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Bertazzoni 140
Bertazzoni heeft vanwege het 140 jaar 
bestaan, de gerenommeerde kunstenaar 
Rosie McGuinness opdracht gegeven om 
een portfolio met afbeeldingen te maken 
die de kern van de familie`s zo geliefde 
regio Emilia Romagna benadrukt. 
Deze unieke afbeeldingen zullen het hele 
jaar door op verschillende plekken naar 
voren komen om het jubileum te markeren.  

Professional Serie
Modern Serie
Master Serie
Heritage Serie

Nederland

Bertazzoni hecht aan een goede
begeleiding bij de aankoop. Wij raden u
aan uitsluitend via geautoriseerde dealers 
Bertazzoni producten aan te schaffen. Zij
kennen het product en kunnnen u goed
voorlichten. Kijk voor dealers op de website
van kitchentech.nl

Deze catalogus is met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Druk en typefouten
zijn voorbehouden. Ook kunnen producten
worden aangepast zonder notificatie vooraf.

Fotografie: Giuseppe Brancato, Julian 
Anderson, Alessandro Zoboli, 
Dik Nicolai, Peter Wood, Phil Sayer

Concept:
vandersandestudio

Design:
Pentagram

Printed in Italy 
©Bertazzoni SpA 2022

Fratelli Bertazzoni, Bertazzoni en het wiel
met de vleugels zijn gedeponeerde merken
en logo’s van Bertazzoni SpA. Gebruik
zonder toestemming is niet toegestaan.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21%
BTW

Distributeur voor Nederland:

Kitchentech BV
Florijnweg 23
6883 JN Velp

T: 088 8100200
F: 088 8100210
E: info@kitchentech.nl

W: www. kitchentech.nl

Garantie & Service

Standaard fabrieksgarantie is 24 maanden.

Bertazzoni All Inclusive 5 jaar garantie

Gratis Verlengde garantie. Hiervoor dient u,
binnen 30 dagen na aankoop, de producten
te registeren op onze website. Tijdens de
verlengde garantie, het 3e t/m het 5e jaar,
betaald u een vaste fee voor administratie
en voorrijkosten. Onderdelen en arbeidsloon
zijn gratis.

Kijk voor al onze garantievoorwaarden op
onze website.

Bertazzoni servicedesk
T: 088 8100220
E: service@kitchentech.nl

Of neem contact op via de website voor hulp 
en antwoord op veelgestelde vragen.
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Altijd gericht op de toekomst

Sinds de oprichting van Bertazzoni in 1882 is het 
uitgangspunt van het bedrijf altijd geweest dat de keuken het 
hart van het gezinsleven vormt. Bij het ontwerpen van onze 
kookapparatuur streven wij er altijd naar om mensen te 
helpen de beste zelfbereide maaltijden op de tafel te zetten. 

Bertazzoni heeft zijn reputatie gebouwd op doordacht 
ontwerp, uitmuntende techniek en een diepgewortelde 
passie voor eten. Vandaag de dag wordt de werkwijze van 
Bertazzoni voortgezet in de geest van innovatie die al zes 
generaties de leidraad vormt. Om ons 140-jarig jubileum 
te vieren, presenteren we vol trots een restyling van onze 
series, met een nieuwe lijn fornuizen, een uitgebreid nieuw 
aanbod koelkasten en een selectie nieuwe afzuigkappen. 

Wat uw favoriete kookstijl ook is, de apparaten van 
Bertazzoni zullen u helpen om uw eten met precisie, flair 
en smaak te bereiden en op te dienen – vandaag, morgen en 
nog vele jaren daarna.
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Bertazzoni 140

Ter gelegenheid van de 140ste verjaardag van haar onderneming, 
heeft de Bertazzoni-familie een uniek kookboek uitgegeven. Dit is 
geïnspireerd door de overgrootmoeder van de huidige generatie, 
wier handgeschreven notitieboek met kostbare familierecepten is 
doorgegeven in de familie. De familie heeft haar eigen recepten 
toegevoegd om een werk te creëren dat de Bertazzoni-cultuur viert 
en de liefde voor eten, familie en techniek door de generaties heen 
samenbrengt. 

Land of Plenty (Land van overvloed) toont de overvloed van Emilia-
Romagna met een selectie van recepten. The Cook’s Kitchen (De 
keuken van de kok) brengt recepten samen die laten zien hoe u 
het beste kunt halen uit de innovatieve technologie in de apparaten 
van Bertazzoni. Hoofdstuk drie, The Family Table (De familietafel), 
gaat over speciale recepten die de Bertazzoni-familie na aan het 
hart liggen. Deze bijzondere heerlijkheden, van limoncello tot 
verrukkelijke desserts, worden nog steeds gemaakt om speciale 
familiegelegenheden te vieren. Het laatste hoofdstuk, Festive Treats, 
behandelt zoals de titel al aangeeft een aantal favoriete feestelijke 
lekkernijen van de familie. 

Dit is een authentiek verslag, niet alleen van veranderende smaken 
en stijlen van koken in hun lokale omgeving, maar ook van de 
geschiedenis van een familie, vervat in een liefde voor het delen 
van goed, eenvoudig eten dat generaties samenbrengt rond de tafel.  

Wij hopen dat u en uw familie er net zoveel plezier aan zullen 
beleven als het ons heeft gegeven. 
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Bertazzoni methode



Famile onderneming

Hoe is het allemaal begonnen? De 
nieuwste Bertazzoni-producten met hun 
geavanceerde technologie maken deel 
uit van een doorlopende geschiedenis 
die, zoals vaak het geval is, met een reis 
begon. Honderdveertig jaar geleden, 
in de negentiende eeuw, maakten 
Francesco Bertazzoni en zijn zoon Antonio 
precisieweegschalen voor de lokale 
kaasmakers in Emilia-Romagna, in Noord-
Italië. Zij zagen de treinen uit Duitsland en 
Oostenrijk in Guastalla arriveren en het viel 
ze op dat de wagons werden verwarmd door 
een nieuw soort houtkachel: een kachel die 
als kookfornuis voor het treinpersoneel én 
als verwarming voor het rijtuig diende. 

Deze innovatie sprak Francesco 
aan; ze appelleerde zowel aan zijn 
ondernemersinstincten als aan zijn liefde voor 
eten en familie. 

“Wees altijd trouw 
aan jezelf en aan je 
eigen waarden” 
Familie. Eten. Techniek. Deze drie ideeën 
kwamen samen in de geest van Francesco 
en zijn doorgegeven aan de zes Bertazzoni-
generaties die gedurende bijna anderhalve 
eeuw zijn gevolgd. Vandaag de dag bepalen 
deze drie woorden het Bertazzoni-merk. 

Geïnspireerd door zijn ontdekking van 
de treinkachel, ging Francesco met zijn 
zoon Antonio deze kachel aanpassen 
voor zijn eigen doeleinden. Ze begonnen 
kookfornuizen te produceren voor lokale 
afnemers in de buurt van Guastalla, waar 
hun werkplaats was, en al snel werden hun 
fornuizen door heel Italië verkocht. In 1909 
bouwde de volgende generatie, onder leiding 
van Napoleone Bertazzoni, een nieuwe 
fabriek naast het station. 

Het was een ode aan de geboorteplaats van 
het oorspronkelijke idee van Francesco, met 
perfecte toegang tot het transportsysteem 
dat de Bertazzoni-kachels nog verder 
kon laten reiken. Francesco noemde 
het topmodel fornuis van Bertazzoni “La 
Germania”, als erkenning voor de inspiratie 
van de treinkachels die vanuit Duitsland naar 
Guastalla reisden. Terwijl Bertazzoni steeds 
meer naamsbekendheid kreeg, begon het 
bedrijf prijzen te winnen voor de kwaliteit van 
zijn productontwerpen. 

“La cucina piccola 
fa la casa grande.” 

“Een kleine keuken 
maakt het huis 
groot.” 
Innovatie was essentieel voor Napoleone, die 
massaproductietechnieken introduceerde 
die hij had geleerd van de groeiende auto-
industrie in de regio. Na zijn dood in 1939 
zette zijn weduwe Angela de activiteiten 
van de fabriek op hoog niveau voort. Naast 
houtgestookte modellen werden al snel 
elektrische fornuizen en fornuizen met twee 
brandstoffen toegevoegd. De koers van het 
bedrijf was nu duidelijk uitgestippeld, maar 
natuurlijk kwamen er gaandeweg nog veel 
meer innovaties en ontwikkelingen. 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
produceerde Bertazzoni zijn eerste 
gasfornuizen. In de jaren zestig vonden de 
eerste exporten plaats, gestimuleerd door 
de aantrekkingskracht van het ontwerp en 
de techniek van de fornuizen. In de jaren 
zeventig werden elektrische fornuizen aan 
de lijn toegevoegd, gevolgd in 2005 door 
inductiefornuizen. Rond deze eeuwwisseling 
verkocht Bertazzoni zijn fornuizen in meer 
dan zestig landen wereldwijd. In 2005 
exporteerde Bertazzoni zijn vermaarde 
fornuizen voor het eerst naar de Verenigde 
Staten en Canada. Met internationale 
allianties en een groeiend netwerk van 
dealers is Bertazzoni uitgegroeid tot een 
wereldmerk dat nog steeds trots is op en 
geworteld is in zijn lokale thuisbasis in Italië. 
Het is een merk waar koken centraal staat, 
maar dat nu complete, op elkaar afgestemde 
keukens aanbiedt voor huiseigenaren over de 
hele wereld. 

In 2022 brengt Bertazzoni, ter viering van 
het jubileum, honderden nieuwe kook- en 
koelapparaten op de Europese markt, 
en investeert het bedrijf bovendien 15 
miljoen euro in productinnovatie en verdere 
ontwikkeling van internationale markten.

Honderdveertig jaar later denken we dat 
Francesco Bertazzoni erg trots zou zijn op de 
prestaties van zijn familie. 

Antonio Bertazzoni

Al in een vroeg stadium heeft 
Bertazzoni geïnvesteerd in 
moderne productie 
technieken.
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Precisie engineering

Met zijn wortels in het vervaardigen 
van apparatuur om zoveel mogelijk van 
eten te genieten, leeft en bloeit de ziel 
van Bertazzoni in het hart van het huis – 
de keuken. 

Voor Italianen bestaat er een natuurlijke 
versmelting van design en techniek. 
Innovatieve techniek maakt de 
vervaardiging van producten mogelijk 
die perfect functioneren. Gecombineerd 
met onze aangeboren affiniteit met 
de nauwe bondgenoot van techniek – 
design – onderscheiden de producten van 
Bertazzoni zich ook qua stijl en elegantie. In 
wezen worden vorm en functie één. 

“We beginnen niet 
met de estetiek maar 
we eindigen ermee.”
Bertazzoni is altijd toonaangevend geweest 
op het gebied van productietechnologie 
en heeft in elke fase van de ontwikkeling 
van het bedrijf de modernste methoden 
toegepast bij de vervaardiging. In Italië 
is de productie in de hightech fabrieken 
sinds 1998 verviervoudigd. En wij blijven in 
beweging. Een grotere fabriek in Guastalla, 
de thuisbasis van het bedrijf, waar de 
allernieuwste technologie wordt gebruikt, 
voldoet nu aan de vraag naar Bertazzoni-
producten op wereldniveau. 

De techniek en het vakmanschap die 
het mogelijk maken om geweldige 
keukenapparatuur te maken, zijn diep 
geworteld in de regio Emilia-Romagna. 
Rond Guastalla, in wereldberoemde 
steden als Turijn, Bologna en Milaan, zijn 
gerenommeerde industriële bedrijven 
gevestigd die iconische auto’s en motoren 
maken, evenals andere wereldwijd 
toonaangevende bedrijven op het gebied 
van voedselverwerking, landbouwmachines, 
auto’s, hydraulica, keramische en 
bouwmachines. Alfa Romeo, Ducati, 
Lamborghini, Ferrari. Iconische, haast 
poëtische namen, die staan voor krachtige 

en stijlvolle machines die zijn ontworpen 
voor topprestaties, verfijnd en ontwikkeld 
door de zwaarste competitie ter wereld. 
Bertazzoni ontleent zijn inspiratie aan hen. 

Hierdoor staat Bertazzoni voor een 
duidelijke en wenselijke belofte 
die voortvloeit uit deze traditie van 
uitmuntendheid. Het geeft onze klanten 
de middelen om goed eten te bereiden en 
een aangename thuissfeer te creëren door 
gebruik te maken van apparatuur die met 
precisie en doordacht design is vervaardigd. 

Het is een filosofie en een aanpak 
waarbij familie centraal staat, net als onze 
klanten. Het is gebaseerd op het besef, 
diep van binnen, dat koken gezinnen 
samenbrengt en op de wetenschap dat 
kwaliteitsproducten daaraan bijdragen. Wij 
denken dat het een Italiaanse kunst is die 
de wereld werkelijk waardeert. 
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Het hart van alles 

Als de keuken het hart vormt van het 
huis, dan is het net zo waar dat eten het 
hart vormt van de keuken. De thuisbasis 
van Bertazzoni ligt in de Povlakte in het 
noorden van Italië, in Emilia-Romagna. 
Deze regio staat sinds de Romeinse 
tijd ook wel bekend als de graanschuur 
van Italië en is rijk aan de ingrediënten 
en recepten die de Italiaanse keuken 
wereldwijd beroemd hebben gemaakt. 

Hier komt de Parmigiano Reggiano 
(Parmezaanse kaas) vandaan, evenals de 
prosciutto di Parma (parmaham), mortadella 
worst, vleeswaren en salami’s, Balsamico 
di Modena (balsamicoazijn), de wijnen 
Lambrusco, Sangiovese en Trebbiano, en 
vele soorten pasta van lokale oorsprong – 
tagliatelle, tortellini, ravioli, om er maar een 
paar te noemen. 

