En door het 
gladde oppervlak zijn ze in een handomdraai weer schoonge-
maakt.

VarioLine
De VarioLine-serie van Küppersbusch slaagt erin de 
meest uiteenlopende bereidingswijzen harmonieus 

te combineren.

Koken met inductie
Vele professionele koks zijn absoluut overtuigd van 
deze vorm van koude energie. Inductie kan immers 

als geen andere energie bron bijzonder nauwkeurig worden in-
gesteld – nauwkeurig regelbaar, zuinig en veilig. Het geheim van 
de inductie: de energie wordt alleen daar overgedragen waar er 
een pan met magnetiseerbare bodem op de kookplaat staat. 
Deze onmiddellijke warmte vorming direct in de panbodem, 
zorgt voor extreem korte aankooktijden met een laag energie-
verbruik. En omdat de kookplaat zelf niet warm wordt, kan er 
daarop natuurlijk ook niets meer aanbranden bij het overkoken.

Vario-inductie  
Verschillende potmaten of een bijzonder grote braad-
pan vormen geen probleem op de Vario inductie-

kookplaten. De kookzones kunnen zoals gewoonlijk worden  
gebruikt. Bovendien is er de mogelijkheid om kookzones aan 
één zijde met elkaar te verbinden om grotere braadpannen of 
potten te gebruiken.

Bridge-functie    
Dankzij de bridge-functie kan de grootte van de ko-
okzone worden aangepast aan de behoeften. De ko-

okzones worden zoals gewoonlijk voor kleine potten gebruikt. 
In het geval van grotere potten of een braadpan kunnen de 
kookzones achter elkaar worden gecombineerd om een groot 
oppervlak te vormen.

Volledige kookvlak-inductie
De inductie werkt over het hele oppervlak en maakt 
het mogelijk om het formaat van een kookzone aan 

te passen aan uw individuele behoeften. De kookzones wor-
den gebruikt zoals ze meestal gebruikt worden voor alle maten 
pannen. Voor zeer grotere pannen of een braadpan/ slede kan 
elke voorste kookzone worden gecombineerd met de achterste 
kookzone of kunnen alle vier de kookzones samen worden ge-
activeerd als één groot kookoppervlak.

Automatisch aankoken
Een aantal kookplaten zijn met automatisch aankoken uitge-
rust. Hier wordt reeds in het begin het doorkookvermogen in-
gesteld. De kookzone start met maximaal vermogen en verlaagt 
daarna automatisch naar de doorkookstand.

Sensorbediening
Voorbeeldige tiptoetselektronica neemt de regeling 
van de elektronische kookplaten voor zijn rekening: 

een lichte druk met de vinger op de tiptoets volstaat en de ge-
wenste kookzone is ingeschakeld. Maar niet alleen dat: met de 
eenvoudig te bedienen toetsen regelt u naast de kookstanden 
ook nog alle andere functies.

knobControl (zie bladzijde 93)
De instellingen van de kookplaat worden gemaakt met 
behulp van een draaiknop. Afhankelijk van het model 

zijn verdere speciale functies beschikbaar en kunnen worden 
geactiveerd door op verschillende sensoren te tikken.

glideControl / glideControl+ (zie bladzijde 93)
Bij het Küppersbusch bedienings-concept zijn alle functies op 
de kookplaat overzichtelijk geplaatst, zoals de uit-breidings-
zones en de timer. Door het licht beroeren van de GlideControl 
bediening kiest u direkt de goede kookzone. Door te strijken 
over de bedieningszone kunt u direkt de gewenste kookstand 
instellen.

selectControl (zie bladzijde 93)
Bij het Küppersbusch bedieningsconcept selectControl wordt al-
les in één oogopslag overzichtelijk weergegeven. Door het aanra-
ken van de kookzone grafiek selecteert u direct de kookzone. Het 
instellen van de gewenste warmte-instelling geschiedt door middel 
van de + / - symbolen. De functies zoals Memory, Stop&Go, etc. 
worden door middel van directe keuzeknoppen geselecteerd.

dialControl (zie bladzijde 93)
Eerst de gewenste kookzone selecteren en vervolgens door 
een ronddraaiende beweging met de klok mee de gewenste 

stand kiezen.

P
Power
Bij de inductiekookplaten bestaat er een mogelijkheid 
om bepaalde kookzones te gebruiken op een extra 

powerstand.

Weergave van restwarmte
De kookplaat geeft aan welke kookzone nog warm is. Op die 
manier weet u niet alleen dat u hier voorzichtig mee moet zijn, 
maar kunt u deze restwarmte ook gebruiken om gerechten 
warm te houden: zeer energiezuinig!

STOP
GO

Stop & Go
De „Stop & Go“ toets biedt u een grotere zekerheid. In 
geval van tijdelijke onderbreking kunt u de ‚Stop & Go‘ 

toets activeren en het geheel van de gebruikte functies wordt 
in standby gezet.
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De Pan herkenning (bij inductie)
Een sensor onder de keramische kookplaat herkent of 
er zich een pan op de kookzone bevindt.

Alleen in dat geval wordt de ingeschakelde kookzone opge-
warmd. Wordt de pan verwijderd, dan wordt de energietoevoer 
automatisch weer uitgeschakeld. Zo wordt er bewust energie 
bespaard en kunt u zich helemaal op het slagen van uw recep-
ten concentreren.

De kookwekker
Bij een aantal kookplaten zorgt de kookwekker voor een perfec-
te timing. Naar gelang het model kan de wekker bovendien een 
bepaalde kookzone automatisch uitschakelen.

Uitschakelfunctie
De uitschakelfunctie schakelt de kookzone uit, wanneer de op 
de tijdklok ingestelde tijd is verstreken.

Uitschakelgeheugen
Indien de kookplaat tijdens het gebruik onbedoeld wordt uit-
geschakeld, is dat geen probleem. De elektronica onthoudt de 
laatste instellingen en na opnieuw inschakelen kan het kookpro-
ces met dezelfde instellingen worden voortgezet.

De centrale uitschakeling
De centrale uitschakeling zorgt ervoor dat ook in het heetst van 
de strijd alle kookzones tegelijk worden uitgeschakeld.

De kinderbeveiliging
Als de kinderbeveiliging geactiveerd is, kan de kook-
plaat niet per ongeluk ingeschakeld of veranderd wor-

den.

Vakantie-instelling
U hoeft zich bij het verlaten van het huis nooit meer zorgen te 
maken of de kookplaat wel echt is uitgeschakeld. Daar zorgt de 
vakantie-instelling voor. Deze veiligheidsvoorziening schakelt de 
kookplaat automatisch uit wanneer er gedurende langere tijd 
geen nieuwe instellingen zijn gedaan.

Dubbele kookzone
Een ronde kookzone kan desgewenst door het inschakelen van 
een extra verwarmingselement worden veranderd in een recht-
hoekige braadzone.

Kook-/braadzone met twee ringen
Voor gezond en moeiteloos grillen zorgt de keramische grill-
plaat. Zonder dat er enige pan aan te pas komt, worden vlees 
en vis hier direct op de glazen plaat bereid – een genot.

Individuele functieprogrammering
De meest populaire functies kunnen individueel op het daarvoor 
bedoelde toetsenpaneel worden opgeslagen. Door de directe 
keuze is de opgeslagen functie altijd beschikbaar.

