KÜPPERSBUSCH
VAATWASSERS
Wie doet de afwas? Ook zeer veel vaat is geen
probleem voor Küppersbusch vaatwassers dankzij de
flexibele indeling van de binnenzijde. U kunt zich alweer
verheugen op de volgende feestelijk gedekte tafel.

Individueel + glanzend
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Vaatwassers

FLEXIBILITEIT MET SYSTEEM

multiflex laden
De multiflex laden biedt meer
gemak en flexibiliteit.
Bestek, kookgerei en espres
sokopjes
hoeven niet meer in de alge
mene korven.
Zo houdt u ruimte vrij voor
grotere voorwerpen

multiﬂex-Korbsysteem III
(60 cm vaatwassers)
Boven korf
 6 inklapbare bordenrekken
 2 kopjesrekken
 Korfhandvat met RVS inleg
Onder korf
 8 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat met RVS inleg

multiﬂex-Korbsysteem II
(60 cm vaatwassers)
Boven korf
 2 kopjesrekken
 3 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat
Onder korf
 4 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat

multiﬂex-Korbsysteem I
(60 cm vaatwassers)
Boven korf
 2 kopjesrekken
Onder korf
 4 inklapbare bordenrekken

multiﬂex-Korbsysteem II
(45 cm vaatwassers)
Boven korf
 2 kopjesrekken
 1 inklapbare bordenrek
 Griff am Korb
Onder korf
 2 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat
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multiflex lade I (60 / 45 cm vaatwassers)
zonder verstelbare elementen

multiflex lade II
(60 cm vaatwassers)
verstelbare kopjeshouders

Schone prestaties tot in het kleinste detail
Extra grote vaatwasmachine XXL
De extra grote vaatwasmachine is 60 cm breed en maximaal 91
cm hoog. Deze vaatwasser is met name geschikt voor grote vaat
onderdelen.

Apparatuurhoogte
APPLIANCE

De verschillende hoogtes van de Küppersbusch vaat
wassers bieden flexibiliteit in elk opzicht.

Flex Paneeldeur
Hoe de keuken er ook uitziet, met lange of dikke keuken
fronten, of verschillende plinthoogte. Het deurpaneel
FLEX
wordt aan de afwasautomaat bevestigd. Het paneelfront schuift
met de binnendeur mee omhoog en omlaag. Hierdoor stoot de on
derzijde deur niet meer tegen de plint.

40
db

Spoel en droog twee keer zo snel met het Expressysteem.
Als dit programma wordt geselecteerd, wordt de spoelti
jd met maximaal 50% verkort. Een optimaal spoelresultaat is gega
randeerd.
EXPRESS

Halve belading
Nu kunt u ook het ontbijtservies alleen spoelen en veel efficiënter dan
met de hand. Zeer economisch milieubewust.

Glasbeschermingssysteem
Vooral glas is erg kwetsbaar in vaatwassers. Het glasbe
schermingssysteem regelt daarom niet alleen de hardheid
van het water, maar het voorkomt ook eventuele temperatuurschok
ken die tijdens het verloop van het programma kunnen optreden.

Automatische tab

Geluidsniveau

De vaatwassers van Küppersbusch blinken niet alleen
uit door uitstekende resultaten, maar ook door het feit
dat zij uiterst stil zijn. Het geluidsniveau wordt conform de EUnorm EN 60704-3 weergegeven in decibel (dB) (re 1pw).

A

Express-Systeem

Efficiëntie klassen

Hoe efficiënt huishoudelijke apparaten energie gebru
iken, wordt in de EU-landen weergegeven door een
uniforme energie-etikettering. Vaatwassers zijn tot dusver inge
deeld in de klassen D tot A++ op basis van energieverbruik, rei
nigingsefficiëntie en droogefficiëntie. Als gevolg van de verdere
ontwikkeling van afwasmachines, die steeds zuiniger worden, is
er sinds maart 2021 een nieuwe indelingsverordening. Voor meer
duidelijkheid worden alle afwasmachines voortaan ingedeeld in de
klassen G tot en met A. Er zij op gewezen dat vaatwassers die
vroeger als A++ werden aangemerkt, nu in klasse E zijn ingedeeld.
ENERGY

Waterbeveiligingssysteem
Het waterbeveiligingssysteem zorgt ervoor (zelfs
wanneer het systeem is uitgeschakeld of bij stroomuit
val) dat de vaatwasser altijd beschermd is tegen waterschade.

AUTO

De “automatische tab” functie stemt het spoelprogramma
direct automatisch op alle tab-vaatwassers af.