Al deze karakteristieke Italiaanse 
voedingsmiddelen worden mogelijk 
gemaakt door de agrarische overvloed 
die ons omringt. De Povlakte is een 
uitgestrekte vruchtbare vlakte met een rijke 
bodem die alle essentiële ingrediënten 
voedt – granen en grasland, fruit uit 
de boomgaarden en allerlei soorten 
groenten. Zo is er tarwe voor pasta, rijst 
voor risotto en maïs voor polenta. Er is 
voldoende weidegrond voor varkensvlees, 
rundvlees, gevogelte en wild. En voor 
de productie van melk, boter en kaas. 

Eekhoorntjesbrood, noten, truffels uit het bos. 
Perziken, peren, kersen, kweeperen en natuurlijk 
Italiaanse tomaten, barstensvol smaak. Kortom, 
alle benodigde ingrediënten voor de perfecte 
maaltijd. 

“Hier hebben we 
overal om ons heen 
alle natuurlijke 
ingrediënten voor een 
geweldige Italiaanse 
maaltijd. Dit is het 
eten dat ons maakt 
tot wie we zijn.”

Vineyard in Emilia-Romagna
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Bertazzoni filosofie
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Herkomst, trots en streven

Bertazzoni is er trots op ‘s werelds 
oudste familiebedrijf te zijn dat 
huishoudapparaten produceert, 
gebaseerd op 140 jaar innovatie. Maar 
trots brengt grote verantwoordelijkheid 
met zich mee. Terwijl het bedrijf van 
generatie op generatie is overgegaan, zijn 
de familieleden zich bewust gebleven van 
hun verantwoordelijkheden, niet alleen 
ten aanzien van het prachtige land waarin 
zij wonen, maar ook ten aanzien van de 
mensen die er nu wonen en degenen die 
na hen zullen komen. 

Bertazzoni erkent dat het bedrijf diep 
geworteld is in Guastalla en Emilia-Romagna. 
De welvaart van de stad en onze regio ligt 
iedereen die met ons samenwerkt na aan het 
hart. Wij zijn vastbesloten om onze hechte 
gemeenschap te koesteren en onze woon- en 
werkomgeving te ontwikkelen ten voordele 
van iedereen. Bertazzoni blijft met name 
investeren om kansen te creëren voor jonge 
mensen en hen aan te moedigen in de regio 
te blijven door hun een diep gevoel van plaats, 
trots en zingeving te geven. 

“We vergeten nooit 
dat onze wortels in 
de tradities van het 
Italiaanse gezin en 
huis liggen. We streven 
ernaar om door te 
geven wat we hebben 
geleerd, gecreëerd 
en gewaardeerd. 
Wij geloven in het 
bereiden van lekker 
en gezond eten dat 
families en vrienden 
samenbrengt, versterkt 
door ons respect voor 
en vertrouwen in onze 
regio, de mensen en 
toekomstige generaties.” 
Paolo Bertazzoni, CEO
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De drie pilaren – familie, eten, 
engineering – zijn de basis voor alles 
binnen Bertazzoni. Wij dachten dat een 
goede maaltijd bereid op Bertazzoni 
apparatuur de meest natuurlijke manier 
om de familie beter te leren kennen. De 
schrijver John Simmons was er bij. 

Tommaso is een chefkok van Bertazzoni 
bij wie elke beweging een uiting is van 
toewijding aan de kunst van het koken. Er 
schemert een vorm van ballet door zoals zijn 
handen omgaan met de ingrediënten en deze 
bereiden. Overheerlijk eten – eenvoudige 
bereiding -  brengt de conversatie op mijn 
vraag: “Ik ben geïnteresseerd in de relatie 
tussen de familie en het bedrijf. Hoe verhoudt 
zich dat?.” 
“Ik heb het bedrijf altijd ervaren als 
onderdeel van de familie,” antwoord Paolo 
Bertazzoni. “Het was vanzelfsprekend. Mijn 
vader Francesco nam me, als kleine jongen 

Stof tot nadenken

in korte broek, mee naar de fabriek. Dat 
gaf me een trots gevoel. Je moet tegen 
iedereen Buongiorno zeggen vertelde m’n 
vader me nog. En ik ben nog steeds trots 
onderdeel van dit bedrijf te mogen zijn.”

“Uiteindelijk komt 
het neer op de 
bekende waarden: 
toewijding aan 
familie en eten en 
het maken van 
mooie producten 
die bijdragen aan 
het welzijn.

Zijn zus, Elisabetta, met wie hij veel belangrijke 
beslissingen heeft genomen, vult hem 
aan: “We leerden vroeg het bedrijf en haar 
waarden te respecteren. Het waren ook onze 
familie waarden. We leerden met nederigheid 
en zorg ons werk te doen samen met onze 
medewerkers voor een gezond bedrijf.

Je voelt het diep gewortelde gevoel van 
verantwoordelijkheid in hun woorden. Deze 
verantwoordelijkheid gaat verder dan de 
familie maar ook naar alle medewerkers bij 
Bertazzoni. “We kennen onze medewerkers.” 
zegt Paolo. “We voelen ons verbonden. In het 
verleden en voor de toekomst”. 

Voor alle familieleden geldt dat ze de 
kernwaarden van het bedrijf vroeg hebben 
geleerd. Paolo, nu Chief Executive Officer, 
heeft van onderaf alle posities van het bedrijf 
doorlopen om het bedrijf goed te begrijpen 
en te laten zien dat de familie geen enkel 
gevoel van superioriteit kent. 
Zijn zoon Nicola en dochter Valentina werden 
aangemoedigd zich in vrijheid te ontwikkelen 
zonder enige druk van het bedrijf. Ze 
studeerden, leerden vaardigheden door 
elders te werken en kozen er uiteindelijk zelf 
voor om in het bedrijf te komen werken. 

“We konden allemaal ons eigen gevoel 
volgen,” zegt Valentina. “Ik hou van kunst 
en design, maar ook van wiskunde. Dus ik 
heb architectuur gestudeerd en heb mijn 
eigen architectenbureau opgezet. Maar 
het voelde natuurlijk om het bedrijf in te 
stromen toen deze aan het veranderen was. 
Nieuwe producten en het merk dat zich 
sterk ontwikkelde. Dit greep terug op onze 
waarden en de constantheid hiervan. Wees 
authentiek, bouw op het verleden maar kijk 
naar de toekomst.” 
“Onze Italiaanse familie herkomst is 
gebaseerd rondom voedsel en eten,” zegt 
Nicola. “Het hart van het Italiaanse huis is 
zonder twijfel de keuken. Maar daarnaast is 
engineering een essentieel onderdeel van 
onze erfenis. 

We passen technologie toe om de 
gebruikers te geven wat ze zoeken in hun 
keuken. Alles hangt af van de overtuiging 
dat onze apparaten in elke keuken optimaal 
werken en bijdragen aan eindresultaat. Een 
smaakvolle maaltijd. Onze obsessie.”

Het is verfrissend te zien hoe deze 
familieleden hun toewijding uiten en 
zo’n bijzonder contact onderhouden met 
hun omgeving en de mensen die hun 
producten gebruiken. Ieder van hun zou, 
vanuit het Bertazzoni hart,  de volgende 
woorden gezegd kunnen hebben: “In een 
leven dat steeds gecompliceerder wordt 
proberen wij dingen eenvoudiger te maken. 
We weten dat eten mensen blijer maakt. 
Het bereiden en genieten van eten is 
menselijk en universeel.” “Het is ons doel 
keuken apparatuur te maken die perfect 
functioneert in de huizen van onze klanten. 
De schoonheid van de apparaten voedt 

ogen, brein en hart en geeft esthetisch 
genoegen. We proberen met onze 
producten het leven iets leuker te maken.”

“Alles komt samen 
zodat iedereen 
samen kan komen”



Design series
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De complete keuken Bertazzoni is van mening dat een mooie keuken 
er niet alleen goed uit moet zien, maar ook 
uitstekend moet werken. 

Al 140 jaar lang hebben we elk ontwerpdetail 
en elke technische innovatie toegepast in de 
exclusieve kookapparatuur van Bertazzoni. 
Hiermee wordt uw keuken en kookervaring 
direct verbeterd. Deze benadering omvat de 
gehele keuken, met koken als het uitgangspunt 
en apparaten die naadloos aansluiten op deze 
fundamentele behoefte. Alles wat u nodig heeft 
om een hoogwaardige Bertazzoni-keuken 
te creëren is hiervoor aanwezig. Koelkasten, 
vaatwassers en afzuigkappen, allemaal 
verkrijgbaar in gecoördineerde stijlen.

Er is sprake van een doelgerichte innovatie. 
De ingenieurs van Bertazzoni verbeteren de 
technologie en techniek door elk aspect opnieuw 
te bekijken vanuit het oogpunt van de gebruiker. 
Dit betekent dat bij alle overwegingen rekening 
wordt gehouden met de behoeften van de 
klanten en hoe zij hun keuken willen gebruiken. 

Voortputtend uit een lange traditie van 
vakmanschap en technische knowhow, 
combineert Bertazzoni de beste technologie en 
unieke esthetische kenmerken om nog meer 
gebruiksgemak te bieden. 

Het resultaat is een nieuwe generatie apparaten 
in alle series, met een nieuwe lijn fornuizen, 

ongeëvenaarde koelkasten en nieuwe 
afzuigkappen. Ze zijn allemaal ontworpen 
om de complete keuken te helpen creëren, 
niet alleen qua functies maar ook met een 
prachtig gecoördineerd design. Bovendien 
kunt u een gepersonaliseerde finishing touch 
toevoegen met de nieuwe Collezione Metalli. 
Deze collectie omvat opvallende handgrepen en 
bedieningsknoppen vervaardigd met echt goud, 
koper en nikkel. 

Op de volgende pagina’s kunt u de complete 
keuken ontdekken, uitgevoerd in de Professional, 
Modern, Master en Heritage series.
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Professional Series
Professionele styling en prestaties in uw keuken 

De bekroonde Professional Serie biedt een moderne 
samensmelting van uitstekende techniek, krachtig design en 
de laatste technologie. De serie combineert een innovatieve 
benadering van vorm en functie met een specifieke en 
aantrekkelijke styling. De iconische look wordt gekenmerkt door 
karakteristieke en duidelijke lijnen, elegante bedieningsknoppen, 
ergonomische handgrepen en een verfijnde kleurkeuze. 
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De gecoördineerde  
Professional keuken

De apparaten van de Professional serie zijn zo 
ontworpen dat ze naadloos en eenvoudig een 
uniforme keuken vormen, met een evenwicht 
tussen inbouwelementen en vrijstaande 
apparatuur. U kunt er dan ook een ruime keuze 
aan geavanceerde technologieën in terug vinden 
om er uiteindelijk een volledige, veelzijdige en 
flexibele keuken van te creëren. 
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Het perfecte apparaat 
voor al uw behoeften

De complete keuken van de Professional serie 
biedt met vrijstaande fornuizen, inbouwovens, 
gaskookplaten, koelkasten, vaatwassers en 
afzuigkappen de beste capaciteit, flexibiliteit 
en gebruiksvriendelijkheid in zijn klasse,. Ter 
gelegenheid van de 140ste verjaardag van 
Bertazzoni zijn alle vrijstaande fornuizen, 
koelkasten en afzuigkappen van de veelzijdige 
Professional serie opgefrist en gerestyled om 
perfect bij de reeks inbouwapparaten van de 
Professional serie te passen. 
De stijl van elk apparaat geeft perfect de 
essentie van de serie weer en verleent elke 
keuken een krachtige, eigentijdse uitstraling.
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Modern Series
Eigentijdse elegantie, tijdloze stijl

Met de inbouwapparatuur uit de Modern serie wordt de typische 
Italiaanse design en stijl vertegenwoordigt. Deze serie combineert 
glas en kostbare metalen en is het resultaat van jarenlange kennis 
en passie. De aanpak van Bertazzoni kan hierdoor zowel als kunst 
en als wetenschap gezien worden. 
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De gecoördineerde  
Modern keuken

Met de zowel eigentijdse als tijdloze uitstraling, 
is de Modern serie de perfecte keuze voor een 
elegant keukendesign. Strakke lijnen, kostbare 
metalen en elegante tiptoetsen zorgen samen 
voor een naadloze integratie met een moderne 
Italiaanse stijl en geavanceerde functionaliteit. 
De Modern serie kan zowel het uiterlijk van 
uw keuken als de manier waarop u kookt 
veranderen.
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Een combinatie van 
vorm en functie
De Modern serie biedt een reeks inbouwovens 
die zijn afgewerkt met metaal of glas. De 
serie bestaat uit diverse inductiekookplaten, 
afzuigkappen, koelkasten en vaatwassers. 
De ovens, die ontworpen zijn om in volledige 
harmonie te werken, zijn voorzien van zwarte 
glazen handgrepen die perfect overgaan in de 
ovenruit voor een slanke, strakke look.

De bedieningsknoppen hebben een soft-touch 
ergonomische zwarte afwerking en zorgen 
voor een gecontroleerde en nauwkeurige 
temperatuurregeling. De meest geavanceerde 
modellen hebben een full-touch TFT-display 
met hoge resolutie voor een strakke look met 
uitzonderlijke flexibiliteit en controle. 
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Master Series
Uiterst elegant en buitengewoon efficiënt. 

