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Uitvoering:
-  Elektronische temperatuurregeling met toetsen
- Elektronische temperatuuraanduiding
- 8 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
-  2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C

tot 18°C
-  LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED‘s a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 170 kWh
- Afmetingen van het toestel

(excl. greep) b x h x d ca. 594 x 1230 x 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1222 x 550 mm
- Geluidsniveau 39 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires grepen zie bladzijde 177/187

WIJNKLIMAATKASTEN. INBOUW.
K - S E R I E S . 8

FWK 4800.0 S Design zwart glas €  2.599,-

Foto:  met 
greep RVS

Uitvoering:
-  Elektronische temperatuurregeling met toetsen
- Elektronische temperatuuraanduiding
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
-  2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C

tot 18°C
-  LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED‘s a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 162 kWh
- Afmetingen van het toestel

(excl. greep) b x h x d ca. 594 x 887 x 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 878 x 550 mm
- Geluidsniveau 38 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires grepen zie bladzijde 177/187

Foto:  met 
greep RVS

FWK 2800.0 S Design zwart glas €  1.919,-

FWK 4800.0   
122 cm. 2 temperatuurzones. Inhoud 79 fl essen*.

FWK 2800.0   
88 cm. 2 temperatuurzones. Inhoud 52 fl essen*.

* Bordeaux flessen 0,75 l * Bordeaux flessen 0,75 l

Attentie: Let op in geval van 
gevorderde zijpanelen of 
volledige inlijsting.

6 mm

Attentie: Let op in geval van 
gevorderde zijpanelen of volle-
dige inlijsting.

6 mm
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Foto:  met 
greep RVS

Uitvoering:
-  Elektronische temperatuurregeling met toetsen
- Elektronische temperatuuraanduiding
- 5 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
-   2 temperatuurzones:

boven vak 5°C tot 12°C, onderste vak 12°C tot 20°C
-  LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED‘s a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Onderbouw ontluchtingsrooster afneembaar
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 157 kWh
- Afmetingen van het toestel

(excl. greep) b x h x d ca. 595 x 820-890 x 570 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820-890 x 575 mm
- Geluidsniveau          41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires grepen zie bladzijde 177/187

WIJN KLIMAATKASTEN. ONDERBOUW.
K - S E R I E S . 8

FWKU 1800.0 S Design zwart glas €  1.919,- 

FWKU 1800.0   
82 cm. 2 temperatuurzones. Inhoud 44 fl essen*.

* Bordeaux flessen 0,75 l

Be- en ontluchting in de 
plint van min 200 cm2 

Attentie: Let op in geval van 
gevorderde zijpanelen of 
volledige inlijsting.

6 mm

Accessoires grepen:
-  Design RVS

Acc. nr. 8801 € 103- 
-Design BlackChrome

Acc. nr. 8802  € 159,- 
- Design Silver Chrome 

Acc. nr. 8803  € 159,- 
- Design Gold

Acc. nr. 8804  € 189,-
-  Design Black Velvet 

Acc. nr. 8805  €  69,- 
- Design Copper

Acc. nr. 8807  € 189,- 
- Design Hot Chili

Acc. nr. 8808  € 189,-
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ACCESSOIRES. KOEL-VRIES APPARATEN.

Küppersbusch Individual Design Koel-vries apparaat

Wijnklimaatkast 
FWK 4800.0

Wijnklimaatkast 
FWK  2800.0

Wijnklimaatkast 
FWKU 1800.0

Acc. nr.

Prijs in Euro
Acc. nr.

Prijs in Euro
Acc. nr.

Prijs in Euro

RVS DK 8801
103,-

DK 8801 DK 8801

Black 

Chrome

DK 8802
159,-

DK 8802 DK 8802

Silver 

Chrome

DK 8803 DK 8803 DK 8803

Gold
DK 8804

189,-
DK 8804 DK 8804

Black Velvet
DK 8805

69,-
DK 8805 DK 8805

Copper
DK 8807 DK 8807 DK 8807

Hot Chili
DK 8808 DK 8808 DK 8808

103,- 103,-

159,- 159,-

159,- 159,- 159,-

189,-

189,-

189,- 189,-

189,- 189,-

189,- 189,-

69,- 69,-
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TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

Wijnklimaatkasten

FWK  

4800.0 

FWK  

2800.0 

FWKU  

1800.0 

Designversies

RVS

Zwart / wit

Glas • • •

INDIVIDUAL • • •

Uitvoering

Energie-efficiëntieklasse G G G

Acoustisch geluidsemissie klasse C C C

Jaarlijks energieverbruik (kWh) 170 162 157

Nuttige inhoud totaal (Liter)r 204 132 135

Koelgedeelte (Liter)

ökoFresh zone (Liter)

Wijnkoelruimte (aantal flessen) 79 52 44

Diepvries (Liter)

Vriesvak (Liter)

Aantal sterren

Diepvriescapaciteit (kg/24h)

Bewaartijd bij storingen (h)

Klimaatzone SN-N SN-N N

MultiAirFlow

FastCooling

FastFreezing

DefrosteMode / No-Frost-System • / - • / - • / -

Soft Close

Indeling koelgedeelte

Aantal VarioShelves / VairoShelves+

Aantal houten plateaus
8 / 1  

Presenteerlade
4 / 1  

Presenteerlade
5 

Aantal laden cq korven

Aantal VarioBoxes

Indeling vriesgedeelte

Aantal laden cq korven

Aantal deurvakken

Aantal plateaus/ hoogtes

Controle aanduidingen

Regeling • • •

Temperatuur aanduiding binnen/buiten • / • • / • • / •

Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch • / • • / • • / •

Technische gegevens

Aansluitwaarde in Watt

Voltage (V) 220-240V 220-240V 220-240V

Frequentie (Hz) 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Lengte aansluitsnoer in meter

Geluid dB 39 38 41

Afmetingen van het toestel (mm)

Breedte 595 536 595

Hoogte 1232 869 820

Diepte 430 507 570

Nismaten (mm)

Breedte 560 560 600

Hoogte 1222 878 820-890

Diepte 550 550 575
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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.

Traditie

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

Geurloos genot

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.

Gezond genieten

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

Effectief en schoon

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.

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

Flexibiliteit in perfectie

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

Verfrissend en veelzijdig

5 jaar garantie*: Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een 
tastbare kwaliteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vak-
manschap en duurzaamheid. Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds 
weer nieuwe keukenapparatuur ontwikkeld, die door design, prestaties en func-
tionaliteit de huidige maatstaf vormen. 

* Zie de voorwaarden op onze website

Onze kwaliteits belofte 

JAAR GARANTIE
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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 uitge-
breid, compleet servicenetwerk met hoog gekwalificeerde klanten-
servicetechnici die exclusief in ons moderne opleiding- en training-
scentrum 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 techni-
sche 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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Eerste klas Service

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 af-
gebakende verantwoordelijkheden, is het kwaliteitsmanage-
mentsysteem een belangrijke, individueel op het onderne-
men 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.
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Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbuschstraße 2, D – 45883 Gelsenkirchen

Tel. +49 (0)209 401 – 352 / -353

kuppersbusch.be

info@kueppersbusch.de