IntensiveClean
De nieuwe “IntensiveClean” functie maakt flexibele gemengde bela
ding mogelijk. Zeer vuile pannen in de onderste korf, delicaat servies
en glazen in de bovenste korf. En dat alles in een spoeling – schoon
en energiebesparend.

IntensiveDry
Een ventilator verhoogt de luchtcirculatie om optimale droogresulta
ten te bereiken en tegelijkertijd het vaatwerk af te koelen. Hierdoor
kan het vaatwerk na afloop van de wascyclus direct in de kasten
worden geplaatst. Nadrogen is niet nodig

IntensiveRinse
Poederresten in de vaatwasser en vlekken op de vaat behoren dank
zij de extra wasfunctie tot het verleden. Een extra spoelcyclus verwi
jdert resten en garandeert zo een optimaal spoelresultaat.

ST PP

aquasensor
De aquasensor zorgt ervoor dat de vaatwasser niet
meer water gebruikt dan strikt noodzakelijk. De sensor
controleert de fijnste vuildeeltjes in het water en bepaalt aan de
hand daarvan of het water aan het einde van het voorspoelpro
gramma nog schoon genoeg is om gebruikt te worden voor het
hoofdprogramma. Wanneer het water sterk vervuild is, wordt er
schoon water toegevoegd. Is dit niet het geval, dan wordt dit wa
ter bespaard.
LIGHT

BEAM

Bright Light
LED-binnenverlichting voor energiebesparing en duide
lijker zicht binnenin het toestel.

Beam on Floor

Vaatwassers

BRIGHT

Bij volledig geïntegreerde vaatwassers is niet altijd goed
te zien wat de bedrijfstoestand is. Met het nieuwe ‘beam
on floor’-signaal (een rode punt die op de vloer wordt geprojecte
erd), weet u direct of de vaatwasser klaar is of niet.
ON
FLOOR

IonClean

ION IonClean zorgt voor goede geuren binnenin het ap
CLEAN

paraat. De geïntegreerde ionisator voorkomt dat de
geurvormende bacteriën zich gaan nestelen.
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VAATWASSERS. 60 CM XXL / 60 CM.
K-SERIES.5

K-SERIES.8

GX 6500.0

G 6805.0

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.

86-91

cm

FLEX

APPLIANCE

43
db

E

82-87

cm

ST PP

ENERGY

FLEX

BRIGHT

BEAM
AUTO

ON
FLOOR

APPLIANCE

LIGHT

AUTO

EXPRESS

40
db

D

BEAM
ON
FLOOR

ST PP

ENERGY

IO N
EXPRESS

CLEAN

Uitvoering:

Uitvoering:

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma
40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma
50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic
programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean, IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven II
 multiflex lade II
 Inclusief bestekmandje
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie einde van het hoofdstuk

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma
40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma
50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic
programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: IonClean, ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven III
 multiflex lade II
 Inclusief bestekmandje
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie einde van het hoofdstuk

Technische gegevens:
 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
270 kWh, per cyclus 0,94 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.660 Liter, per cyclus 9,5 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 861911 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 863913 x 570 mm
 Voor meer informatie zie Technische gegevens

GX 6500.0 v

volledig geïntegreerd

min

€ 1.169,-

Technische gegevens:
 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
241 kWh, per cyclus 0,86 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.772 Liter, per cyclus 9,9 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 820870 x 570 mm
 Voor meer informatie zie Technische gegevens

G 6805.0 v

volledig geïntegreerd

min

570

570

min 60

100
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160

160

0

min 10
max 1 0
50

100

min 10
max 1 0
50

€ 1.279,-

VAATWASSERS. 60 CM.
K-SERIES.5

K-SERIES.3

G 6500.0

G 6300.0

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.
Halve belading.

82-87

cm

FLEX

APPLIANCE

E

46
db

cm

APPLIANCE

ENERGY

E

46
db

82-87

ST PP

BEAM

ST PP
AUTO

ENERGY

ON
FLOOR

EXPRESS

BEAM
ON
FLOOR

EXPRESS

Uitvoering:

Uitvoering:

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma
40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma
50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic
programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean, IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven II
 multiflex lade II
 Inclusief bestekmandje
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie einde van het hoofdstuk

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 7 programma’s: Intensief programma 70° C, Automatisch
programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C,
Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Machine
verzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean, IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven I
 multiflex lade I
 Inclusief bestekmandje
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie einde van het hoofdstuk