De Master serie heeft een geheel eigen stijl, met een 
geraffineerd monochroom kleurenpalet waardoor uw keuken 
een waar kunstwerk wordt. Ze combineert het beste van een op 
horecakeukens geïnspireerde stijl met geavanceerde technologie 
en een verfijnd Italiaans design.
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De gecoördineerde  
Master keuken

De Master serie is niet alleen uiterst praktisch, 
maar heeft ook een strakke, moderne 
uitstraling voor alle apparaten, waardoor de 
perfecte eigentijdse keuken wordt gecreëerd. 
De roestvrijstalen en zwarte afwerkingen 
accentueren de uitgesproken stijl en samen met 
vernieuwde designelementen zorgt dit ervoor dat 
er diepte en kracht wordt toegevoegd aan de 
karakteristieke look. Dit bestaat  onder andere 
uit grotere, stoere metalen bedieningsknoppen 
en een gedurfder handgreepontwerp Dit zorgt 
voor uitzonderlijke gebruiksvriendelijkheid en 
duurzaamheid.
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Praktisch, elegant en veelzijdig

De Master serie biedt veel verschillende 
vrijstaande fornuizen. Voeg afzuigkappen, 
koelkasten en vaatwassers toe om een gedurfde, 
praktische en elegante keuken te creëren die 
perfect bij uw behoeften past. De fornuizen, 
koelkasten en afzuigkappen van de Master 
serie zijn gerestyled en vernieuwd voor een 
gestroomlijnde look die naadloos aansluit bij elk 
apparaat van de serie. 

Een van de hoogtepunten is de nieuwe 
vormgeving van de klassieke temperatuurmeter 
van Bertazzoni, die prachtig is verfijnd. Hij is 
geïnspireerd op wijzerplaten voor auto’s en 
doet ook denken aan een elegant en verfijnd 
uurwerk. De nieuwe afzuigkap combineert op 
subtiele wijze de stijl van de Master serie met 
een sterke commerciële invloed om een krachtig 
designstatement in uw keuken te maken. 
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Heritage Series
Authentieke stijl en 21ste eeuwse innovatie

De schitterende Heritage serie is gebaseerd op de traditionele 
stijl van de fornuizen die Napoleone Bertazzoni aan het begin van 
de 20ste eeuw maakte. Deze moderne klassiekers zijn ontworpen 
voor de 21ste eeuw en worden dan ook gekenmerkt door innovatie 
en techniek, met volledig respect voor het erfgoed van Bertazzoni. 
Met trots erkennen en eren wij ons verleden met de exclusieve 
“Bertazzoni Serie Limitata” serienummerplaat, die elk vrijstaand 
apparaat siert. 
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De gecoördineerde  
Heritage keuken

Met de iconische lijnen geeft deze serie een 
klassieke look aan een modern keukenontwerp. 
Het  past hierdoor in elke keuken met een 
contrasterend designstatement of juist een 
inspirerend middelpunt. Deze warme en 
uitnodigende klassieke vormgeving is terug te 
vinden in onze vrijstaande fornuizen, koelkasten, 
afzuigkappen en vaatwassers. 

De serie kan bovendien gepersonaliseerd 
worden met de elegante Collezione Metalli d.m.v. 
decoratiesets in goud, koper en nikkel.  
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Heritage, opnieuw 
uitgevonden

De fornuizen, koelkasten en afzuigkappen 
van de Heritage serie, die diep verankerd zijn 
in het design-DNA van het Bertazzoni-merk, 
zijn opnieuw vormgegeven en verfijnd ter 
gelegenheid van de 140ste verjaardag van het 
bedrijf. 

Nieuwe designkenmerken verfraaien de 
look van de serie met glanzend verchroomde 
knoppen, handgrepen, randen en opvallende 
lakafwerkingen. De Heritage fornuizen zijn 
nu verkrijgbaar in de prachtige nieuwe kleur 
Avorio (ivoor). Bovendien zijn ze voorzien 
van een nieuwe uitvoering van de klassieke 
Bertazzoni-temperatuurmeter, die doet denken 
aan een elegante en verfijnde wijzerplaat. Elk 
nieuw Heritage fornuis wordt gesierd door 
een exclusieve “Bertazzoni Serie Limitata” 
serienummerplaat, waardoor elk exemplaar uniek 
is. De nieuwe koelkasten en afzuigkappen zijn 
perfect op elkaar afgestemd en vormen een 
opvallend visueel statement in uw keuken.
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Kleur en materiaal
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Kleur en materiaal

Bertazzoni boogt op het combineren van industriële 
productiemethoden en technische vaardigheden met Italiaanse 
designflair. Deze benadering inspireerde onze ontwerpers en 
ingenieurs tot de creatie van onze vier nieuwe speciale afwerkingen, 
geïnspireerd door het summum van Italiaans vakmanschap. 

Elk Bertazzoni-apparaat is een elegante combinatie van vorm en 
functie, technologie en onnavolgbare stijl. De nieuwe speciale 
afwerkingen tillen deze ideeën naar een hoger niveau. De inspiratie 
is afkomstig van het onberispelijke lakwerk van prachtige Italiaanse 
sportwagens, het metaalwerk en de poedercoating van de 
ambachtslieden uit Italië en de traditionele emailafwerking van de 
originele Bertazzoni-fornuizen. Elke afwerking wordt gecombineerd 
met verschillende series om een geraffineerde en direct herkenbare 
look te creëren. Welke serie en afwerking u ook kiest, het zal een 
uniek accent geven aan het uiterlijk en de stijl van uw keuken.
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Toen de ontwerpers van Bertazzoni 
besloten om de Professional serie te 
verrijken met levendige kleuren, vonden 
ze inspiratie in de regio Emilia-Romagna: 
het landschap, het fruit en de groenten, 
het licht van de zon en de maan. Het 
overbrengen van deze natuurlijke kleuren 
naar de vrijstaande fornuizen van onze 
Professional serie vereiste een sterk 
staaltje van toegepaste wetenschap. De 
Noord-Italiaanse sportwagenfabrikanten 
hebben manieren geperfectioneerd om 
kleuren op metaal aan te brengen die 
zowel adembenemend als veerkrachtig zijn. 
In samenwerking met hen heeft Bertazzoni 
deze unieke afwerking en kleuren op zijn 
apparaten toegepast. Meerdere kleurlagen 
zijn door vakkundige ambachtslieden 
met de hand aangebracht. Het resultaat 
is slijtvast, bestand tegen zuren en 
temperatuurcorrosie. 

Zwart

Oranje

Carbonio

Rood

Wit

Geel

Automotive lak

De afwerkingen zijn beschikbaar in 6 
hoogglanskleuren: zwart, wit, geel, oranje, 
rood en een speciale nieuwe matte kleur, 
“Carbonio” (koolstof). Deze kleuren zijn niet 
alleen erg mooi, maar ook zeer duurzaam 
en bestand tegen vlekken en vervagen.
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Metalen

Italië staat bekend om zijn ambachtelijke 
metaalbewerkers, die vermaard zijn 
vanwege hun aandacht voor detail en 
perfecte afwerkingen. De nieuwe speciale 
metalen afwerkingen zijn geïnspireerd 
door deze ambachtslieden en Bertazzoni 
past de technieken en kwaliteit, die in 
de loop der jaren zijn verfijnd, toe op zijn 
apparatuur. Deze afwerkingen worden 
gebruikt voor de decoratieve elementen 
van de ovens, waarbij echt metaal wordt 
gebruikt om een opvallend en duurzaam 
oppervlak te creëren. De beschikbare 
kleuren, koper en zink, worden door 
bekwame ambachtslieden met de hand 
aangebracht. Het resultaat is een opulent, 
kostbaar afwerkingselement dat een 
subtiele en verfijnde finishing touch geeft 
aan elke hedendaagse keuken. Het proces 
is nauwgezet en tijdrovend, en vereist 

ZinkKoper Roestvrijstaal

een grote deskundigheid en oog voor 
detail.  Omdat elk aspect van het proces 
op traditionele wijze met de hand wordt 
gemaakt, zijn geen twee ovens precies 
hetzelfde. 

Ze zijn even uniek en individueel als 
kunstwerken, en tonen de vaardigheid 
en het vakmanschap van de makers in 
prachtig zink en koper.

Het metalenpalet wordt vervolledigd 
door roestvrij staal. De karakteristieke 
afwerking is een symbool van de knowhow 
en technische expertise van Bertazzoni. 
Wij selecteren het beste roestvrij staal en 
borstelen het oppervlak met een delicate 
borstel om een glanzend en verfijnde 
afwerking te creëren - perfect voor tijdloze 
elegantie in elke keuken.
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Emaille

Deze afwerking is beschikbaar voor 
inbouwapparatuur van de nieuwe Heritage 
serie en is geïnspireerd door de originele 
houtgestookte fornuizen die Antonio 
en Napoleone Bertazzoni in de jaren 
30 van de vorige eeuw maakten. Het 
emailleringsproces zorgt voor een zeer 
duurzame afwerking die er ook voor zorgt 
dat de kookoppervlakken gemakkelijk 
te reinigen zijn. Avorio (ivoor) is de 
kenmerkende kleur van de lijn fornuizen, 
kookplaten en ovens van de nieuwe 
Heritage serie. 

Avorio

De direct herkenbare jaren ‘30 look wordt 
gecompleteerd door zorgvuldig gekozen 
roestvrijstalen en verchroomde details. Bij 
de inbouwkookplaten en -ovens kunt u ook 
de kleur van de metalen accenten kiezen: 
roestvrij staal en glanzend chroom of warm 
koper. 

Een selectie kookplaten is tevens 
verkrijgbaar in Nero ofwel zwart email om 
bij alle andere zwarte apparaten in de serie 
te passen of om naadloos bij werkbladen in 
donkere kleuren aan te sluiten.

Nero
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Poedercoating

De klassieke, elegante afwerking van onze 
structuurlak geeft uw keuken een elegante 
en aangename uitstraling. Poedercoating is 
een van de meest populaire processen die 
worden toegepast om metaal, met name 
voor keukenapparatuur, te beschermen. 
Het is bijzonder geschikt om prachtige 
matte afwerkingen te creëren. Bertazzoni 
gebruikt deze techniek om de rijke, 
diepe zwarte kleur aan te brengen op 
de fornuizen van de Master serie en de 
Heritage serie. 

Zwart

Deze afwerking is tevens bijzonder 
praktisch, duurzaam en vuil- en 
krasbestendig. Bij dit proces wordt gebruik 
gemaakt van gepigmenteerd poeder 
van harsen en andere materialen, dat 
elektrostatisch wordt aangebracht en 
vervolgens bij extreem hoge temperaturen 
uithardt. Terwijl het opwarmt, vloeit het om 
een “huid” te vormen. Deze huid zorgt voor 
een uitzonderlijk harde afwerking die veel 
sterker is dan conventionele lak. 
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Heritage: verrijkt door erfgoed
Collezione Metalli voor de 
Heritage serie van Bertazzoni 

De Heritage serie eert vol trots het 
roemruchte verleden van Bertazzoni met de 
blik gericht op de toekomst. De apparaten 
uit de serie worden gekenmerkt
door het traditionele uiterlijk van de 
originele houtgestookte fornuizen die 
Napoleone Bertazzoni aan het begin 
van de 20ste eeuw vervaardigde en zijn 
voorzien van innovatieve 21ste-eeuwse 
kooktechnologie en kenmerkende 
Bertazzoni-techniek. 

Nu kunt u een prachtig persoonlijk tintje 
aan uw Heritage-apparaten toevoegen met 
de nieuwe Collezione Metalli. 

Geïnspireerd door eeuwen 
Italiaans vakmanschap
De reputatie van de Italiaanse goud- 
en zilversmeden is al honderden 
jaren ongeëvenaard. Gebaseerd op 
de vaardigheden en streng bewaakte 
geheimen van de middeleeuwse gilden, 
worden de buitengewone kostbaarheden 
van vandaag
verrijkt door een combinatie van 
innovatieve technologie en traditioneel 
vakmanschap.

Een elegante finishing touch
De nieuwe Collezione Metalli voegt 
decoratieve details toe om uw fornuis, 
afzuigkap, vaatwasser of koelkast van de 
Heritage serie te verrijken. Deze bijzondere 
afwerkingselementen zijn gemaakt met 
echt goud, echt koper en zwart nikkel, 
en zorgen voor een kostbare, verfijnde 
finishing touch.

Dankzij een speciale behandeling worden 
ze beschermd tegen de slijtage van het 
gebruik in de keuken, zodat ze in perfecte 
staat blijven. Elke afwerking accentueert 
de elegante designdetails op uw apparaten 
van de Bertazzoni Heritage serie - van de 
bedieningsknoppen tot de eindstukken op 
de deurgrepen.

Elk afwerkingselement wordt geleverd in 
twee sets die u tegelijk met uw apparaat of 
later kunt aanschaffen. Ze zijn eenvoudig 
thuis te installeren, zonder speciaal 
gereedschap of de hulp van een monteur.

Verguld (hoogglans) Verkoperd (hoogglans) Zwart vernikkeld (matte afwerking) 
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Producten
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Inbouwovens

Bertazzoni is ontworpen om u te helpen een consistente 
stijl en prestaties te creëren in uw keuken. Elke 
inbouwoven, combimagnetron en combi-stoomoven is 
ontworpen om betere prestaties en flexibiliteit te leveren 
dan ooit tevoren. Ze zijn zo vormgegeven dat ze mooi 
uitlijnen met de Professional, Modern en Heritage-serie. 
De perfecte uitlijning van alle verticale en horizontale 
lijnen, gebruikersinterfaces en displays, handgrepen 
en bedieningsknoppen werkt met elke combinatie van 
modellen om bij uw keukensfeer en kookstijl te passen..

In deze sectie
 – Stoom ovens
 – Multifunctionele ovens
 – Combi magnetrons en warmhoudlades
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60x60cm Total Steam
Professional Serie
Modern Serie
Heritage Serie

60x60cm oven Steam Assist
Professional Serie
Modern Serie
Heritage Serie

60x45cm oven
Professional Serie 
Modern Serie
Heritage Serie

Koken met stoom biedt gezondere manieren om uw 
favoriete gerechten te bereiden. De multifunctionele 
stoomovens van Bertazzoni behouden voedingsstoffen, 
vitamines en mineralen.

Naast het snel en efficiënt koken van groenten, vis en 
vlees, zijn de resultaten gezond en blijven de textuur 
en smaak van uw eten behouden. Dankzij de intuïtieve 
bediening zijn ze eenvoudig in te stellen en te beheren. 
Ze zijn ook heel gemakkelijk schoon te maken, met 
pyrolyse en Hydro Clean functies. Alle modellen hebben 
energieklasse A ++ voor een efficiënt energieverbruik.