Voorgedefinieerde extra functies
Met behulp van deze functies worden vooringestelde temperaturen  
automatisch bereikt en vastgehouden. Daardoor wordt vermeden 
dat vloeistoffen overkoken, of dat er iets in de pan aanbrandt.  
Functies: smeltstand / warmhoudstand / pasta stand / quick boi-
ling stand / frituurstand / geroosterdstand / grillstand.

Chef-functie
De chef-functie verdeelt de kookplaat in 3 kook-
gedeeltes (links, midden, rechts), die individueel met 

een instelknop kunnen worden ingesteld. Hierdoor kookt u door 
het verschuiven van de pannen naar het andere kookgedeelte 
en niet door het veranderen van de instelling.

Reinigingsfunctie
De reinigingsfunctie schakelt de instelling van de kookplaat voor 
20 seconden uit. Zo kunt u de kookzones reinigen. Na 20 se-
conden gaan de laatst ingestelde functies weer automatisch in 
werking.

60
cm

WIDTH

Rasterbreedte
De verschillenden rasterbreedtes van de Küppers-
busch kookplaten bieden flexibiliteit in elk opzicht.

Pot-Move functie
Met de pan verplaatsingsfunctie, blijven instellingen van twee
Kookzones eenvoudig bestaan. U kunt dus van de ene kook-
zone naar de andere gaan, de instellingen worden overgeno-
men.

Speciaal voor gaskookplaten:

Ontsteking met één hand
De elektrische met één hand te bedienen ontsteking 
zorgt bij het indrukken en draaien van de draaiknop 

automatisch voor een vonk om de kookplaat te ontsteken.

Ontstekingsbeveiliging (volledig beveiligd)
De ontstekingsbeveiliging sluit de gastoevoer automatisch af, 
indien de vlam dooft.

Pannendragers
De opliggende, gedeelde pannendragers kunnen indien nodig 
eenvoudig worden uitgenomen en gemakkelijk worden gerei-
nigd.





90
cm

WIDTH
P

A
ENERGY

A
FAN

A
FILTER

90
cm

WIDTH
P STOP

GO

A
ENERGY

A
FAN

A
FILTER

Uitvoering Inductiekookplaat:
-   Vermogensregeling met 13 standen "knobControl"

met hoogwaardige volle stalen knoppen (inclusief)
-   3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C 

smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C 
pastastand

-  Uitschakelgeheugen
-     Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak 

te schakelen
-  Aankook automaat 
-  Warmhoud functie 
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
-    4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*) 

*met powerstand

Uitvoering afzuiging:
- Sokkel ventilator
-   Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
-  Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
-   Metalen vetfi lters in roestvrij staal met 96,5 % vetopname
-  Naventilatie
-   Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accesoires)
-  Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
-  Afzuigsysteem incl.

Afbeelding met rooster, frameless

KOOKPLAAT MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. KMI 9850.0    K - S E R I E S . 8

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

Frame Prijs

KMI 9850.0 SR
zwart, frameless €  5.199,-

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

Acc. nr. ZK 8002
Raam 
contactschake laar 
(draadloos)
(voor afzuig werking)

€  719,-

Acc. nr. ZD 8001
PlasmaMade Filter €  949,-

Acc. nr. ZK 8001
Recirculatiebox €  409,-

Acc. nr. ZK 8005
Glasafdekking 
Miradur €  149,-

Uitvoering Inductiekookplaat:
-   Vermogensregeling met 13 standen ”glideControl+“ 

met rode aanduiding
-   3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C 

smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C 
pastastand

-     Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te 
schakelen

-  Aankook automaat 
-  Warmhoud functie 
-  Timer met stopfunctie
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
-   4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*) 

*met powerstand

Uitvoering afzuiging:
- Sokkel ventilator
-   Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
-  Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
-  Naventilatie
-  Roestvrij stalen vetfi lters met 96,5 % vetopname
-   Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie acc.)
-  Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
-  Afzuigsysteem incl.

Afbeelding met rooster, frameless

KOOKPLAAT MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. KMI 9800.0   K - S E R I E S . 8

Frame Prijs

KMI 9800.0 SR
zwart, frameless 3.699,-

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

Acc. nr. ZK 8002
Raam 
contactschake laar 
(draadloos)
(voor afzuig werking)

€  719,-

Acc. nr. ZD 8001
PlasmaMade Filter €  949,-

Acc. nr. ZK 8001
Recirculatiebox €  409,-

Acc. nr. ZK 8005
Glasafdekking 
Miradur €  149,-

Design RVS Acc. nr. 99089

Design Black Chrome Acc. nr. 99090

Design Silver Chrome Acc. nr. 99091

Design Gold Acc. nr. 99092

Design Copper Acc. nr. 99094

Design Hot Chili Acc. nr. 99095Design Black Velvet Acc. nr. 99093

U kunt de KMI 9850.0, KMI 9800.0 en KMI 8500.0 individualiseren door rooster in het individueel Concept! Prijs en levertijden op aanvraag.
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KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

Uitvoering Inductiekookplaat:
-   Vermogensregeling met 10 standen ”selectControl“ 

met rode aanduiding
-     Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te 

schakelen
-  Aankook automaat 
-  Warmhoud functie 
-  Timer met stopfunctie
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  Inclusief afzuigrooster
- 2 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*) 
-  2 kookzones 210 x 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)  

*met powerstand

Uitvoering afzuiging:
- Sokkel ventilator
-   Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
-  Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- Vermogensregeling met 4 standen (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfi lters met 96,5 % vetopname
-  Naventilatie
-   Kan naar recirculatie worden omgebouwd 

(zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigsysteem incl.

Afbeelding met rooster, 
frameless

KOOKPLAAT MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. KMI 8500.0    K - S E R I E S . 5

Afbeelding met glasafdekking 
(Acc. ZK 8000)

Frame Prijs

KMI 8500.0 SR
zwart, frameless €  3.099,-

KMI 8500.0 WR
wit, frameless €  3.299,-

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

Acc. nr. ZK 8002
Raam contactschake-
laar (draadloos)
(voor afzuig werking)

€  719,-

Acc. nr. ZD 8001
PlasmaMade Filter €  949,-

Acc. nr. ZK 8001
Recirculatiebox €  409,-

Acc. nr. ZK 8000
Glasafdekking zwart €  120,-

Afbeelding met rooster, frameless

KOOKPLAAT MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. KMI 8560.0   K - S E R I E S . 5

Uitvoering Inductiekookplaat:
 -  Vermogensregeling met 13 standen ”glideControl“ met 

witte aanduiding
-  3 speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° 

C smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, ca. 94° C 
pastastand

- Optimale grillfunctie
-  Automatische brugfunctie, de kookzones rechts kunnen 

tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 1 kookzone Ø 210 mm / 2.300 W (3.700 W*) 
- 1 kookzone Ø 180 mm / 1.850 W (3.000 W*) 
-  2 kookzones  190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)  

*met powerstand

Uitvoering afzuiging:
- Ventilator onder kookplaat
-   Ventilatievermogen met afvoer: 

max. gebruiksstand 435 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
-  Geluidsniveau: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
-  Metalen vetfi lters in roestvrij staal (10 lagen) met 97,7 % 

vetopname
- Naventilatie
-   Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie acc.)
-  Afvoer achterzijde rechts

ZK 8002: 
Gelijktijdige gebruik van de afzuigkap via luchtafvoer en een in de ruimte aanwezige open haard of een ventilatiesysteem? 