Technische gegevens:

Technische gegevens:

 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
270 kWh, per cyclus 0,94 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.660 Liter, per cyclus 9,5 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 820870 x 570 mm
 Voor meer informatie zie Technische gegevens

 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
270 kWh, per cyclus 0,94 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.660 Liter, per cyclus 9,5 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 820870 x 570 mm
 Voor meer informatie zie Technische gegevens

G 6300.0 v

550

598

0

818 (+50)

max 717

820 - 870

57
min

min 60

kg

100

160

0
min 10
max 1 0
50

min 59

2

€ 849,-

volledig geïntegreerd

min

570

min 60

0

min 10
max 1 0
50

max
500mm

€ 1.059,-

volledig geïntegreerd

160

G 6500.0 v

min

m

18m

100
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Vaatwassers

AUTO

VAATWASSERS. 45 CM.

ACCESSOIRES.
VAATWASSERS.

K-SERIES.8

Acc. nr.
Prijs in Euro
Aqua-Stop-verlenging, afvoerverlenging 2 meter
voor alle vaatwassers

G 4800.0*
Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren. Halve belading.

D

45
db

82-87

cm

APPLIANCE

BRIGHT

LIGHT

ST PP
AUTO

ENERGY

EXPRESS

Uitvoering:
 Capaciteit: 11 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40°
C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C,
Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C,
Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading, IntensiveClean,
IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven II
 multiflex lade I
 Inclusief bestekmandje
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:
 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
201 kWh, per cyclus 0,7 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.436 Liter, per cyclus 8,7 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 448 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 450 x 820870 x 570 mm
 Voor meer informatie zie Technische gegevens

550

818 (+50)
160

max 717

820 - 870

448

kg

min 44

2

194

€ 1.059,-

volledig geïntegreerd

min

m

18m

100

min

570

min 45

0
min 10
max 150
0

max
500mm

G 4800.0 v

485
65,-
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Vaatwassers

TECHNISCHE
GEGEVENS
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TECHNISCHE GEGEVENS. VAATWASSERS.
Vaatwassers
60 cm XXL

Vaatwassers
60 cm

Vaatwassers 45 cm

GX 6500.0

G 6805.0

G 6500.0

G 6300.0

G 4800.0

Volledig geïntegreerd/geïntegreerd

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

Bedieningspaneel RVS/Zwart

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•

Energie-efficiëntieklasse

E

D

E

E

D

Acoustisch geluidsemissie klasse

B

B

C

C

C

Stroomverbruik / Jaar (kWh) in testprogramma ECO

0,94 / 270

0,86 / 241

0,94 / 270

0,94 / 270

0,7 / 201

Waterverbruik / Jaar (Liter) in testprogramma ECO

9,5 / 2660

9,9 / 2772

9,5 / 2660

9,5 / 2660

8,7 / 2436

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

Designversies

Energiecategorie / Energieverbruik

Reinigingsklasse / Droogklasse
Spelprogramma's
Programma’s (aantal)

9

9

9

7

9

Intensief programma temperatuur °C

70

70

70

70

70

Voorzichtig programma temperatuur °C

40

40

40

40-65

40-65

40-65

40-65

40-65

Ecoprogramma temperatuur °C

50

50

50

50

50

Snelprogramma temperatuur °C

35

35

35

35

35

1u Programma temperatuur °C

60

60

60

60

60

Flextronic programma

•

•

•

machineverzorging programma

•

•

•

•

•

Voorspoelen

•

•

•

•

•

Automatische programma's (aantal)

40

•

Speciale functies
IonClean

•

express-Systeem

•

•

•

•

•

Halve belading

•

•

•

•

•

IntensiveClean

•

•

•

•

•

IntensiveDry

•

•

•

•

IntensiveRinse

•

•

•

Uitvoering
Capaciteit (Couverts)

15

15

15

15

11

LED-display

•

•

•

•

•

Waterveiligheidssysteem

•

•

•

•

•

aquasensor

•

•

•

•

Glasbeschermingssysteem

•

•

•

Tab-Automatic

•

•

•

•

Bright Light

•

•

•
•

Beam on Floor

•

•

•

•

Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur

•

•

•

•

•

Bediening via drukknoppen

•

•

•

•

•

Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel

•

•

•

•

•

Akoestisch signaal bij einde van het programma

•

•

•

•

•

Antibacteriële filter
ProSmart Omvormer Motor

•

•

•

•

-/•/-

•/-/-

-/•/-

-/-/•

-/•/-

•/-

•/-

•/-

-/•

-/•

Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading

•

•

•

•

•

Binnenzijde RVS / bodem RVS

•

•

•

•

•

Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

•

•

•

•

•

multiflex korven III / II / I
multiflex-lade II / I

Technische gegevens
Aansluitwaarde in kW

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Voltage (V)