Stoomovens
Kook als een pro met de 
Bertazzoni Assistant
Behaal keer op keer geweldige 
resultaten, zonder stress, met 
een nauwkeurige volgorde van 
kookfuncties, temperatuur en 
timing 

Compromisloze lay-out
Ontworpen voor perfecte 
uitlijning van bedieningspanelen, 
knoppen en vensters in 
meerdere combinaties in 
verticale of horizontale lay-outs
–
Consequent design
Deze stoomovens zijn 
gemakkelijk te combineren met 
de andere apparaten in de serie, 
met bijpassende handgrepen 
en bedieningsknoppen

Soft close deur
Het slimme scharnierontwerp 
maakt het gemakkelijker en 
veiliger om de deur te openen 
en te sluiten, vooral wanneer de 
oven heet is
–
Moeiteloze reiniging
Anti-vingerafdrukbehandeling 
op de roestvrijstalen buitenkant 
maakt schoonmaken eenvoudig

Prestaties en veelzijdigheid
De ovenruimte van 76 liter met 
5 niveaus biedt ruimte aan zelfs 
de grootste schalen
–
Watertank
De watertank is verborgen 
achter het bedieningspaneel. 
Voor uw veiligheid gaat het 
automatisch open en kan het 
worden verwijderd zonder de 
ovendeur te openen

Nieuw groot 
panoramavenster
In combinatie met dubbele 
zijverlichting heeft u altijd 
een duidelijk zicht op alle 5 
kookniveaus
–
Viervoudige glazen deur
De geïsoleerde cool-touch deur 
helpt ongelukken te voorkomen. 
Het is ook gemakkelijk te 
verwijderen om te reinigen

Beheer en bewaak elk 
moment
Digitale sensoren en de 
kerntemperatuurmeter 
bewaken en regelen 
kooktemperaturen en tijden 
voor optimale nauwkeurigheid

Telescopische geleiders
De soepele werking maakt het 
veiliger en gemakkelijker om 
warme gerechten in en uit de 
oven te halen
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Stoomovens

Grootste prestaties 
Bertazzoni stoomovens zijn ontworpen 
om te presteren volgens de hoogste 
normen. Dit maakt ze ook perfect voor het 
bakken van taarten en andere recepten 
die geen stoom nodig hebben. Met een 
ovenruimte van 76 liter en 5 niveaus is er 
voldoende ruimte voor grote gerechten. 
Het extra grote hetelucht ventilatorsysteem 
biedt een gelijkmatige warmteverdeling 
en consistente resultaten. De ovens zijn 
eenvoudig te bedienen middels TFT- of 
LCD-interfaces. 

Op stoom voor gezondheid 
Stoom koken houdt de kleur, smaak en 
consistentie van groenten en vis perfect 
vast. Geen vochtverlies en verbetert 
smaken, zonder olie, boter of vet. In 
groenten blijven belangrijke voedingsstoffen 
behouden, waaronder foliumzuur, 
ascorbinezuur, chlorofyl en vitamine C, B, E, 
K. In vis houdt het ook meer ijzer, calcium, 
zink en eiwitten vast. Koken met volledige 
stoom is beschikbaar met Bertazzoni Total 
Steam ovens beschikbaar in 60x60cm of 
compacte 60x45cm-modellen.

Stoom veelzijdigheid 
Stoom is niet alleen een gezonde manier 
om voedsel te bereiden, maar kan ook 
veel meer doen. Het is de beste manier 
om voedsel warm te houden en werkt op 
dezelfde manier als voedsel bedekken met 
folie in een standaardoven. Het kan worden 
gebruikt voor conserven en babyflesjes te 
ontsmetten. Stoom zorgt ervoor dat fruit en 
groenten gemakkelijker te pellen zijn en 
het kan uw brood helpen rijzen voor broden 
met een knapperige korst maar die van 
binnen zacht blijven.

Een krachtige uitstraling 
Dankzij het gecoördineerde ontwerp zijn 
deze stoomovens eenvoudig te matchen 
met de rest van de Bertazzoni serie.
Bijpassende handgrepen, 
bedieningsknoppen, displays en 
panoramavensters die perfect uitgelijnd 
zijn zonder compromissen in verticale of 
horizontale lay-outs. De strakke Bertazzoni-
look wordt versterkt door het verborgen 
waterreservoir.

Gemakkelijk bijvullen en 
schoonmaken 
In de 60x60cm Total Steam en Steam
Assist ovens is het uitneembare
waterreservoir naadloos weggewerkt achter
het push-pull bedieningspaneel. Het is
eenvoudig om de tank veilig bij te vullen
zonder de ovendeur te openen en het
kookprogramma te onderbreken. De extra
grote binnenoven van 76 liter is eenvoudig
schoon te maken met pyrolyse of Hydro
Clean functies. A ++ energieklasse voor
een optimaal energieverbruik.

Reiniging 
Schoonmaken is eenvoudig, met 
drie programmakeuzes. Het pyrolyse 
programma reinigt zeer vuile ovens in 
slechts 2 uur (alleen geselecteerde 
modellen). Het pyrolyse Eco-programma 
zorgt voor een snellere reiniging van licht 
vet en kleinere gemorste hoeveelheden. 
Hydro Clean gebruikt de natuurlijke 
reinigingskracht van stoom om vet en 
gemorste vloeistoffen direct na het 
koken te verwijderen. De roestvrijstalen 
buitenkant is ook gemakkelijk schoon 
te houden dankzij de behandeling tegen 
vingerafdrukken. 
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60x60cm oven
Professional Serie
Modern Serie
Heritage Serie

Multifunctie inbouwovens

De multifunctionele elektrische ovens van Bertazzoni 
hebben extra grote ovenruimte en bieden 76 liter 
kookruimte. Slimme ventilatortechnologie biedt een 
optimale warmteverdeling en snellere opwarmtijden, 
zonder warmteschaduwen of hete plekken. De 
kerntemperatuurmeter voegt een extra niveau van 
precisie en controle toe voor het gelijkmatig bereiden van 
individuele gerechten. Een keuze uit hydro- en pyrolyse 
zelfreinigingstechnologie maakt het schoonmaken 
moeiteloos. Deze modellen hebben energieklasse 
A ++ voor energiebesparing en zijn ontworpen voor 
compromisloze verticale en horizontale uitlijning van alle 
handgrepen, bedieningselementen en ramen, zodat ze 
naadloos in uw keuken passen.

Passend design
Perfecte uitlijning van 
meerdere ovencombinaties 
zonder concessies te doen 
aan verticale of horizontale 
indelingen

Interfaces
Gebruiksvriendelijk ontwerp 
maakt het instellen van 
kookprogramma's eenvoudig
–
Kook als een pro met de 
Bertazzoni Assistant
Behaal keer op keer geweldige 
resultaten, zonder stress, met 
een nauwkeurige volgorde van 
kookfuncties, temperatuur en 
timing

Soft close deur
Het slimme scharnierontwerp 
maakt het gemakkelijker en 
veiliger om de deur te openen 
en te sluiten, vooral wanneer de 
oven heet is

Viervoudige glazen deur
De geïsoleerde cool-touch deur 
helpt ongelukken te voorkomen. 
Het is ook gemakkelijk te 
verwijderen om te reinigen
–
Prestaties en veelzijdigheid
Met een binnenruimte van 
76 liter bieden deze ovens 5 
niveaus en ruimte voor extra 
groot kookgerei
–
Beheer en bewaak elk 
moment
Digitale sensoren en de 
kerntemperatuurmeter 
bewaken en regelen 
kooktemperaturen en tijden 
voor optimale nauwkeurigheid

Groot panoramavenster en 
dubbele zijverlichting
Duidelijk zicht op alle vijf 
kookniveaus

De juiste match
Bijpassende handgrepen 
en knoppen passen bij alle 
apparaten in elke serie

Moeiteloze reiniging
Anti-vingerafdrukbehandeling 
op de roestvrijstalen buitenkant 
maakt schoonmaken eenvoudig

Telescopische geleiders
De soepele werking maakt het 
veiliger en gemakkelijker om 
warme gerechten in en uit de 
oven te halen

Heteluchtsysteem met extra 
grote ventilator Gelijkmatige
Warmteverdeling voor keer op 
keer consistente resultaten



80   PRODUCTEN PRODUCTEN   81

Multifunctie 
inbouwovens

Beheerste performance 
Geselecteerde modellen zijn voorzien 
van digitale sensoren voor nauwkeurige 
regeling voor een consistente temperatuur 
en gelijkmatige warmteverdeling. De TFT- 
en LCD-displays bieden realtime feedback, 
terwijl de digitale kerntemperatuurmeter 
de temperatuur in het hart van gerechten 
bewaakt voor nauwkeurige garing terwijl u 
zich concentreert op het bereiden van de 
rest van de maaltijd.l.

Speciale functies 
Naast de vele standaard functies hebben 
de modellen met TFT scherm een aantal 
speciale functies. Dehydrateren, voor 
drogen van voedingsmiddelen, bloemen 
en groenten. Ontdooien met geforceerde 
luchtcirculatie. Opwarming op 3 
temperatuurniveaus 60, 76, 93 C. Rijzen, 
Sabbat verwarmingswijze geschikt voor 
religieuze periodes en Eco, hetelucht met 
laag energieverbruik (en uitgeschakelde 
verlichting).

Makkelijk schoon te maken
Binnen en buiten schoonmaken 
gaat moeiteloos, met een 
antivingerafdrukbehandeling op de 
roestvrijstalen buitenkant. De binnenoven 
reinigt u met de pyrolyse instelling in 2 
uur, waarbij gemorste vloeistoffen en vet 
worden verbrand. De Eco-Pyro-instelling 
is een kortere cyclus voor snelle reiniging. 
Hydro Clean gebruikt stoom om vet en 
etensresten te verwijderen wanneer u klaar 
bent met koken.

Een krachtige uitstraling
Dankzij het gecoördineerde ontwerp zijn 
deze ovens eenvoudig te matchen met de 
rest van de Bertazzoni serie. Bijpassende 
handgrepen, bedieningsknoppen, displays 
en panoramavensters die perfect uitgelijnd 
zijn zonder compromissen in verticale of
horizontale lay-outs.

Grootste prestaties
Bertazzoni ovens zijn ontworpen om te 
presteren volgens de hoogste normen. Met 
een ovenruimte van 76 liter en 5 niveaus is 
er voldoende ruimte voor grote gerechten. 
Het extra grote hetelucht ventilatorsysteem 
biedt een gelijkmatige warmteverdeling 
en consistente resultaten. De ovens zijn 
eenvoudig te bedienen middels TFT- of 
LCD-interfaces.

Comfort in de keuken
Het innovatieve, extra stille koelsysteem 
heeft 2 ventilatorsnelheden om het 
luchtstroomgeluid tijdens het koken en 
afkoelen te verminderen. Het viervoudige 
glazen raam is cool touch voor veiligheid 
en geïsoleerd om uw keuken op een 
comfortabele temperatuur te houden.

Kook als een pro met 
Bertazzoni-assistent
De geavanceerde technologie van 
de Bertazzoni Assistant beheert een 
nauwkeurige volgorde van kookfuncties, 
temperatuur en timing. Digitale sensoren 
en de kerntemperatuurmeter nemen 
het giswerk weg, regelen en bewaken 
gerechten voor volledige nauwkeurigheid, 
zodat ze tot in de perfectie worden bereid 
zonder extra stress.
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De Bertazzoni combimagnetrons bieden uw keuken 
tal van voordelen. Ze zijn snel en flexibel, waardoor het 
eenvoudig is om veel verschillende gerechten te bereiden 
- van aardappelen tot popcorn. Door hun compacte 
formaat passen ze gemakkelijk in keukens van elk 
formaat. Bij de combimagnetrons kunt u kiezen tussen 
koken met alleen microgolfoven, een combinatie van 
microgolf- en heteluchtoven of als traditionele oven. Het 
is alsof u 3 ovens in één heeft. De warmhoudlades van 
Bertazzoni passen precies in uw keukenontwerp, met 
voldoende ruimte om gerechten van alle formaten op 
serveertemperatuur te bewaren of uw borden op  
te warmen.

Magnetrons en warmhoudlades
Precisiecontrole en 
monitoring
Het grote TFT-display maakt 
het gemakkelijk om gerechten 
tijdens het koken in te stellen 
en te volgen. Stel uw oven in 
met bedieningsknoppen of 
touchscreen

60x45cm oven
Professional Serie
Modern Serie
Heritage Serie

60x15cm warmhoudlade
Professional Serie
Modern Serie
Heritage Serie

Compromisloze lay-out
Ontworpen om perfect uit 
te lijnen als onderdeel van 
een reeks van meerdere 
ovencombinaties zonder 
concessies te doen aan 
verticale of horizontale 
indelingen
–
Eenvoudige match
Met bijpassende handvatten 
en bedieningsknoppen, passen 
deze magnetrons gemakkelijk 
met alle apparaten uit de 
Bertazzoni serie

Hygiënisch ontwerp
De roestvrijstalen binnenruimte 
maakt het schoonmaken 
eenvoudig. Alle accessoires zijn 
zo ontworpen dat ze gemakkelijk 
schoon te maken zijn
–
Hetelucht systeem
Ventilatortechnologie 
ontworpen om een gelijkmatige 
warmteverdeling te geven 
voor consistente resultaten in 
zowel combi- als traditionele 
kookprogramma's
–
Groot ovendeur venster
Volg wat er gebeurt op alle 
kookniveaus met geïntegreerde 
verlichting

Makkelijk schoon te maken
Binnen en buiten schoonmaken 
gaat moeiteloos, met een 
antivingerafdrukbehandeling op 
de roestvrijstalen buitenkant

Voorgeprogrammeerde 
recepten
Behaal keer op keer prachtige 
resultaten zonder stress met 
vooraf ingestelde kookfuncties, 
temperatuur en timing
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Magnetrons en 
warmhoudlades

Warmhoudlade 
De 60x15cm warmhoudlade heeft een 
nuttige capaciteit van 25 kg. Het warmt 
snel op en handhaaft een constante 
temperatuur tussen 30-85°C om uw 
eten op de juiste serveertemperatuur te 
houden. De softmotion push to open lade 
zit op volledig uittrekbare geleiders om 
het gemakkelijk te maken om gerechten 
in en uit de lade te halen. Passend bij alle 
Bertazzoni Serie.