Dan is de raamcontactschakelaar ZK 8002 een speciale aanpassing aan de Küppersbusch kookplaat met  werkblad afzuiging, de 
oplossing. Het radio gestuurde systeem biedt maximale veiligheid en bedieningsgemak en is eenvoudig te installeren.

Frame Prijs

KMI 8560.0 SR
zwart, frameless €  3.199,-

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

Acc. nr. 
ZKM 8000 A
Basis set voor 
afzuiging 

€  155,-

Acc. nr. ZD 8001
PlasmaMade Filter €  949,-

Acc. nr. 
ZKM 8150
Koolstoffi lter

€  225,-

Acc. nr. 
ZKM 8050
Glasafdekking zwart €  145,-
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- Hoogwaardige metallic aanduiding
-   Vermogensregeling met 15 standen ”glideControl+“ 

met witte aanduiding
-   3 speciale voorgeprogrammeerde functies: 

*ca. 42° C smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand,
ca. 94° C pastastand

- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
-  Uitschakelgeheugen
-    Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan 

en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd 
worden

- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  6 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)

*met powerstand

Frame Prijs

KI 9810.0 SR 
zwart, frameless €  2.249,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 9810.0   K - S E R I E S . 8

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

- Hoogwaardige metallic aanduiding
-   Vermogensregeling met 15 standen ”glideControl+“ 

met witte aanduiding
-   3 speciale voorgeprogrammeerde functies: 

ca. 42° C smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, 
ca. 94° C pastastand

- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
-  Uitschakelgeheugen
-   Brugfunctie, kookzones kunnen samen worden 

omgeschakeld naar één kookzone
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)

*met powerstand

Frame Prijs

KI 9800.0 SR 
zwart, frameless €  1.899,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 9800.0     K - S E R I E S . 8

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

-   Vermogensregeling met 11 standen met rode 
aanduiding

-   1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C
warmhoudstand

- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief bedienings unit
- 4 enkele kookzones:

- 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*) 
* met powerstand

Frame Prijs

EKWI 3740.0 W 
zwart, frameless €  2.499,-

EKWI 3740.0 S 
zwart, frameless €  2.499,-

Frameless

RAATVORMIGE KOOKPLATEN. INDUCTIE. EKWI 3740.0   K - S E R I E S . 8

EKWI 3740.0 W EKWI 3740.0 S

Planningsvoorbeelden:
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KOOKPLATEN. INDUCTIE.

- Hoogwaardige metallic aanduiding
-   Vermogensregeling met 15 standen ”glideControl+“ 

met witte aanduiding
-   3 speciale voorgeprogrammeerde functies: 

ca. 42° C smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, 
ca. 94° C pastastand

- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
-  Uitschakelgeheugen
-    Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en 

achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KI 8800.0 GR 
grijs, frameless €  1.859,-

KI 8800.0 SR 
zwart, frameless €  1.699,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 8800.0   K - S E R I E S . 8

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

Acc. nr. ZK 0800
Profi el RVS €  82,-

- Hoogwaardige metallic aanduiding
-   Vermogensregeling met 15 standen ”glideControl+“ 

met witte aanduiding
-   3 speciale voorgeprogrammeerde functies: 

ca. 42° C smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, 
ca. 94° C pastastand

-  Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
-  Uitschakelgeheugen
-    Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en 

achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  4 kookzones   210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KI 6800.0 GR 
grijs, frameless €  1.599,-

KI 6800.0 SR 
zwart, frameless €  1.449,-

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 6800.0   K - S E R I E S . 8

Frameless
Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

Acc. nr. ZK 0600
Profi el RVS €  61,-

-   Vermogensregeling met 11 standen ”glideControl“ 
met witte aanduiding

-   1 speciale voorgeprogrammeerde functie: 
ca. 70° C warmhoudstand

- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
-  Uitschakelgeheugen
-    Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en 

achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  3 kookzones 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
-  3 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KI 8820.0 SR 
zwart, frameless €  2.099,-

KI 8820.0 SF 
zwart, rand facet €  2.149,-

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 8820.0 K - S E R I E S . 8

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

Acc. nr. ZK 0800
Profi el RVS €  82,-

Frameless
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KOOKPLATEN. INDUCTIE.

-   Vermogensregeling met 11 standen „knobControl“
met hoogwaardige aluminium knoppen

-   1 speciale voorgeprogrammeerde functie: 
ca. 70° C warmhoudstand

-    Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en 
achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden

-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  2 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
-  2 kookzones 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KI 8810.0 SR 
zwart, frameless €  1.339,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 8810.0   K - S E R I E S . 8

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

Acc. nr. ZK 0800
Profi el RVS €  82,-

-   Vermogensregeling met 18 standen”glideControl+“
 met rode aanduiding  
-   7  speciale voorgeprogrammeerde functies: ca. 42° C 

smeltstand, ca. 70° C warmhoudstand, 
ca. 94° C pastastand, ca. 100°C snelkookstand, 
ca. 180°C frituurstand, ca. 190°C braadstand, 
ca. 200°C grillstand 

- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
-  Volledig oppervlak inductie, kan als één kookzone 

met elkaar worden verbonden
- Aankook automaat
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-   4 kookzones  262 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KI 6750.0 SR 
zwart, frameless €  1.549,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 6750.0   K - S E R I E S . 7

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

Acc. nr. ZK 0600
Profi el RVS €  61,-
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KOOKPLATEN. INDUCTIE.

-   Vermogensregeling met 12 standen ”glideControl“
met rode aanduiding

-   1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C 
warmhoudstand

-  Uitschakelgeheugen
-    Automatische brugfunctie, buitenste kookzones elk 

tot een zone te schakelen
-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
-  1 kookzone  Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)

*met powerstand

Frame Prijs

KI 9560.0 SR 
zwart, frameless €  1.699,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 9560.0    K - S E R I E S . 5

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

-   Vermogensregeling met 12 standen ”glideControl“ 
met rode aanduiding

-   1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C 
warmhoudstand

-  Uitschakelgeheugen
-    Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en 

achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KI 8560.0 SR 
zwart, frameless €  1.289,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 8560.0 K - S E R I E S . 5

*Verfügbar ab 09/2019

*Geldt alleen bij 
gebruik met 
accessoire
ZK 0800

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill € 245,-

Acc. nr. ZK 0800
Profi el RVS €  82,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)

-   Vermogensregeling met 12 standen ”glideControl“ 
met rode aanduiding

-   1 speciale voorgeprogrammeerde functie: 
ca. 70° C warmhoudstand

-  Uitschakelgeheugen
-    Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en 

achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KI 6560.0 SR 
zwart, frameless €  1.149,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 6560.0 K - S E R I E S . 5

*Geldt alleen bij 
gebruik met 
accessoire 
ZK 0600

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-

Acc. nr. ZK 0600
Profi el RVS €  61,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)
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KOOKPLATEN. INDUCTIE.