220

220

220

220

220

Frequentie (Hz)

50

50

50

50

50

Geluidsniveau in dB (re 1 pW)

43

40

46

46

45

Warm water aansluiting mogelijk tot max. °C

60

60

60

60

60

•

•

•

•

•

Lengte aansluitsnoer in meter
Stekkerklaar
Lengte aanvoerslang / afvoerslang in meter
Buigscharnier
Toelaatbaar gewicht van het meubilair voor de installatie in kg

•

•

•

3,0 - 9,0

3,0 - 9,0

3,0 - 9,0

3,0 - 6,0

4,5 - 8,0

598 x 861/911 x 550

598 x 818/868 x 550

598 x 818/868 x 550

598 x 818/868 x 550

448 x 818/868 x 550

600 x 863/913 x 570

600 x 820/870 x 570

600 x 820/870 x 570 600 x 820/870 x 570

450 x 820/870 x 570

Afmetingen van het toestel (mm)
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte
Nismaten (mm)
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte

218

219

Techn. gegevens

De beste recepten voor thuis.
De küppersbusch nieuwsbrief biedt u maandelijks gratis exclusieve menusuggesties met recepten.op onze digitale kanalen.
Word fan en ontdek de wereld van Küppersbusch. Ervaar als
eerste interessante nieuwigheden, evenementen of activiteiten
van het bedrijf. Daarnaast vindt u altijd bijzondere recepten en
handige kooktips.

220

BELEEF DE DIGITALE WERELD
VAN KÜPPERSBUSCH

221

OVERTUIGEND
222

Traditie
Meer dan 145 jaar ervaring: 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 en uniek
Individual Concept. Niemand is zoals u. Blijf ook in
de keuken trouw aan uzelf en stel de apparatuur van
Küppersbusch geheel in naar uw eigen wens met
het Individual concept.

Geurloos genot
ökotherm®-ovenkatalysator. Uniek en alleen van
Küppersbusch: De ökotherm ovenkatalysator zorgt
voor schone lucht, zelfs tijdens het bakken en braden! Bak- en braadluchtjes in de keuken behoren
tot het verleden. In onze video (QR code) laten we
zien hoe het werkt.

Gezond genieten
Stoomovens. Wanneer u een gezonde houding
heeft ten opzichte van eten, gaat er niets boven het
bereiding van eten met stoom omdat mineralen en
belangrijke voedingsstoffen bij het stoomkoken
grotendeels behouden blijven. Met de stoomovens
van Küppersbusch beheerst u deze manier van
koken perfect in een handomdraai.

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

Flexibiliteit in perfectie
VarioLine: De kookplaten opnieuw uitgevonden. Met het
Küppersbusch VarioLine concept creëert u uw individuele kook- en werkoppervlak – met gas, inductie, wok,
afzonderlijk of in combinatie – in elk geval altijd perfect
op elkaar afgestemd.

Verfrissend en veelzijdig
Koeling op hun best: Houdt u van gezond fruit,
het beste vlees, uitstekende wijnen? Onze koel- en
vriesapparaten zorgen met de modernste technologiën en intelligente koelzones voor de optimale
opslag van uw levensmiddelen.

Onze kwaliteitsbelofte
JAAR GARANTIE

5 jaar garantie*: Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een
tastbare kwaliteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakmanschap en duurzaamheid. Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds
weer nieuwe keukenapparatuur ontwikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit de huidige maatstaf vormen.
*Zie de voorwaarden op onze website

223

Eerste klas Service
De keukentechniek van Küppersbusch is alleen verkrijgbaar bij de
topklasse vakhandel. Wij nemen graag de tijd om u professioneel
en individueel 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 klantenservicetechnici 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 producten. 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: kuppersbusch.be
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Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoordelijkheden, 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 bedrijfsprocessen 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 natuurlijke hulpbronnen. De certificatie
voor duurzaam milieubeheer toont aan dat wij bijzonder veel
belang hechten aan het verantwoord gebruik van natuurlijke
hulpbronnen.

9001 14001

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

DIN ISO
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Techn. gegevens
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Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbuschstraße 2, D – 45883 Gelsenkirchen
Tel. +49 (0)209 401 – 352 / -353
kuppersbusch.be
info@kueppersbusch.de