Combi magnetron 
Deze veelzijdige combi magnetron 60x45cm 
met 7 functies is een multifunctionele 
elektrische oven en magnetron in één. Hij 
is groot genoeg om voor het hele gezin 
te koken en biedt hetelucht-, normale of 
grillverwarmingsstanden. De magnetron 
heeft vijf vermogensniveaus en een 
boostfunctie om kooktijden aanzienlijk te 
verkorten. Precisiebediening omvat metalen 
knoppen en een TFT scherm of full touch. 
Passend bij Professional, Modern en 
Heritage Serie

Creëer de perfecte ovenwand 
Kies tussen reguliere heteluchtovens, 
combimagnetronovens en 
combistoomovens om de perfecte 
opstelling voor uw kookstijl te creëren. Voeg 
een warmhoudlade toe om gerechten en 
voedsel op de juiste temperatuur te houden, 
klaar om te serveren. Alle Bertazzoni 
ovens worden vlak met aangrenzende 
kasten geïnstalleerd en perfect uitgelijnd in 
verticale of horizontale configuraties. Kies 
uit de Professional, Master en Heritage 
serie en pas ze aan met kleuren en 
afwerkingen om de finishing touch aan uw 
perfecte keuken te geven.

Uitgewogen ontwerp 
Deze compacte combimagnetrons hebben 
een gecoördineerd ontwerp met alle 
Bertazzoni Serie. Bijpassende handvatten, 
bedieningsknoppen en TFT-displays sluiten 
naadloos aan bij al deze apparaten. Door 
het grote venster en de verlichting kunt 
u gemakkelijk de gerechten in de gaten 
houden.



86   OVERZICHT
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F6011MODVPTX F457MODVTX
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total steam combi steam

pyrolyse TFT display LED displayLCD display

total steam combi steam

pyrolyse TFT display LED displayLCD display

total steam combi steam
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Heritage Serie
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Stoom Ovens

F6011PROVPTX

F457PROVTX

F6011PROVPTN
60cm total steam, pyrolyse 11 functies, TFT touch display

F457PROVTN
60x45cm combi steam, TFT touch display

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 76
- metalen handgreep en knoppen
- TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
- hydro clean en Pyrolyse reiniging (met ECO functie)
- Total Steam en Steam Assist functies
- 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set teslescopische geleiders
- 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
- 1 geperforeerde stoom schaal Gastronorm
- 2 lampen in zijwand
- multisense kerntemperatuurmeter
- soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
- temperatuurbereik oven 30°C-300°C
- aansluitwaarde 3100W

Professional Serie

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 30
- metalen handgreep en knoppen
- 15 auto cooking programma's
- 7 oven functies
- 1 ovenlamp
- 4 ovenrooster niveaus
- 1 ovenrooster
- 1 geperforeerde schaal
- 1 roestvrijstalen schaal
- inhoud water reservoir 1 L
- Aansluitwaarde 2900W

2.680 4 (roestvrijstaal)

2.780 4 (carbonio)

6 Speciale functies zoals omschreven 
op blz. 95

Oven functies 
 
 
 

Optionele Accessoires
 - 901490 telescopische geleiders

2.200 4 (roestvrijstaal)

2.300 4 (carbonio)

6 Speciale functies zoals omschreven 
op blz. 95

Oven functies 
 
 
 

Energieklasse A++

Energieklasse A

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

F457PROVTX
roestvrijstaal

F6011PROVPTX
roestvrijstaal

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

F6011MODVPTN
60cm total steam, pyrolyse 11 functies, TFT touch display

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 76
- tiptoetsbediening en glazen deurgreep
- TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
- Hydro clean en Pyrolyse reiniging (met ECO functie)
- Total Steam en Steam Assist functies
- 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set teslescopische geleiders
- 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
- 1 geperforeerde stoom bak Gastronorm
- 2 lampen in zijwand
- multisense kerntemperatuurmeter
- soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
- Temperatuurbereik oven 30°C-300°C
- Aansluitwaarde 3100W

2.770 4 (roestvrijstaal)

2.880 4 (carbonio)

2.980 4 (zink)

2.980 4 (koper)

6 Speciale functies zoals omschreven 
op blz. 95

Oven functies 
 
 
 

Optionele Accessoires
 - 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++

F6011MODVPTC 
koper

F6011MODVPTX
roestvrijstaal

F6011MODVPTZ
zink

Modern Serie

Scan voor 
meer 
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580
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F6011MODVPTX

F457MODVTN
60x45cm combi steam, TFT display

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 30
- tiptoetsbediening en glazen deurgreep
- 15 auto cooking programma's
- 7 oven functies
- 1 ovenlamp
- 4 ovenrooster niveaus
- 1 ovenrooster
- 1 geperforeerde schaal
- 1 roestvrijstalen schaal
- inhoud water reservoir 1 L
- Aansluitwaarde 2900W

2.210 4 (roestvrijstaal)

2.310 4 (carbonio)

2.420 4 (zink)

2.420 4 (koper)

6 Speciale functies zoals omschreven 
op blz. 95

Oven functies 
 
 

Energieklasse A

F457MODVTC 
koper

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

F457MODVTX
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F457MODVTZ
zink

Scan voor 
meer 
informatie

F457MODVTX
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F6011HERVPTNE
60cm total steam, pyrolyse 11 functies, TFT touch display

F457HERVTNE
60x45cm combi steam, TFT display

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 76
- metalen handgreep en knoppen
- TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
- Hydro clean en Pyrolyse reiniging (met ECO functie)
- Total Steam en Steam Assist functies
- 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set teslescopische geleiders
- 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
- 1 geperforeerde stoom schaal Gastronorm
- 2 lampen in zijwand
- Multisense kerntemperatuurmeter
- Soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
- Temperatuurbereik oven 30°C-300°C
- Aansluitwaarde 3100W

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 30
- metalen handgreep en knoppen
- 15 auto cooking programma's
- 7 oven functies
- 1 ovenlamp
- 4 ovenrooster niveaus
- 1 ovenrooster
- 1 geperforeerde schaal
- 1 roestvrijstalen schaal
- inhoud water reservoir 1 L
- Aansluitwaarde 2900W

2.900 4 (nero)

2.950 4 (ivoor / roestvrijstaal)

2.950 4 (ivoor / koper)

6 Speciale functies zoals omschreven 
op blz. 95

Oven functies 
 
 
 

Optionele Accessoires
901490 telescopische geleiders

2.550 4 (nero)

2.670 4 (ivoor / roestvrijstaal)

2.670 4 (ivoor / koper)

6 Speciale functies zoals omschreven 
op blz. 95

Oven functies 
 
 
 

Energieklasse A++

Energieklasse A

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

F6011PROPTN
60cm, pyrolyse 11 functies, TFT touch display

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 76
- metalen handgreep en knoppen
- TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
- Pyrolyse reiniging (met ECO functie)
- 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set teslescopische geleiders
- 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
- 2 lampen in zijwand
- multisense kerntemperatuurmeter
- soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
- Temperatuurbereik oven 30°C-300°C
- Aansluitwaarde 3100W

1.970 4 (roestvrijstaal)

2.070 4 (carbonio)

6 Speciale functies zoals omschreven 
op blz. 95

Oven functies 
 
 
 

Optionele Accessoires
 - 901490 telescopische geleidersEnergieklasse A++
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F6011HERVPTAC 
ivoor / koper

F457HERVPTAC 
ivoor / koper

F6011PROPTX
roestvrijstaal

F6011HERVPTAX
ivoor / roestvrijstaal

F457HERVPTAX
ivoor / roestvrijstaal

Heritage Serie Multifunctie inbouwovens Professional Serie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580 Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580
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F6011HERVPTNE

F457HERVTNE

F6011PROPTX

F6011PROELN
60cm, 11 functies, touch LCD display

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 76
- metalen handgreep en knoppen
- LCD display touch with Bertazzoni Assistant
- hydro clean systeem
- 1 extra zwaar ovenrooster
- 1 geëmailleerde braadslede
- 2 lampen in zijwand
- single point kerntemperatuurmeter
- soft open en sluitende ovendeur met 3-voudig glas
- aemperatuurbereik oven 30°C-300°C
- aansluitwaarde 3100W

1.280 4 (roestvrijstaal)

1.390 4 (carbonio)

Oven functies 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
 - 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A++
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Scan voor 
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Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

F6011PROELX
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F609PROESX
60cm,  electric 9 functions, LED display

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 76
- metalen handgreep en knoppen
- easy clean emaille
- 1 extra zwaar ovenrooster
- 1 geëmailleerde braadslede
- 1 ovenlamp
- ovendeur met dubbel glas
- temperatuurbereik 50°C-270°C
- Aansluitwaarde 3100W

1.010 4 (roestvrijstaal)

Oven functies 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
 - 901490 telescopische geleiders

Energieklasse A
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Modern SerieProfessional Serie

Scan voor 
meer 
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

F609PROESX

F6011MODPTN
60cm, pyrolyse 11 functies, TFT touch display

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 76
- tiptoetsbediening en glazen deurgreep
- TFT display tiptoets met Bertazzoni Assistant
- pyrolyse reiniging met Eco functie
- 1 extra zwaar ovenrooster, 1 set teslescopische geleiders
- 1 geëmailleerde braadslede, 1 extra diepe braadslede
- 2 lampen in zijwand
- multisense kerntemperatuurmeter
- soft open en sluitende ovendeur met 4-voudig glas
- temperatuurbereik oven 30°C-300°C
- aansluitwaarde 3100W

2.200 4 (roestvrijstaal)

2.300 4 (carbonio)

2.410 4 (zink)

2.410 4 (koper)

Oven functies 
 
 
 

Optionele Accessoires
 - 901490 telescopische geleidersEnergieklasse A++
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F6011MODPTC 
koper
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Scan voor 
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Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

F6011MODPTX

F6011MODELN
60cm, 11 functies, LCD touch display

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 76
 - tiptoetsbediening en glazen deurgreep
- LCD display touch with Bertazzoni Assistant
- hydro clean systeem
- 1 extra zwaar ovenrooster
- 1 geëmailleerde braadslede
- 2 lampen in zijwand
- single point kerntemperatuurmeter
- soft open en sluitende ovendeur met 3-voudig glas
- temperatuurbereik oven 30°C-300°C
- aansluitwaarde 3100W

1.330 4 (roestvrijstaal)

1.430 4 (carbonio)

1.530 4 (zink)

1.530 4 (koper)

Oven functies 
 
 

 

Optionele Accessoires
 - 901490 telescopische geleidersEnergieklasse A++

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F6011MODELC 
koper

F6011MODELX
roestvrijstaal

F6011MODELZ
zink

Scan voor 
meer 
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

F6011MODELX
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Modern Serie

F609MODESX
60cm, 9 functies, LED display

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 76
- soft grip knoppen
- glazen deurgreep
- easy clean emaille
- 1 extra zwaar ovenrooster
- 1 geëmailleerde braadslede
- 1 ovenlamp
- ovendeur met dubbel glas
- temperatuurbereik 50°C-270°C
- aansluitwaarde 3100W

1.010 4 (roestvrijstaal)

Oven functies 
 
 
 

Optionele Accessoires
 - 901490 telescopische geleidersEnergieklasse A

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5
Scan voor 
meer 
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

Heritage Serie

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 76
- metalen handgreep en knoppen
- easy clean emaille
- 1 extra zwaar ovenrooster
- 1 geëmailleerde braadslede
- 1 ovenlamp
- ovendeur met dubbel glas
- temperatuurbereik 50°C-270°C
- aansluitwaarde 3100W

1.400 4 (nero)

1.610 4 (ivoor / roestvrijstaal)

1.610 4 (ivoor / koper)

Oven functies 
 
 
 

Optionele Accessoires
 - 901490 telescopische geleidersEnergieklasse A

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5

F609HEREKTNE
60cm, 9 functies

F609HEREKTAC 
ivoor / koper

F609HEREKTAX
ivoor / roestvrijstaal

Scan voor 
meer 
informatie

Inbouwmaten B 560-570, H 580-585, D 565-580

F609MODESX F609HEREKTNE
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F457PROMWTN
60x45 combi magnetron

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 38
- metalen handgreep en knoppen
- TFT touch display
- 15 auto cooking modes
- 7 Oven functies
- 1 ovenrooster
- 1 glazen schaal
- 2 oven niveaus
- 1 ovenlamp
- roestvrijstaal binnenoven
- soft open en sluitende ovendeur met 3-voudig glas
- aansluitwaarde 3400W

1.740 4 (roestvrijstaal)

1.850 4 (carbonio)

Oven functies 
 
 
 

Energieklasse A

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

INBOUWOVENS   97

F457PROMWTX
roestvrijstaal

Combi magnetrons Professional Serie

Scan voor 
meer 
informatie

F457MODMWTN
60x45 combi magnetron

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 38
- tiptoetsbediening en glazen deurgreep
- TFT touch display
- 15 auto cooking modes
- 7 Oven functies
- 1 ovenrooster
- 1 glazen schaal
- 2 oven niveaus
- 1 ovenlamp
- roestvrijstaal binnenoven
- soft open en sluitende ovendeur met 3-voudig glas
- aansluitwaarde 3400W

1.740 4 (roestvrijstaal)

1.840 4 (carbonio)

1.950 4 (zink)

1.950 4 (koper)

Oven functies 
 
 
 