-  Vermogensregeling met 11 standen ”dialControl“ 
met rode aanduiding

-   1 speciale voorgeprogrammeerde functie: 
ca. 70° C warmhoudstand

-  Uitschakelgeheugen
-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
-  1 kookzone Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
-  1 kookzone Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand

Frame Prijs

KI 9330.0 SR 
zwart, frameless €  1.449,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 9330.0   K - S E R I E S . 3

*

*Geldt alleen bij 
gebruik met 
accessoire
ZK 0800

-  Vermogensregeling met 11 standen ”dialControl“ 
met rode aanduiding

-    1 speciale voorgeprogrammeerde functie: 
ca. 70° C warmhoudstand

-  Uitschakelgeheugen
-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
-  1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KI 8330.0 SR 
zwart, frameless €  1.029,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 8330.0    K - S E R I E S . 3

Accessoires Prijs
Acc. nr. ZK 0800
Profi el RVS €  82,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)

-  Vermogensregeling met 11 standen ”dialControl“ 
met rode aanduiding

-   1 speciale voorgeprogrammeerde functie: 
 ca. 70° C warmhoudstand

-  Uitschakelgeheugen
-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  1 kookzone Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
-  1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KI 6330.0 SR 
zwart, frameless €  819,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 6330.0    K - S E R I E S . 3

*

*Geldt alleen bij 
gebruik met 
accessoire
ZK 0600

Accessoires Prijs
Acc. nr. ZK 0600
Profi el RVS €  61,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)
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Frame Prijs

KI 6120.0 SR 
zwart, frameless €  619,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 6120.0  K - S E R I E S . 1

*

*Geldt alleen bij 
gebruik met 
accessoire
ZK 0600

-  Vermogensregeling met 10 standen ”selectControl“ 
met rode aanduiding

-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  2 kookzones Ø 200 mm / 1.400 W (1.850 W*)
-  2 kookzones Ø 180 mm / 1.400 W (1.850 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Accessoires Prijs
Acc. nr. ZK 0600
Profi el RVS €  61,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)

Frame Prijs

KI 8120.0  SR 
zwart, frameless €  819,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 8120.0    K - S E R I E S . 1

-  Vermogensregeling met 10 standen ”selectControl“ 
met rode aanduiding

-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  1 kookzone Ø 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
-  1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 155 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Accessoires Prijs
Acc. nr. ZK 0800
Profi el RVS €  82,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)

Frame Prijs

KI 6520.0 WR 
wit, framelesss €  1.189,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 6520.0    K - S E R I E S . 5

-  Wit glas
-   Vermogensregeling met 11 standen ”selectControl“ 

met rode aanduiding
-   1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C 

warmhoudstand
-  Uitschakelgeheugen
-   Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  1 kookzone 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
-  1 kookzone 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
-  1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

-  Wit glas
-   Vermogensregeling met 11 standen ”selectControl“ 

met rode aanduiding
-   1 speciale voorgeprogrammeerde functie: ca. 70° C 

warmhoudstand
-  Uitschakelgeheugen
-   Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  1 kookzone 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
-  1 kookzone 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
-  1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KI 8520.0 WR 
wit, frameless €  1.389,-

Frameless

KOOKPLAAT. INDUCTIE. KI 8520.0     K - S E R I E S . 5

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

*

*Geldt 
alleen bij 
gebruik 
met 
accessoire
ZK 0800

Accessoires Prijs
Acc. nr. ZK 0600

Profi el RVS €  61,- 

Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,- 

Accessoires Prijs
Acc. nr. ZK 0800
Profi el RVS €  82,- 

Acc. nr. 1303
FlexiGrill €  245,-
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KOOKPLATEN. KERAMISCH.

Frameless

*

*Geldt alleen bij 
gebruik met 
accessoire
ZK 0800

-   Vermogensregeling met 9 standen ”dialControl“ 
met rode aanduiding

-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling 
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  2 kookzones Ø 155 mm / 1.200 W 
-  1 uitbreidbare kookzone Ø 220 mm of 145 mm / 
 2.200 of 1.000 W
-  1 uitbreidbare kookzone Ø 180 mm of 265 x 180 mm / 
 2.400 of 1.500 W 
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frameless

KOOKPLAAT. KERAMISCH. KE 6330.0   K - S E R I E S . 3

*

*Geldt alleen bij 
gebruik met 
accessoire
ZK 0600

-  Vermogensregeling met 9 standen ”selectControl“ 
met rode aanduiding

-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie 
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  2 kookzones Ø 155 mm / 1.200 W 
-  1 uitbreidbare kookzone Ø 220 mm of 145 mm / 
 2.200 of 1.000 W
-  1 kookzone Ø 190 mm / 1.800 W 
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Rahmen Prijs

KE 6310.0 SR 
zwart, frameless €  569,-

Frameless

KOOKPLAAT. KERAMISCH. KE 6310.0     K - S E R I E S . 3

*

*Geldt alleen bij 
gebruik met 
accessoire
ZK 0600

Accessoires Prijs
Acc. nr. ZK 0600
Profi el RVS €  61,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)

-    Vermogensregeling met 9 standen ”dialControl“ 
met rode aanduiding

-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling 
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  1 kookzone Ø 155 mm / 1.200 W 
-  1 kookzone Ø 190 mm / 1.800 W
-  1 uitbreidbare kookzone Ø 220 mm of 145 mm / 
 2.200 of 1.000 W
-  1 uitbreidbare kookzone Ø 180 mm of 265 x 180 mm / 
 2.400 of 1.500 W 
-  Rand RVS optioneel (zie accessoires)

Frame Prijs

KE 8330.0 SR 
zwart, frameless €  929,-

Accessoires Prijs
Acc. nr. ZK 0800
Profi el RVS €  82,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)

Frame Prijs

KE 6330.0 SR 
zwart, frameless €  719,-

Accessoires Prijs
Acc. nr. ZK 0600
Profi el RVS €  61,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)

-    Vermogensregeling met 9 standen met 
rode aanduiding

-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling 
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  2 kookzones Ø 180 mm / 1.800 W 
-  1 uitbreidbare kookzone Ø 210 of 120 mm / 
 2.200 of 750 W
-  1 3 krings kookzone Ø 270, 210 of 145 mm / 
 2.700, 1.950 of 1.050 W 
- 1 uitbreidbare kookzone   Ø 160 mm / 1.500 W 

Frame Prijs

KE 9340.0 SR 
zwart, frameless €  1.189,-

KOOKPLAAT. KERAMISCH. KE 9340.0    K - S E R I E S . 3

Frameless

KOOKPLAAT. KERAMISCH. KE 8330.0    K - S E R I E S . 3
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KOOKPLATEN. GAS.

- Traploze vermogensregeling "knobControl" 
- Bedieningsknoppen aan de voorkant
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- 3-delige gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 6,0 kW
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sudderbrander 1,0 kW

Frame Prijs

GKS 9851.0 ED 
zwart, 
Profiel RVS €  1.449,-

KOOKPLAAT. GAS. GKS 9851.0     K - S E R I E S . 8

Accessoires Prijs
Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

Afzuigkappe verplicht vanwege de hoge prestaties.

Profi el RVS

- Traploze vermogensregeling "knobControl" 
- Bedieningsknoppen aan de voorkant
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager 
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 4,0 kW
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sudderbrander 1,0 kW

Frame Prijs

GMS 7651.0 E 
RVS €  629,-

RVS

KOOKPLAAT. GAS. GMS 7651.0     K - S E R I E S . 3

Afzuigkappe verplicht vanwege de hoge prestaties.



INDIVIDUAL
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A
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A
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A
FILTER

VARIOLINE. KOOKPLATEN.

VARIOLINE. KOOKPLAAT MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.

- Sokkel ventilator
- Elektronische bediening via aanraaksensoren
- 4 vermogensstanden (intensief incl.) met rode aanduiding
-   Ventilatievermogen met afvoer:

max. gebruiksstand 455 m³/h, Intensiefstand 551 m³/h
-  Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13: 

min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitale aanduiding
-  Metalen vetfi lters met 96,7% vetopname
-  Naventilatie
- Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
-  Inclusief afzuigrooster
- Inclusief profi el voor de VarioLine lijst acc 1130 bijgevoegd
-  Afzuigsysteem incl. 
-   Bij een combinatie van de VKM 1820.0 met de Vario-

Line-gaskookplaten GKS 3820.0 of GWS 3811.0 is het 
speciale toebehoren Gas defl ector ZKM 8053 vereist.

Frame Prijs

VKM 1820.0 SR 
zwart, frameless €  1.959,-

Frameless, foto toont model met 
gemonteerde RVS rand

VARIOLINE. KOOKPLAAT MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. VKM 1820.0  K - S E R I E S . 8

Accessoires Prijs
Acc. nr. ZK 8002
Raam contactschake-
laar (draadloos) 
(voor afzuig werking, 
page 79)

€  719,-

Acc. nr. ZKM 8053
Gas defl ector
(page 53)

€  92,-

Acc. nr. ZD 8001
PlasmaMade Filter €  949,-

Acc. nr. ZK 8001
Recirculatiebox €  409,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst €  90,-
(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)

Acc. nr. ZKM 8050
Glasafdekking 
Miradur € 145,-



30
cm

WIDTH
P

38
cm

WIDTH

A
cc

es
so

ire
s/

M
aa

tt
ek

en
in

ge
n

Va
at

w
as

se
rs

K
oe

l-
 e

n 
vr

ie
sk

as
te

n
A

fz
ui

gk
ap

pe
n

K
oo

kp
la

te
n 

La
de

s
O

ve
ns

 &
 

C
om

pa
ct

e 
ap

pa
ra

te
n

VARIOLINE. KOOKPLATEN. 

- Traploze regeling "knobControl" met rode aanduiding
- 2 aparte, nauwkeurig in te stellen grill zones
-  Hardverchroomde Grillplaat ca. 8 mm hoog in glazen 

omlijsting
- Traploze vermogensregeling van 70° tot 250°C
- Restwarmteindicatie
- Warmhoudfunctie ca. 60°C
- Bruikbare grillplaat 300 x 350 mm
- Nuttig oppervlak 378 x 518 mm
-  Inclusief profi el voor de VarioLine lijst acc 1130 

bijgevoegd

Frame Prijs

VKET 3800.0 SR 
zwart, frameless €  1.529,-

VARIOLINE. KOOKPLAAT. KERAMISCH. TEPPAN YAKI. VKET 3800.0     K - S E R I E S . 8

Frameless, foto toont model met 
gemonteerde RVS rand

38
cm

WIDTH
P

-  Vermogensregeling met 13 standen ”glideControl“ 
met rode aanduiding

-  Aankook automaat
-  Timer met stopfunctie
-  Warmhoud functie
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  1 Wokkookzone 2.450 W (3.000 W*)

*met powerstand
-  Inclusief profi el voor de VarioLine lijst acc 1130 

bijgevoegd

Frame Prijs

VKIW 3800.0 SR 
zwart, frameless €  2.069,-

VARIOLINE. KOOKPLAAT. INDUCTIE. WOK. VKIW 3800.0     K - S E R I E S . 8

Frameless, foto toont model met 
gemonteerde RVS rand

Accessoires Prijs

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik 
van roestvrijstalen frameprofi elen)

Acc. nr. 3710
Edelstahl-Wok-
Pfanne (ca. 5 Liter)

€  235,-

-   Vermogensregeling met 10 standen ”selectControl“ 
met rode aanduiding

-  Aankook automaat
-  Warmhoud functie
-  Timer met stopfunctie
-  Centrale vergrendeling 
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd)
-  1 kookzone Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
-  1 kookzone Ø 16 cm / 1.400 W 

*met powerstand
- Inclusief profi el voor de VarioLine lijst acc 1130 

bijgevoegd

Frame Prijs

VKI 3500.1 SR 
zwart, frameless €  829,-

VARIOLINE. KOOKPLAAT. INDUCTIE. VKI 3500.1    K - S E R I E S . 5

Frameless, foto toont model met 
gemonteerde RVS rand

Accessoires Prijs

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik 
van roestvrijstalen frameprofi elen

Accessoires Prijs

Acc. nr. 1114
Teppan Yaki Set €  99,-

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst €  90,- 
(alleen mogelijk bij gebruik van 
roestvrijstalen frameprofi elen)
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VARIOLINE. KOOKPLATEN. 

VARIOLINE. KOOKPLAAT. KERAMISCH. VKE 3300.0    K - S E R I E S . 3

-  Vermogensregeling met 9 standen ”selectControl“ 
met rode aanduiding

-  Aankook automaat 
-  Warmhoud functie 
-  Centrale vergrendeling
-  Vakantie-instelling (gebruikstijd) 
-  Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie 
 voor alle kookzones
-  1 kookzone 155 mm / 1.200 W
-  1 uitbreidbare kookzone 190 mm of 125 mm / 
 1.700 of 700 W
-  Inclusief profi el voor de VarioLine lijst acc 1130 

bijgevoegd

Frame Prijs

VKE 3300.0 SR 
zwart, frameless €  519,-

Frameless, foto toont model met 
gemonteerde RVS rand

Accessoires Prijs

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik 
van roestvrijstalen frameprofi elen)

- Traploze vermogensregeling "knobControl" 
- Bedieningsknoppen aan de voorkant
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 1 sudderbrander 1,75 kW
-  Profi el voor de VarioLine lijst acc 1130 
 voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires

VARIOLINE. KOOKPLAAT. GAS. GKS 3820.0    K - S E R I E S . 8

Rahmen Edelstahl

Frame Prijs

GKS 3820.0 ED 
zwart, 
rand RVS €  749,-

Accessoires Prijs

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik 
van roestvrijstalen frameprofi elen)

Acc. nr. ZKM 8053
Gas defl ector
zie rechts (pag. 53)

€  92,-

- Traploze vermogensregeling "knobControl" 
- Bedieningsknoppen aan de voorkant
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 6,0 kW
-  Profi el voor de VarioLine lijst acc 1130 
 voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires

VARIOLINE. KOOKPLAAT. GAS. WOK. GWS 3811.0    K - S E R I E S . 8

Rahmen Edelstahl

Frame Prijs

GWS 3811.0 ED 
zwart, 
rand RVS €  789,-

Accessoires Prijs

Acc. nr. 1130
Vario 
verbindingslijst

€  90,-

(alleen mogelijk bij gebruik 
van roestvrijstalen frameprofi elen)

Acc. nr. ZKM 8053
Gas defl ector 
zie rechts (pag. 53)

€  92,-
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VARIOLINE. KOOKPLATEN. 