Energieklasse A

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

F457MODMWTC 
koper

F457MODMWTX
roestvrijstaal

F457MODMWTZ
zink

Modern Serie

Scan voor 
meer 
informatie

F457PROMWTX

F457MODMWTX

F457HERMWTNE
60x45 combi magnetron

Kenmerken
- oveninhoud (lit) netto: 38
- metalen handgreep en knoppen
- TFT touch display
- 15 auto cooking modes
- 7 Oven functies
- 1 ovenrooster
- 1 glazen schaal
- 2 oven niveaus
- 1 ovenlamp
- roestvrijstaal binnenoven
- soft open en sluitende ovendeur met 3-voudig glas
- aansluitwaarde 3400W

2.230 4 (nero)

2.330 4 (ivoor / roestvrijstaal)

2.330 4 (ivoor / koper)

Oven functies 
 
 
 

Energieklasse A

min. 580

594/595

455

5

1,5

40

22
450/520

558

446 

520

460 

560-568

250 cm2

min.
550

560
450

450/520

22

594-595

446

455

558

5

1,5

F457HERMWTAC 
ivoor / koper

F457HERMWTAX
ivoor / roestvrijstaal

Heritage Serie

Scan voor 
meer 
informatie

F457HERMWTNE
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WD60N
60x12 warmhoudlade

WD60HERNE
60x12 warmhoudlade

WD60PRON
60x12 warmhoudlade

Kenmerken
- capaciteit 25 Kg
- push to open soft motion
- temperatuurbereik 30°C - 85°C
- antislip mat in lade
- thermostaat lampje 
- aansluitwaarde 400W

Kenmerken
- capaciteit 25 Kg
- push to open soft motion
- temperatuurbereik 30°C - 85°C
- antislip mat in lade
- thermostaat lampje
- aansluitwaarde 400W

Kenmerken
- capaciteit 25 Kg
- push to open soft motion
- temperatuurbereik 30°C - 85°C
- antislip mat in lade
- thermostaat lampje 
- aansluitwaarde 400W

940 4 (roestvrijstaal)

940 4 (carbonio)

940 4 (zink)

940 4 (koper)

 
 

940 4 (nero)

940 4 (ivoor)

 
 

940 4 (roestvrijstaal)

940 4 (carbonio)

 
 

560-568

min.
550

140

500

20

595

545 125

560-568

min.
550

140

500

20

595

545 125

WD60C 
koper

WD60X
roestvrijstaal

WD60Z
zink

WD60HERA
ivoor

WD60PROX
roestvrijstaal

Warmhoudlades

Modern Serie

Heritage SerieProfessional Serie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

WD60HERNEWD60PROX

WD60X

560-568

min.
550

140

500

23

595

545 125
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Inbouwkookplaten

De veelzijdige gaskookplaten van Bertazzoni 
bieden tijdloze elegantie en passen prachtig in elk 
keukenontwerp. Er is een breed scala aan keuzes die 
passen bij het design van uw keukenontwerp - van 
metalen of glazen onderstellen, gas-, inductie- en 
speciale inductiemodellen. De gaskookplaten zijn 
voorzien van zeer efficiënte branders die zowel krachtig 
als nauwkeurig zijn, met de beste opwarmtijden in hun 
klasse. De gietijzeren pandragers houden de pannen 
dichter bij de vlam, waardoor de efficiëntie toeneemt 
en u tijd en energie bespaart. Veiligheid is ingebouwd 
met one-touch kinderveiligheidsontsteking en een 
veiligheidssysteem dat automatisch de gasstroom stopt 
als de vlam uitgaat. Bertazzoni's eendelige vangschaal 
heeft afgedichte branders, zonder scherpe hoeken, 
waardoor het eenvoudig schoon te houden is.  
De slimme monoblokbranders zijn superefficiënt en 
kunnen eenvoudig uit één stuk worden getild voor 
eenvoudige reiniging.

In deze sectie
 – Inductiekookplaten
 – Gas
 – Gas op glas
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Bertazzoni inductiekookplaten zijn eenvoudig te 
bedienen en gemakkelijk schoon te maken. Hun 
elegante ontwerp past goed in elke keukenstijl. Ze zijn 
verkrijgbaar in modellen van 90cm, 78cm en 60cm 
met 4, 5 of 6 verwarmingszones en zijn eenvoudig te 
bedienen met intuïtieve tiptoetsbediening. Ze warmen 
snel op voor nauwkeurig koken met een gelijkmatige 
warmteverdeling. Met flex kookzones kunt u twee zones 
gebruiken als één voor grotere pannen. Veiligheid is 
ingebouwd met automatische kindersloten, oververhitting 
en overkookbeveiliging. Geïntegreerde ventilatie is 
beschikbaar op speciale inductiekookplaten. 

Inductiekookplaten

Veiligheid ingebouwd
Beschikt over kinderslot, 
oververhitting en 
overkookbeveiliging

Strak design
Verfijnd zwart glazen blad met 
vlakke montage

Intuïtieve tiptoetsbediening
Gemakkelijk te gebruiken voor 
veelzijdig, efficiënt en snel koken 

Passende maten
Verkrijgbaar in opties van 90cm, 
78cm of 60cm voor elke ruimte

Geïntegreerde afzuigkap
en onopvallende afzuiging 
beschikbaar op speciale 
inductiekookplaten van 90cm 
en 78cm 

90cm
6 zones of 4 zones
Professional Serie
Modern Serie

88cm
5 zones
Professional Serie
Modern Serie

78cm
6 zones of 4 zones
Professional Serie
Modern Serie

60cm
4 zones
Professional Serie
Modern Serie
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Inductiekookplaten

Inductie kookplaat
Met onmiddellijke opwarming en afkoeling 
zorgt onze inductietechnologie voor 
snel, nauwkeurig en efficiënt koken. 
Hittebestendig gehard zwart glas biedt 
een betere warmteverdeling voor een 
meer uniforme bereiding. Het is eenvoudig 
schoon te maken en past naadloos in elke 
keuken.

Voorgeprogrameerde 
instellingen* 
Deze instellingen maken het koken 
automatisch eenvoudiger. Houd gerechten 
warm zonder ze te gaar te houden met 
de functie ‘Warmhouden 70°C. Kies voor 
delicate gerechten de functie ‘Bain Marie 
42°C of voor een constante sudderstand 
zonder het risico van overkoken, selecteer 
de 94°C functie voor constant doorkoken. 

*beschikbaar op specifieke modellen

Chef-functie
Geniet van de flexibiliteit die u normaal 
alleen in een restaurantkeuken aantreft. 
Met de Chef-functie kunt u voor elke zone 
specifieke instellingen kiezen, zodat u 
eenvoudig kunt overschakelen van delicaat 
koken naar een "Coup de Feu" door de pan 
te verplaatsen.

*beschikbaar op specifieke modellen

Flex Moving* en 
gecombineerde kookzone
Om het verplaatsen van pannen eenvoudig 
te maken zijn deze van de ene zone naar 
de andere zone te verplaatsen zonder het 
kookproces te onderbreken. Deze slimme 
functie draagt uw voorkeursinstellingen 
over naar elke beschikbare zone. Met 
de gecombineerde kookzone kunt u 2 
kookzones koppelen voor het gebruik van 
grotere pannen 

*beschikbaar op specifieke modellen

Time Management
Het beheren van uw timing is eenvoudig 
gemaakt. Verhoog het vermogen naar 3kW 
of 3,7kW om het kookproces te versnellen 
om het efficiënter te maken en er zijn 
automatische timers voor elke zone. U kunt 
desgewenst ook individuele zones pauzeren 
en er is een onafhankelijke master-timer.

Intuïtieve 
gebruikersinterfaces 
Met innovatieve en intuïtieve digitale 
bedieningselementen kunt u de warmte 
onmiddellijk met grote precisie regelen.  
Dit maakt het bereiden van delicate 
gerechten eenvoudig en zorgt ervoor dat u 
keer op keer perfecte resultaten behaalt.
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De gaskookplaten uit de Bertazzoni bieden u veel 
keuzemogelijkheden qua indeling en technologie om 
koken eenvoudig, veelzijdig en nauwkeurig te maken. 
Verkrijgbaar in versies van 90cm, 75cm en 60cm, met 
5 of 4 gaspitten vervaardigd uit messing of aluminium. 
Deze bieden een vermogensbereik van 1,0kW sudderen 
tot 5,0kW met dubbelrings wok voor de nauwkeurigheid 
die u nodig hebt om elk gerecht perfect te bereiden. 
Kies uit metaal of roestvrij staal of metaal koper, met 
kinderveiligheidsontsteking met één druk op de knop.

Bedieningsknoppen
Roestvrijstalen 
bedieningsknoppen bieden een 
nauwkeurige warmteafstelling

Indeling 
Breed scala aan indelingsopties 
die passen bij uw favoriete 
kookstijl

Power brander 5kW
Uitzonderlijk krachtige de 5kW 
brander met dubbele brander is 
twee branders in één

Kookplaten

90cm
5 branders
Professional Serie
Heritage Serie 

75cm
Professional Serie

60cm
Professional Serie

Aaneensluitende 
pannendragers
De gietijzeren pannendragers 
maken het verplaatsen van hete 
pannen gemakkelijk en veilig

Sudderbrander
Perfect voor het sudderen van 
delicate sauzen en chocolade 
en andere ingrediënten

Gaskookplaten
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Gaskookplaten Gas op glas 
kookplaten

Power brander 5kW
Uitzonderlijk krachtige karakteristieke 
brander met dubbele brander is twee 
branders in één. Van 5kW braden tot 400W 
delicaat sudderen. 

Indelingen 
Verkrijgbaar in breedtes van 90cm, 75cm 
en 60cm met een keuze uit indelingen 
die bij uw kookstijl passen. Kies uit 
een centraal of zijdelings geplaatste 
wokbrander. Om de installatie eenvoudig te 
maken, is de uitsparing voor het werkblad 
voor de 75cm en 60cm hetzelfde.

Aaneensluitende 
pannendragers 
De gietijzeren pannendragers maken het 
verplaatsen van hete pannen gemakkelijk 
en veilig. Bovendien zijn ze ruim van opzet.

Indeling 
Verkrijgbaar in versies van 60cm, 75cm en 
90cm met 5 of 4 branders, deze glazen 
gaskookplaten bieden enorme flexibiliteit 
met meerdere indelingsopties.

Enkele pandrager 
Elke brander heeft zijn eigen gietijzeren 
pandrager. Ze bieden een perfecte mix 
van design en functionaliteit. Ze zijn stabiel 
en gebruiksvriendelijk en kunnen worden 
opgetild om het werkblad eenvoudig en 
gemakkelijk schoon te maken.

Monoblok branders
Deze matzwarte monoblokbranders 
passen perfect bij het glazen blad en zijn 
gemakkelijker te verwijderen en schoon te 
maken. Ze zijn ontworpen voor maximale 
veiligheid en zijn uitgerust met een 
kinderbeveiliging en vlambeveiliging.

Zwart keramische bovenblad
Het hittebestendige blad van gehard glas 
is elegant en gemakkelijk te onderhouden. 
Met een dikte van slechts 6 mm integreert 
hij perfect in het werkblad.
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90 75 60

90 75 60

90 78 60

90 78

P906IM3G5NE

P904IBHNE P904ICHNE P784ICHNE

P885IC2G5NE

P905LPROX

P905LPROGNE

P786IM3B2NE

P784IC1G5NEP905LHERNE

P755CPROX

P755CPROGNE

P604IM2B2NE-20

P604IC1B2NEE

P604LPROX

P604LPROGNE

6 zone

afzuiging achterzijde midden afzuiging middenafzuiging

5 zone 88cm

6 zone

4 zone

4 zone

4 zone

Gaskookplaten

Gas op glas 
kookplaten

Inductie 
kookplaten

Inductie
kookplaten met
afzuiging

Professional Serie

Professional Serie

Heritage Serie

NE

NE NE NENE

NE

NE

NE

NE

NE NE NE

X NE X NE X NE

NE AX AC

P604LHERNE

NE AX AC
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P755CPROX
75cm met wok

P905LPROX
90cm dual wok links

P604LPROX
60cm met wok

Kenmerken
- 5 messing branders
- 4kW wok
- gietijzeren pandragers
- metalen knoppen
- geïntegreerde vonkontsteking
- vlambeveiliging
- roestvrijstaal of mat zwart
- links: 2 medium 0,60 - 1,75 kW
- midden: wok 1,50 - 4,00 kW
- rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
- rechtsachter: rapid 1,05 - 3,00 kW

Kenmerken
- 5 messing branders
- 5kW dual wok
- gietijzeren pandragers
- metalen knoppen
- geïntegreerde vonkontsteking
- vlambeveiliging
- roestvrijstaal of mat zwart
- links: dual wok 0,48 - 5,0 kW
- midden: 2 medium 0,60 - 1,75 kW
- rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
- rechtsachter: rapid 1,05 - 3,00 kW

Kenmerken
- 4 messing branders
- 4kW wok
- gietijzeren pandragers
- metalen knoppen
- geïntegreerde vonkontsteking
- vlambeveiliging
- roestvrijstaal of mat zwart
- linksvoor: wok 1,50 - 4,00 kW
- linksachter: medium 0,60 - 1,75 kW
- rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
- rechtsachter: medium 0,60 - 1,75 kW

870 4 (roestvrijstaal)

870 4 (nero)

Optionele Accessoires
901438 sudderplaatje 
901439 wok ring 

930 4 (roestvrijstaal)

930 4 (nero)

Optionele Accessoires
901438 sudderplaatje 
901439 wok ring  

690 4 (roestvrijstaal)

690 4 (nero)

Optionele Accessoires
901438 sudderplaatje 
901439 wok ring 

175 min

50

522

85 min

890

480
850

175 min

P910 1 PRO X

175 min

50

522

85 min

752

480560

175 min

P710 1 PRO X

50

522 602

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

P905LPRONE
nero

P755CPRONE
nero

P604LPRONE
nero

Gaskookplaten Professional Serie Professional Serie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