Gas deflector
 voor de combinatie van VKM 1820.0 SR in combinatie met GKS 3820.0 ED of GWS 3811.0 ED.

Acc. nr. ZKM 8053 Prijs
Gas deflector €  92,-
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KÜPPERSBUSCH 
ACCESSOIRES



ACCESSOIRES. OVENS. COMPACTE APPARATEN.

BD 6750 CBM 6750 BP / B 6850 
BP / B 6550 
BP / B 6350  
B 6330

CBD 6550
CD 6350

CBM 6550
CBM 6350
CBM 6330

CBP 6550

Afmetingen
b x h x d

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Braadslede geëmailleerd Buitenafmetingen:
ca. 459 x 30 x 379 mm
Binnenafmetingen:
ca. 436 x 28 x 361 mm

ZB 1000
40,- 

ZB 1000
40,-

ZB 1000
40,- 

Bakblik geëmailleerd Buitenafmetingen:
ca. 459 x 50 x 379 mm
Binnenafmetingen:
ca. 436 x 48 x 361 mm

ZB 1001
40,-

ZB 1001
40,-

ZB 1001
40,-

Ovenbaksteen met greep Afmetingen:
ca. 380 x 331 x 10/12 mm

145
99,- 

145
99,-

145
99,- 

145
99,-

145
99,- 

145
99,-

Profi  Cooking Set, bestaande uit: universeel blik, 
rooster en deksel

Buitenafmetingen 
universeel blik:
ca. 459 x 60 x 379 mm
Binnenafmetingen 
universeel blik:
ca. 430 x 59 x 265 mm

ZB 8030
195,- 

ZB 8030
195,- 

ZB 8030
195,-

Profi  Braadset, bestaande uit: Aluminium 
braadslede (geschikt voor induktie* en volledig 
uittrekbaar)

Buitenafmetingen 
aluminium braadslede:
ca. 458 x 45 x 379 mm
Binnenafmetingen 
aluminium braadslede:
ca. 345 x 39 x 326 mm

ZB 8031
235,- 

1x volledig uittrekbaar  (1 Paar) 1751
120,-

ZB 1002
90,- 

1x uittrekbaar (1 Paar) ZB 1003
51,- 

ZC 1001
93,- 

ZC 1000
46,- 

Profi  Steam Adapter Buitenafmetingen
b x d ca. 458 x 379 mm

GN 8000
130,-

Bakblik GN 1/3 geperforeerd Buitenafmetingen:
ca. 325 x 39 x 176 mm
Binnenafmetingen:
ca. 300 x 38 x 151 mm

GN 1304
26,-

GN 1304
26,-

Bakblik GN 1/3  zonder gaatjes (2 stuks) Buitenafmetingen:
ca. 325 x 39 x 176 mm
Binnenafmetingen:
ca. 300 x 38 x 151 mm

ZB 1005
51,-

ZB 1005
51,-

Bakblik GN 2/3 geperforeerd Buitenafmetingen:
ca. 354 x 39 x 325 mm
Binnenafmetingen:
ca. 329 x 38 x 300 mm

GN 2304
47,-

GN 2304
47,-

* niet geschikt voor kookplaten met Miradur-coating
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ACCESSOIRES. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.

KMI 9850 KMI 9800 KMI 8500 KMI 8560 VKM 1820

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Glasafdekking

ZK 8005
149,- 

ZK 8005
149,- 

ZK 8000 (zwart)
120,-

ZKM 8050
145,-

ZKM 8050
145,-

Koolstoffi lterbox ZK 8001
409,-

ZK 8001
409,-

ZK 8001
409,-

ZK 8001
409,-

Vervangingskoolstoffi lter voor Koolstoffi lterbox ZK 8004
88,-

ZK 8004
88,-

ZK 8004
88,-

ZK 8004
88,-

PlasmaMade fi lter (maattekening pag. 130) ZD 8001

949,-
ZD 8001

949,-
ZD 8001

949,-
ZD 8001

949,-
ZD 8001

949,-

Raam contactschakelaar (draadloos)
ZK 8002

719,- 
ZK 8002

719,- 
ZK 8002

719,- 
ZK 8002

719,- 

Motor cable extension ZK 8008
149,-

ZK 8008
149,-

ZK 8008
149,-

Basis set bestaat uit:

 ZKM 8000 A
155,-

1x bocht plat 90°  
(Naber: F-RBV 150 / Özpolat: N20072)

1x adapter stukken
(Naber: F-RVB 150 / Özpolat:N20025)

2x afvoerbuis plat 0,5 mtr. (Naber: F-VOR 150 / 
Özpolat: N20004)

Koolstof fi lter mat voor plintbox ZKM 8051
ZKM 8051-1

82,-

LongLife koolstof fi lter voor aanzuig opening ZKM 8150
225,-

Uitblaas-plintbox inclusief koolstof fi lter mat ZKM 8051
329,-

Ventilatierooster Design RVS 99089
78,-

99089
78,-

99089
78,-

Ventilatierooster Black Chrome 99090
140,-

99090
140,-

99090
140,-

Ventilatierooster Silver Chrome 99091
140,-

99091
140,-

99091
140,-

Ventilatierooster Gold 99092
145,-

99092
145,-

99092
145,-

Ventilatierooster Copper 99094
145,-

99094
145,-

99094
145,-

Ventilatierooster Hot Chili 99095
145,-

99095
145,-

99095
145,-



ACCESSOIRES. KOOKPLATEN

Braadpan gegoten aluminium
Gecoat aluminium (anti-aanbak) 
42 x 25 cm

voor alle typen verwarming Acc. nr. ZK 1302 199,- 

FlexiGrill voor KMI..., KI 98..., KI 88..., KI 68... Acc. nr. 1303 245,- 

Gas Defl ektor voor VKM 1800.0 SR in combinatie met GKS 

3820.0 / GWS 3811.0

Acc. nr. ZKM 8053 92,- 

RVS Wok pan ca. 5 Liter voor VKIW 3800.0 Acc. nr. 3710 235,- 

RVS Wok pan, groot 
ca. 9,3 Liter

voor VKIW 3800.0 Acc. nr.  760 255,-

Deksel voor wok pannen
(voor Acc. 3710, 760) 

Acc. nr.  763 65,-

Teppan Yaki-Set, 
bestaande uit 

- Aziatisch Chefmes 

- Spatel 

- Schraper

voor VKET 3800.0 Acc. nr. 1114 99,- 

VarioLine metallic verbindingslijst voor kookplaten met roestvrij stalen Acc. nr. 1130 90,- 

Kookplaat omlijsting in RVS 800 mm voor KI 8800.0 GR, KI 8800.0 SR, KI 8820.0 SR, 

KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR, 

KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR, KE 8330.0 SR

Acc. nr. ZK 0800 82,- 

Kookplaat omlijsting in RVS 600 mm voor KI 6800.0 SR, KI 6800.0 GR, KI 6750.0 SR, 

KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR, 

KI 6120.0 SR, KE 6330.0 SR, KE 6310.0 SR

Acc. nr. ZK 0600 61,- 



425 (380) mm

95 (100) mm

200 (180) mm

99 (76,5) mm

227 mm

99 (76,5) mm

30
0 37

1,
5

96

80

230

341

PlasmaMade fi lter Koolstoffi lterbox ZK 8001 (ZKM 8051)

ACCESSOIRES. KOOKPLATEN.

Inbouwvoorbeeld VarioLine apparatuur met accessoire nr. 1130

zijprofi el verbindingsstrip variolijn

Maattekeningen knoppenpaneel voor KMI 9850.0
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+ 0,1

70
 ±

 0
,0

5

m
in

. 1
30

290 ± 0,05
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Meubel front, 
Achteraanzicht 
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Inbouwvariant 60 cm inbouwdiepte*

max. 300 mm

max. 430 mm

max. 430 mm

m
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. 1
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m

96
 m

m
17

0 
m

m

40 mm40 mm

140 mm

255 mm

Midden tot buitenrand motor 115

Afvoer links 

Afvoer rechts

Werkblad 60 cm

800 mm

60
0 

m
m

≥1
50

 m
m

≥3
70

 m
m

≥335 mm

≥170 mm

NW 150

NW 150

Bodem 800/900 mm

Afvoer kan rekening houdend met de situatie 
naar links of naar rechts.

INSTALLATIEHANDLEIDING EN TOEBEHOREN

INSTALLATIONSSCHE M A AB LUFTKANAL

KMI 8560.0 
Het All-in-one systeem met de in de kookplaat geïntegreerde motor onder de kookplaat voor de luchtafvoer kunt u alle richtingen op.
Dit biedt de absolute planningsmogelijkheden voor uw keuken. Of het nu gaat om het bijzonder resistente Schott Ceran® oppervlak, de 10 
laags Roestvrijstalen vetfi lter, de elektronisch gestuurde motor of de andere hoogwaardige roestvrijstalen componenten. Met de hoogwaardige 
componenten voldoen wij aan de eis van een duurzaam en kwalitatief hoogstaand product.

KMI 9850.0 / KMI 9800.0 / 
KMI 8500.0 / VKM 1820.0
Het luchtafvoersysteem kan on-
zichtbaar en plaatsbesparend 
in de bodem van de onderkast 
worden geïntegreerd. Afhanke-
lijk van het model bevat de set 
fl exibele of vaste componenten 
en een krachtige plintventilator. 
KMI 9850.0, KMI 9800.0 en 
AVE 1820.0 bevatten compo-
nenten zoals weergegeven in 
de fi guren a, b, d, e en f, KMI 
8500.0 bevat a, b, c, d en e.

a
b
c
d
e
f
g

Ventilatie rooster (diverse uitvoeringen)

Luchtfi lter

Metale vetfi lter

Koolstoffi  lter (optioneel)

Zuigschacht

Pijp bocht 90°

verwijderbare opvangschaal

* alleen voor model KMI 8500.0 met Flex Air-systeem (afb. c)

Inbouwvoorbeeld in cm 60 cm diep werkblad - luchtkanaalsystemen zijn als optioneel toebehoren 
te bestellen en zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang van de KMI 8560.0 SR.
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MAATTEKENINGEN OVENS / COMPACTE APPARATEN
Ovens 60 cm (met uitzondering van onderstaande modellen)

B 9330.0 (Ovens 90 cm)

Als het apparaat 
links in de hoek 
van een L-vormig 
keukenblok vlak 
moet worden 
geïnstalleerd, moet 
een afstand van ten 
minste 150 mm tot 
de hoek worden 
aangehouden.

Hoge kast

580
min 537 595

455

6

11022

407

156

45
5 

(4
49

)

22

537

43
0

40
7

CBM 6350.0, CBM 6330.0, CM 6330.0

390

min. 568min.320

555

355

334

312

min. 380

390

555

355

334

312
min.
370

min. 568

min.320

600

ML/MR 6330.0

CKV 6750.0, CKV 6550.0

580
min 537 595

455

6

11022

407

156

45
5 

(4
49

)

22

537

43
0

40
7

CBD 6550.0, CBM 6550.0, CBP 6550.0, CD 6350.0

600
200 m

560
min

580
min

547
570

559

22

595

6

595

110

156

59
5 

(5
89

)

537

22

57
0

54
7

559+1

595±1

589

BD 6750.0

5

5

130

140

max. R1200 mm

CBM 6750.0  

5



40*
798 518

522+2802+2

min. 40 min. 40

208
R=5

R=7
750500

4,5

413

MAATTEKENINGEN FUNCTIONELE LADEN

580
min 559 595

455

6

11022

407

595595

450 
(590*)

560-568

580

25

540 133

595139

22

555

CSV 6800.0 met  
45 cm compacte 
apparat

* Voor combinatie met een lade

CSV 6800.0 CSW 6800.0, CSZ 6800.0

50*
898 518

500860

min. 40 min. 40

170

50*
898 518

522+2902+2

min. 40 min. 40

170
R=5

R=7
860500

4,5

40*
798 518

500750

min. 40 min. 40

208
R=5

413

55*
830 515

500750

min. 40 min. 40

170

55*
830 515

519+2834+2

min. 40 min. 40

170
R=5

R=7
750500

4,5

* Inbouwdiepte * Inbouwdiepte

KMI 9850.0 / 9800.0 SR 
Opbouw

KMI 9850.0 / 9800.0 SR 
Vlak inbouw

KMI 9850.0, KMI 9800.0

* Inbouwdiepte * Inbouwdiepte

KMI 8560.0

Opbouw Vlak inbouw

* Inbouwdiepte * Inbouwdiepte

KMI 8500.0 

Opbouw Vlak inbouw

580
min 559 595

455

6

11022

407

595595

450 
(590*)

560

550

25

540 133

595139

22

515
CSW 6800.0 met  
45 cm compacte 
apparat

* Voor combinatie met een lade

Beluchting Beluchting

Beluchting
Beluchting

Beluchting Beluchting

Aanzicht van de achterzijde

MAATTEKENINGEN KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE 
AFZUIGING / KOOKPLATEN
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MAATTEKENINGEN KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE 
AFZUIGING / KOOKPLATEN
VKM 1820.0 

Opbouw
(met RVS rand)

* Inbouwdiepte

170

490
120

518(520)

138
(140)

Aufsatz solo

KI 9800.0

48*

908 408

390890

min. 40

min. 40

48*
908 408

912+2 412+2

4

4

R=5

390 890

* Inbouwdiepte

Opbouw Vlak inbouw

KI 8820.0   

48*

900 520

490750

min. 40

min. 40

800 (798) 520 (518)

54*

54*
798 518

802+2 522+2

4

4

R=5

490 750

* Inbouwdiepte

KI 8820.0 SF (SR) Opbouw Vlak inbouw

Beluchting
Beluchting

Beluchting
Beluchting

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

EKWI 3740.0 W EKWI 3740.0 S

KI 9810.0

* Inbouwdiepte Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

48*
898 518

902+2 522+2

4

4

R=5

490 750

48*

898 518

490750

min. 40

min. 40

Opbouw Vlak inbouw

* Inbouwdiepte

Beluchting
Beluchting

BedieningspaneelBedieningspaneel

Voor verdere informatie zie inbouwvoorschriften.Voor verdere informatie zie inbouwvoorschriften.
AansluitboxAansluitbox