P905LPROX

P755CPROX

P604LPROX
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P905LHERNE
90cm dual wok links

P604LHERNE
60cm met wok

Kenmerken
- 5 messing branders
- 5kW dual wok
- gietijzeren pandragers
- metalen knoppen
- geïntegreerde vonkontsteking
- vlambeveiliging
- roestvrijstaal of mat zwart
- links: dual wok 0,48 - 5,0 kW
- midden: 2 medium 0,60 - 1,75 kW
- rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
- rechtsachter: rapid 1,05 - 3,00 kW

Kenmerken
- 4 messing branders
- 4kW wok
- gietijzeren pandragers
- metalen knoppen
- geïntegreerde vonkontsteking
- vlambeveiliging
- linksvoor: wok 1,50 - 4,00 kW
- linksachter: medium 0,60 - 1,75 kW
- rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
- rechtsachter: medium 0,60 - 1,75 kW

1.030 4 (nero)

1.030 4 (ivoor / roestvrijstaal)

1.030 4 (ivoor / koper)

Optionele Accessoires
901438 sudderplaatje 
901439 wok ring 

690 4 (nero)

690 4 (ivoor / roestvrijstaal)

690 4 (ivoor / koper)

Optionele Accessoires
901438 sudderplaatje 
901439 wok ring 

175 min

50

522

85 min

890

480
850

175 min

P910 1 PRO X

50

522 602

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

P905LHERAX
ivoor / roestvrijstaal

P604LHERAX
ivoor / roestvrijstaal

P905LHERAC
ivoor / koper

P604LHERAC
ivoor / koper

Heritage Serie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

P755CPROGNE
75cm met wok

P905LPROGNE
90cm dual wok links

Kenmerken
- 5 monoblock branders mat zwart
- 4kW wok
- single gietijzeren pandragers
- metalen knoppen
- geïntegreerde vonkontsteking
- vlambeveiliging
- links: 2 medium 0,60 - 1,75 kW
- midden: wok 1,50 - 4,00 kW
- rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
- rechtsachter: rapid 1,05 - 3,00 kW

Kenmerken
- 5 monoblock branders mat zwart
- 5kW dual wok
- single gietijzeren pandragers
- metalen knoppen
- geïntegreerde vonkontsteking
- vlambeveiliging
- links: dual wok 0,48 - 5,0 kW
- midden: 2 medium 0,60 - 1,75 kW
- rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
- rechtsachter: rapid 1,05 - 3,00 kW

930 4 

1.030 4 

175 min

51

525

85 min

893

480
850

175 min

P910 1 PRO X

175 min

51

525

85 min

755

480560

175 min

P710 1 PRO X

Gas op glas kookplaat Professional Serie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

P905LHERNE

P604LHERNE P755CPROGNE

P905LPROGNE
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P604LPROGNE
60cm met wok

Kenmerken
- 4 monoblock branders mat zwart
- 4kW wok
- gietijzeren pandragers
- metalen knoppen
- geïntegreerde vonkontsteking
- vlambeveiliging
- linksvoor: wok 1,50 - 4,00 kW
- linksachter: medium 0,60 - 1,75 kW
- rechtsvoor: sudderbrander 0,48 - 1,00 kW
- rechtsachter: medium 0,60 - 1,75 kW

750 4 

51

525 605

85 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

Professional Serie

Scan voor 
meer 
informatie

P906IM3G5NE
90cm inductie 3 multi zones

P885IC2G5NE
88cm inductie 5 zones

Kenmerken
- 6 inductie zones
- LED touch display interface
- 3 flex zones
- timer, pauze functie
- 15 vermogenstanden
- booster op alle zones
- automatische temperatuur instelling
- bediening: tiptoets slider
- herstart laatste stand, chef functie
- links 380 x 240 mm / 3,3-3,7 kW (booster)
- midden 380 x 240 mm / 3,3-3,7 kW (booster)
- rechts 380 x 240 mm / 3,3-3,7 kW (booster)
- aansluitwaarde: 11 kW

Kenmerken
- 5 inductie zones
- LED touch display interface
- 2 flex zones
- timer, pauze functie
- 12 vermogenstanden
- booster op alle zones
- automatische temperatuur instelling
- bediening: tiptoets slider
- power limitation 2,4-3,7-4,8-5,4-6,0-6,9-7,4-7,9 kW
- aansluitwaarde: 9,0 kW

2.030 4

1.730 4

P906IM3G5NE

4

45 480

880  
520  

750  

490  

50 min

740

P885IC2G5NE
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55 480

880  
520  

815  

490  
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805

Inductie kookplaten
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P604LPROGNE

P885IC2G5NE

P906IM3G5NE
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P786IM3B2NE
78cm inductie, 3 multi zones

Kenmerken
- 6 inductie zones
- LED touch display
- 3 flex zones
- timer, pauze functie
- automatische temperatuur instelling
- 14 vermogenstanden
- booster op alle zones
- bediening: tiptoets slider
- herstart laatste stand, chef functie
- links 400 x 210 mm / 3 kW
- midden 400 x 210 mm / 3 kW
- rechts 400 x 210 mm / 3 kW
- aansluitwaarde: 11,1 kW

1.590 4

P786IM3B2NE

480

780  
520  

750  

490  

50 min
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740
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P784IC1G5NE
78cm inductie 4 zones

Kenmerken
- 4 inductie zones
- LED touch display
- 1 flex zones
- timer, pauze functie
- automatische temperatuur instelling
- 12 vermogenstanden
- booster op alle zones
- power limitation: 1,9 - 2,4 - 3,0 - 3,7 - 4,6 - 4,8 - 5,4 - 

6,0 - 6,8 - 7,4 kW
- aansluitwaarde: 7,4 kW

1.100 4
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780  
520  

750  

490  

50 min
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P604IM2B2NE-20
60cm inductie 4 zones

Kenmerken
- 4 inductie zones
- LED touch display
- 2 flex zones
- timer, pauze functie
- automatische temperatuur instelling
- 11 vermogenstanden
- booster op alle zones
- power limitation: 1,9 - 2,4 - 3,0 - 3,7 - 4,6 - 4,8 - 5,4 - 

6,0 - 6,8 - 7,4 kW
- multizone links 3 kW (booster)
- multizone rechts 3 kW (booster)
- aansluitwaarde: 7,4 kW

1.140 4

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE
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P786IM3B2NE P604IM2B2NE-20

P784IC1G5NE

P604IC1B2NEE
60cm inductie 4 zone, 1 combi zone

Kenmerken
- 4 inductie zones
- LED touch display
- 1 bridge zone
- timer, pauze functie
- automatische temperatuur instelling
- 10 vermogenstanden
- booster op alle zones
- power limitation: 3,6 - 4,8 -5,6 - 7,4 kW
- linksvoor: 1,4 kW
- linksachter: 1,4 kW
- rechtsvoor: 1,4 kW
- rechtsachter: 1,4 kW
- aansluitwaarde: 7,4 kW
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Inductiekookplaat met 
geïntegreerde afzuiging

P904IBHNE
90cm inductie met afzuiging achterzijde

P784ICHNE
78cm inductie met middenafzuiging

P904ICHNE
90cm inductie met middenafzuiging

Kenmerken
- 4 inductie zones
- LED touch display
- 2 Flex bridge zones
- 9 vermogenstanden
- booster op alle zones
- vermogen afzuiging 850m³h
- 6 snelheden
- geluidsniveau 48-66dB
- Energieklasse A++
- automatiische opening afzuiging
- vemorgen per zone: 2,1 kW (booster 3,7 kW)
- aansluitwaarde: 7,4 kW

Kenmerken
- 4 inductie zones
- LED touch display
- 2 Flex bridge zones
- 9 vermogenstanden
- booster op alle zones
- vermogen afzuiging 750m³h
- 6 snelheden
- geluidsniveau 48-66dB
- Energieklasse A++
- vemorgen per zone: 2,1 kW (booster 3,7 kW)
- power limitation: 2,8 - 3,5 - 7,4 kW
- aansluitwaarde: 7,4 kW

Kenmerken
- 4 inductie zones
- LED touch display
- 2 Flex bridge zones
- 9 vermogenstanden
- booster op alle zones
- vermogen afzuiging 750m³h
- 6 snelheden
- geluidsniveau 48-66dB
- Energieklasse A++
- vemorgen per zone: 2,1 kW (booster 3,7 kW)
- aansluitwaarde: 7,4 kW

4.010 4

Accessoires
BPFP-650 Plasmafilter plint

3.030 4

Accessoires
BPFP-650 Plasmafilter plint

3.570 4

Accessoires
BPFP-650 Plasmafilter plint
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Fornuizen

Bertazzoni fornuizen bieden de beste veelzijdigheid, 
capaciteit en prestaties in hun klasse. Verkrijgbaar in de 
Professional, Master en Heritage serie, kunt u kiezen 
uit een breed scala aan opvallende en verfijnde kleuren 
en afwerkingen. Variërend van 60cm tot 120cm. De 
flexibele multifunctionele elektrische oven heeft 11 
programma's om keer op keer uitstekende resultaten 
te bereiken met een nauwkeurige temperatuurregeling 
tussen 40°C en 250°C. 

Een krachtige elektrische grill over de volledige breedte 
biedtgrillen over een groot oppervlak. Veiligheid 
en gebruiksgemak zijn ingebouwd met robuuste 
ovenroosters en telescopische glijders (optioneel op 
sommige modellen) en een cool touch, driedubbele 
glazen geïsoleerde ovendeur, die ook de energie-
efficiëntie verhoogt. De gas modellen zijn voorzien 
van hoogwaardige messing of aluminium branders die 
bijdragen aan de precisie en controle. Het naadloze 
roestvrijstalen bovenblad uit één stuk maakt het 
schoonmaken eenvoudig. De inductiekookplaten worden 
snel heet en zijn zeer efficiënt.

In deze sectie
 – inductie fornuizen
 – Gas-elektro fornuizen 
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Inductie fornuizen

De inductiefornuizen van Bertazzoni zijn verkrijgbaar in modellen 
van 60cm tot 100cm. De veelzijdige en flexibele multifunctionele 
elektrische ovens hebben 11 programma's, waaronder 
traditioneel bakken, hetelucht, gecombineerde hetelucht, grill 
en een pizza stand. De Professional serie is uitgerust met een 
digitale programmaklok en kerntemperatuurmeter waarmee u 
de oven perfect kunt instellen voor elk recept. Daarnaast is er de 
mogelijkheid traditioneel te bakken voor recepten die het nodig 
hebben langzaam te koken. De hetelucht programma's bieden 
een gelijkmatige warmteverdeling voor braden en bakken op 
één en meerdere niveaus zonder smaakoverdracht. Robuuste 
roosters op telescopische geleiders (op specifieke modellen) 
maken het gemakkelijk om warme gerechten uit de oven te 
halen. De cool touch deur met driedubbele beglazing bespaart 
energie en is veilig.

Kerntemperatuurmeter
Houdt de temperatuur in 
het hart van het gerecht 
nauwkeurig in de gaten voor 
perfecte resultaten.

Professional serie 
digitale programmaklok
Kies uit maximaal 11 
programma's die zijn ontworpen 
voor verschillende kookstijlen

Snelle opwarming
Inductiezones worden zeer 
snel warm en er is nauwelijks 
warmteverlies, waardoor ze 
effectief en energiezuinig zijn

Cool touch ovendeur
Drievoudig glas en geïsoleerd, 
de ovendeur is veilig en 
bespaart energie

Inductie met knopbediening
De grote bedieningsknoppen 
zijn intuïtief en nauwkeurig 

Makkelijk schoon te maken 
Het strakke glazen blad heeft 
geen bedieningselementen en 
is zeer gemakkelijk schoon te 
maken

100cm triple oven
5 inductie zones
Heritage Serie

100cm dubbele oven
5 inductie zones
Professional Serie
Master Serie

90cm dubbele oven
5 inductie zones
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

90cm enkele oven
5 inductie zones
Professional Serie
Master Serie
Master Prime Line
Heritage Serie

60cm
4 inductie zones
Professional Serie
Master Serie
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Inductiefornuizen Professional serie digitale 
programmaklok 
Kies uit maximaal 11 programma's die zijn 
ontworpen voor verschillende kookstijlen.
Uw gerechten komen optimaal tot hun recht. 

Inductie met knopbediening 
Het elegante inductiewerkblad is
helemaal beschikbaar voor pannen. Geen
knoppen bovenop. De inductiezones
worden bestuurd door grote duidelijke
bedieningsknoppen die eenvoudig en
nauwkeurig te gebruiken zijn.

Inductiezones 
Inductiekookplaten worden snel warm 
en zijn zeer efficiënt met een minimaal 
energieverlies. Er is ook een boosterfunctie 
voor extra snel aankoken. Slimme 
stroomrouteringssoftware betekent dat u 
alle 5 inductie-elementen op uw fornuis 
tegelijkertijd kunt gebruiken, zelfs als u de 
oven gebruikt om te bakken of braden.
Alleen het gebied onder de pan wordt 
verwarmd voor veiligheid en efficiëntie.

Kerntemperatuurmeter 
Deze kerntemperatuurmeter maakt het 
koken van een grote verscheidenheid 
aan gerechten mogelijk op precies de 
juiste temperatuur eenvoudig. Het houdt 
constant de temperatuur in het hart van het 
gerecht in de gaten en past automatisch de 
oventemperatuur aan voor een gelijkmatige 
bereiding en telkens weer perfecte 
resultaten.

Multifunctie oven 
Kies uit 11 veelzijdige en flexibele 
programma's die zijn ontworpen om 
specifieke gerechten perfect te bereiden. 
De cool touch ovendeur van driedubbel 
glas is zowel praktisch als veilig en helpt 
u energie te besparen en ongelukken te 
voorkomen.