KookplaatKookplaat

Raatvormige kookplaatRaatvormige kookplaat

BedieningspaneelBedieningspaneel

Voor verdere informatie zie inbouwvoorschriften.Voor verdere informatie zie inbouwvoorschriften.
AansluitboxAansluitbox

KookplaatKookplaat

Raatvormige kookplaatRaatvormige kookplaat

Afdek-
king

Afdek-
king

Afdek-
king

Afdek-
king



KI 8810.0   

* Inbouwdiepte

48*

798 518

490760

min. 40 min. 40

48*
798 518

802+2 522+2

4

4

R=5

490 760

Opbouw Vlak inbouw

KI 6800.0   

48*

598 518

490560

min. 40 min. 40

* Inbouwdiepte

48*
598 518

602+2 522+2

4

4

R=5

490 560

Opbouw Vlak inbouw

KI 8800.0   

* Inbouwdiepte

48*

798 518

490750 

min. 40 min. 40

48*
798 518

802+2 522+2

4

4

R=5

490 750

Opbouw Vlak inbouw

KI 9560.0   

898

850

54

518

* Inbouwdiepte

54*
898 518

902+2 522+2

4

4

R=5

490 850

Opbouw Vlak inbouw

KI 8560.0, KI 8520.0, KI 8330.0, KI 8120.0 

798 518

54*

* Inbouwdiepte

54*
798 518

802+2 522+2

4

4

R=5

490 750

Opbouw Vlak inbouw

54*

598 518
54*

598 518

602+2 522+2

4

4

R=5

490 560

* Inbouwdiepte

Vlak inbouwOpbouw

KI 6750.0   

KI 6560.0, KI 6520.0, KI 6330.0, KI 6120.0 

54*

598 518

* Inbouwdiepte

54*
598 518

602+2 522+2

4

4

R=5

490 560

Opbouw Vlak inbouw

* Inbouwdiepte

898

850

54

518

54*
898 518

902+2 522+2

4

4

R=5

490 810

Opbouw Vlak inbouw

KI 9330.0

KE 8330.0

KE 9340.0

* Inbouwdiepte

45*
898 518

902+2 522+2

4

4

R=5

490 860

Opbouw Vlak inbouw

45*
898 518

860 490

min. 50

* Inbouwdiepte

Opbouw Vlak inbouw

44*
798 518

750 490

min. 50

44*
798 518

802+2 522+2

4

4

R=5

490 750

MAATTEKENINGEN KOOKPLATEN

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Beluchting

Beluchting

Beluchting
Beluchting

Beluchting
Beluchting

Beluchting
Beluchting

Beluchting
Beluchting

Beluchting
Beluchting

Beluchting
Beluchting

Beluchting
Beluchting
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KE 6330.0, KE 6310.0  

* Inbouwdiepte

Opbouw Vlak inbouw

44*
598 518

560 490

min. 50

44*
598 518

602+2 522+2

4

4

R=5

490 560

GKS 9851.0  

53*
900

835 490

520

* Inbouwdiepte

GMS 7651.0   

45*

510750

553 473

* Inbouwdiepte

VKM 1820.0 

Opbouw
(met RVS rand)

* Inbouwdiepte

VKI 3500.1

VKIW 3800.0 

* Inbouwdiepte

Opbouw (met RVS rand) Vlak inbouw

* Inbouwdiepte

Opbouw (met RVS rand) Vlak inbouw

170

490
120

518(520)

138
(140)

Aufsatz solo

Opbouw

Opbouw

110*

340 490

min. 50

378 (380) 518 (520)

110*

378 518

382+2 522+2

4

4

R=5

490 340

48

280Belüftung

min. 40
min. 40

298
(300)

518(520) 48*

298 518

302+2 522+2

4

4

R=5

490 280

* Inbouwdiepte

Opbouw (met RVS rand) Vlak inbouw

VKET 3800.0 

GKS 3820.0  

GWS 3811.0

VKE 3300.0

* Inbouwdiepte

Opbouw (met RVS rand) Vlak inbouw

300 520

285 490

53*

* Inbouwdiepte

300 520

285 490

53*

* Inbouwdiepte

Opbouw

Opbouw

82*

378 518

382+2 522+2

4

4

R=5

490 340

82*

378
(380) 518

(520)

340
min. 40

490

min. 60

48*

280 490

298
(300) 518(520)

48*

298 518

302+2 522+2

4

4

R=5

490 280

MAATTEKENINGEN KOOKPLATEN

Beluchting Beluchting

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

Beluchting
Beluchting



JAAR GARANTIE

Eerste klas Service
De keukentechniek van Küppersbusch is alleen verkrijgbaar bij de top-
klasse vakhandel. Wij nemen graag de tijd om u professioneel en indi-
vidueel te adviseren.

De uitstekende Küppersbusch service biedt u alles wat u van een 
competente, betrouwbare partner mag verwachten. Een uitgebreid, 
compleet servicenetwerk met hoog gekwalificeerde klantenservice-
technici die exclusief in ons moderne opleiding- en trainingscentrum 
zijn getraind en regelmatig worden bijgeschoold. Dit staat garant voor 
de klantgerichtheid en het begrip in lijn met de kwaliteit van onze pro-
ducten. Wij danken u voor uw vertrouwen.

Zowel de klantenservice, de onderdelenbestellingen als de technische 
informatie van onze service heeft een uitstekende reputatie. Door het 
gebruik van originele Küppersbusch onderdelen voldoen wij aan de 
hoogste kwaliteitseisen voor eventuele reparaties.

Service aanvraag en contact gegevens via de Küppersbusch website
kueppersbusch-home.com/naverkoopdienst

Onze kwaliteitsbelofte – 5 jaar
garantie

Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een tastbare 
kwaliteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakman-
schap en duurzaamheid. 

Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds weer nieuwe keukenapparatuur 
ontwikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit een maatstaf vormen. 
Dankzij ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001 zijn wij in staat 
om alle processen zo te structureren dat een continue kwaliteitsborging mogelijk 
is. Het resultaat: Wij kunnen kwaliteit niet alleen beloven. Wij garanderen de kwa-
liteit van onze keukenapparatuur 5 jaar lang*.

* Zie condities op onze website



Met het DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem garandeert Küppers-
busch kwaliteit en biedt zijn klanten de tot doel gestelde meerwaarde. 

Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoor-
delijkheden, is het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke, individueel op het 
ondernemen toegespitste bouwsteen voor het voltallige management en stelt hiermee 
klanttevredenheid centraal. Daarnaast is het onze insteek om te blijven leren en bed-
rijfsprocessen te blijven verbeteren. De duurzame ontwikkeling vormt daarbij de basis 
voor een toename in klanttevredenheid en het veiligstellen van de eigen toekomst.

Onze bijdrage tot de bescherming van het milieu

Met ISO 14001 zet Küppersbusch zich in voor een zo goed mogelijk behoud van na-
tuurlijke hulpbronnen. De certificatie voor duurzaam milieubeheer toont aan dat wij bij-
zonder veel belang hechten aan het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Uitstekende kwaliteit

In het consumentenonderzoek van TEST 
Bild behaalde Küppersbusch de 1e plaats 
in de categorie van duurzame ovens en 
kookplaten.
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Assist2Enjoy BV

Hogestraat 53

8830 Hooglede 

051/ 660.380

www.assist2enjoy.be

info@assist2enjoy.be
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