Robuuste ovenroosters 
De extra zware ovenroosters (op specifieke 
modellen) zijn voorzien van telescopische 
glijders. Ze zijn sterk en gebruiksvriendelijk 
en maken het veiliger om hete en zware 
schalen in en uit de oven te halen.

Een vleugje kleur 
Maak je keuken helemaal af met een 
keuze uit 6 prachtige glanzende kleuren 
of 3 matte varianten. Geïnspireerd door 
de kleuren van het landschap, gebouwen, 
planten en het licht van de regio Emilia-
Romagna, de thuisbasis van Bertazzoni.

Naadloos werkbladontwerp 
Het elegant zwart gehard glas past
uitstekend bij veel verschillende
keukenontwerpen. Bertazzoni
inductiewerkbladen zijn snel, efficiënt en
zeer veilig. Intuïtief in gebruik, gemakkelijk
te bedienen en schoon te maken.
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120cm dubbele oven
6 messing branders en 
teppan yaki
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

100cm triple oven  
6 messing branders
Heritage Serie

100cm dubbele oven
6 messing branders
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

Dubbele oven 90cm
6 messing branders
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

Enkele oven 90cm 
6 of 5 messing/ 
aluminium branders
Professional Serie
Master Serie
Master Prime Line Serie
Heritage Serie

60cm
4 messing/aluminium branders
Professional Serie
Master Serie
Master Prime Line Serie
Heritage Serie

Electrische oven, Gaskookplaat

Kerntemperatuurmeter
Deze kerntemperatuurmeter 
maakt het koken van een grote 
verscheidenheid aan gerechten 
mogelijk op precies de juiste 
temperatuur eenvoudig. Het 
houdt constant de temperatuur 
in het hart van het gerecht in 
de gaten en past automatisch 
de oventemperatuur aan voor 
een gelijkmatige bereiding en 
telkens weer perfecte resultaten

Elektrische teppan yaki 
Snelle verwarming en 
verbeterde warmteverdeling 
zorgen voor meer controle en 
gelijkmatig koken 

Veilig en gemakkelijk te 
gebruiken 
De Softclosing Cool Touch 
deur heeft driedubbele 
beglazing voor veiligheid en 
verbeterde isolatie

Robuuste ovenroosters
De extra zware ovenroosters (op 
specifieke modellen zijn voorzien 
van telescopische geleiders. Ze 
zijn sterk en gebruiksvriendelijk 
en maken het veiliger om hete 
en zware schalen in en uit de 
oven te halen

Keuze uit afwerkingen
Kies uit roestvrijstalen en 6 
hoogglans kleuren en 3 matte 
varianten (specifiek per model)

Extra opbergruimte
Al naar gelang van model is 
er een opbergklep of lade 
beschikbaar

Multifunctionele oven
Kies uit maar liefst 11 standen 
voor het beste resultaat voor 
elk gerecht

De gasfornuizen zijn verkrijgbaar in een 60 tot 120cm 
versie en de inductie varianten zijn verkrijgbaar van 60cm 
tot 100cm. Alle fornuizen bieden een grote veelzijdigheid 
i.cm de oven en 11 programma’s voor traditioneel bakken, 
hetelucht,  grill en pizza stand. Sommige modellen zijn zelfs 
uitgerust met een nauwkeurige digitale programmaklok en 
een kerntemperatuurmeter. Elk gerecht kan worden bereid 
tussen 40°C en 250°C voor perfecte resultaten.  Koken 
met hetelucht biedt een gelijkmatige warmteverdeling 
voor braden en bakken op één of meerdere niveaus. Voor 
traditioneel bakken, brood bakken en pizza is de oven 
ontworpen om snel op te warmen. Robuuste roosters op 
telescopische geleiders (op specifieke modellen) maken 
het veiliger en gemakkelijker om warme gerechten te 
verplaatsen. De cool touch deur heeft driedubbele beglazing 
voor veiligheid en om de isolatie te verbeteren. Met massief 
messing of aluminium (afhankelijk van het model) branders 
kunt u de vlam in zeer kleine stappen aanpassen, voor een 
nauwkeurige controle. Tevens bestaat de mogelijkheid om 
op elk fornuis uw  gerecht te sudderen. 
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Elektrische oven  
Gas kookplaat

Soft Closing and Cool Touch
Soft-motion ovendeuren (specifieke 
modellen) zijn speciaal ontworpen om 
gemakkelijk te openen en soepel te 
sluiten, waardoor bediening met één hand 
gemakkelijker en veiliger wordt. De Cool 
Touch ovendeur is geïsoleerd voor veiligheid 
en energiebesparing. De uitneembare 
driedubbele glazen binnendeur maakt 
schoonmaken eenvoudig.

Nauwkeurige controle
De elektronische ovenfuncties geven 
u een zeer nauwkeurige regeling voor 
temperaturen van 40°C tot 250°C. Koken 
met ventilator biedt een gelijkmatige 
warmteverdeling voor braden en 
bakken op één en meerdere niveaus of 
traditioneel bakken, brood bakken en pizza. 
Programmeer en bewaak de temperatuur 
in het hart van het gerecht voor het beste 
resultaat.

Kerntemperatuurmeter
Deze kerntemperatuurmeter maakt het 
koken van een grote verscheidenheid 
aan gerechten mogelijk op precies de 
juiste temperatuur eenvoudig. Het houdt 
constant de temperatuur in het hart van het 
gerecht in de gaten en past automatisch de 
oventemperatuur aan voor een gelijkmatige 
bereiding en telkens weer perfecte 
resultaten.

Krachtige elektrische 
teppan yaki
De roestvrijstalen bakplaat is ontworpen 
om supersnel op te warmen om een breed 
scala aan ingrediënten tot in de perfectie 
te bereiden. Dit maakt het gemakkelijk om 
de perfect vlees, garnalen, hamburgers of 
bacon te bereiden en te serveren.

Kleuren 
Kies uit een reeks kleuren die bij uw 
keukenontwerp passen. Kies uit 6 
adembenemende hoogglans kleuren 
geïnspireerd op de lak van Italiaanse 
sportwagens of 3 matte kleuren in onze 
klassieke, elegante poedercoat afwerking
voor een verfijnde, duurzame look. 

Gemak en veiligheid 
Alle Bertazzoni ovens hebben een 
verscheidenheid aan gebruiksgemak en 
veiligheidsvoorzieningen die zijn ontworpen 
om het gebruik ervan tot een plezier te 
maken. Roosters voor zwaar gebruik met 
telescopische glijders (specifieke modellen) 
zijn sterk, veiliger en gemakkelijker te 
gebruiken bij het verwijderen van hete en 
zware schalen uit de oven. Het interieur is 
voorzien van zijdelingse verlichting, zodat u 
elk niveau van de oven kunt zien zonder de 
deur te openen.

Multifunctionele oven
Kies uit maar liefst 11 veelzijdige en 
flexibele ovenprogramma's. Maakt koken 
voor grote groepen familie of vrienden 
gemakkelijk met snel en efficiënt koken op 
meerdere niveaus zonder smaakovergang. 
Enkele, dubbele of drievoudige 
ovenconfiguraties beschikbaar.
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Inductie 100 dubbele oven 90 dubbele oven 90 enkele oven

60 enkele oven

Professional Serie

Master Serie

Heritage Serie

HER95I1ENETHER95I2ENETHER105I2ENET

PRO105I2EXT

MAS95IMFEKLX

AM64IND61CNE/19

MAS95I2EXTMAS105I2EXT

PRO95I2EXT

MAS95I1EXT

PRO95I1EXT

100 triple oven 60 enkele oven

PRO105I3EXT HER105I3ENET PRO64I1EXT

MAS95IMFEATNVMAS95IMFEAXT MAS95IMFEATNT

90 enkele oven

Master Serie Prime Line

AMS9IND61BX AMS95IND61CNE MAS95IMFEADMX

MAS95IMFEANET MAS95IMFEANNT MAS95IMFEANNE



134   OVERZICHT FORNUIZEN   135

Fornuizen
gas elektro

120 dubbele oven 100 triple oven 100 dubbele oven

Professional Serie

90 dubbele oven 90 enkele oven 60 enkele oven

Professional Serie

Heritage Serie Heritage Serie

HER126G2ENET HER96L2NETHER106L3ENET HER96L1ENETHER106L2ENET

Master Serie

MAS126G2EXT MAS106L2EXT

Master Serie

MAS96L2EXT

AMS95C61CXU/19

AMS95C61CZWA/19

MAS96L1EXT

AMS95L61CXU/19

AMS95L61CX/19

MAS64L1EXT

AM64C61CX/19

PRO96L2EXT PRO96L1EXT PRO64L1EXTPRO126G2EXT PRO106L3EXT PRO106L2EXT

90 enkele oven 90 enkele oven

90 enkele oven

Master Serie Prime Line Master Serie Prime Line

AMS96D61BX/19

MAS96LMFEATNT

AMS96L61BX AMS96L61CZWA
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PRO105I2ENET

PRO105I3ENET PRO95I2ENET

PRO105I2EGIT

PRO105I3EGIT PRO95I2EGIT

PRO105I2EROT

PRO105I3EROT PRO95I2EROT

PRO105I2EBIT

PRO105I3EBIT PRO95I2EBIT

PRO105I2EART

PRO105I3EART PRO95I2EART

PRO105I2ECAT

PRO105I3ECAT PRO95I2ECAT

Inductiefornuizen Professional Serie Professional Serie
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PRO105I2EXT

PRO95I2EXT

PRO95I1EXT

Scan voor 
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PRO105I3EXT
100cm 5 inductie zones, triple oven

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster),             

1 zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster),               

1 zone Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- inhoud grote oven: 69L, inhoud kleine oven 54 L, grill 24L
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 3 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 14.600W

8.150 4 (roestvrijstaal)

8.950 4 (hoogglans lak) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 

 

Energieklasse A
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PRO105I2EXT
100cm 5 inductie zones, dubbele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- inhoud grote oven: 69L, inhoud kleine oven 54 L
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 11.600W

7.950 4 (roestvrijstaal)

8.750 4 (hoogglans lak) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten

PRO95I2EXT
90cm 5 inductie zones, dubbele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud grote oven 69 L, kleine oven 38 L
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 11.500W

7.460 4 (roestvrijstaal)

7.950 4 (hoogglans lak) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 

 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten

PRO95I1EXT
90cm 5 inductie zones, enkele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud 103 L
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 10.900W

6.450 4 (roestvrijstaal)

6.950 4 (hoogglans lak) 

Oven functies 
 

 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpotenEnergieklasse A

Energieklasse A

Energieklasse A
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MAS105I2ENET

Scan voor 
meer 
informatie

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

995

8

995
35

600

995

890 min
915 max

925 min
961 max

37

MAS105I2EXT
100cm 5 inductie zones, dubbele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- inhoud grote oven: 69L, inhoud kleine oven 54 L
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 11.600W

7.150 4 (roestvrijstaal)

7.350 4 (matte kleur) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpotenEnergieklasse A

Professional Serie

MAS95I2ENET

Scan voor 
meer 
informatie

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
961 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

MAS95I2EXT
90cm 5 inductie zones, dubbele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud grote oven 69 L, kleine oven 38 L
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 11.500W

6.450 4 (roestvrijstaal)

6.650 4 (matte kleur) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 

 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpotenEnergieklasse A

Master Serie

MAS105I2EXT

MAS95I2EXT

PRO64I1ENET

PRO64I1EGIT

PRO64I1EROT

PRO64I1EBIT

PRO64I1EART Scan voor 
meer 
informatie

PRO64I1EXT

678

Gas
36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

595

8

595
35

600

595

890 min
915 max

925 min
961 max

37

55

125

Electricity

PRO64I1EXT
60cm 4 inductie zones, electric oven

Kenmerken
- 4 inductie zones
- 3 zones Ø 18cm / 1850W - 3000W (booster)
- 1 zone Ø21cm / 2300W - 3700W (booster)
- metalen knoppens
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud 69 L
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 9.900W

4.720 4 (roestvrijstaal)

5.140 4 (hoogglans lak) 

Oven functies 
 

 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpotenEnergieklasse A
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Heritage Serie

MAS95I1ENET

Scan voor 
meer 
informatie

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
961 max

333
78

37

MAS95I1EXT
90cm 5 inductie zones, electric oven

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud 103 L
- thermometer
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 10.900W

5.950 4 (roestvrijstaal)

6.150 4 (matte kleur)

Oven functies 

 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpotenEnergieklasse A

MAS95I1EXT

Master Serie

HER105I2EAVT

HER105I3EAVT

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

995

8

995
35

600

995

890 min
915 max

925 min
961 max

37

HER105I2ENET
100cm, 5 inductie zones, dubbele oven

HER105I3ENET
100cm, 5 inductie zones, triple oven

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- inhoud grote oven: 69L, inhoud kleine oven 54 L
- thermometer
- 2 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 11.600W

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- inhoud grote oven: 69L, inhoud kleine oven 54L, grill 24L
- thermometer
- 3 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 14.600W

9.250 4 (mat zwart of ivoor) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten

9.950 4 (mat zwart of ivoor) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 

 

Energieklasse A

Energieklasse A

HER105I2ENET

HER105I3ENET

995 

180

450

13
860

35 250

895 min
915 max

600
600

60

20

925 min
961 max

22 506 60

995
35

4060

124

450

995

8

8

36

Electricity

765

Gas

37



142   SPECIFICATIES FORNUIZEN   143

Heritage Serie

HER95I1EAVT

HER95I2EAVT

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

HER95I1ENET  
90cm 5 inductie zones, enkele oven

HER95I2ENET  
90cm 5 inductie zones, dubbele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud 103 L
- thermometer
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 10.900W

6.950 4 (mat zwart of ivoor) 

Oven functies 

 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpotenEnergieklasse A

HER95I1ENET

HER95I2ENET

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
961 max

333
78

37

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
961 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

Kenmerken
- 5 inductie zones met 2 flex zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- metalen knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud grote oven 69 L, kleine oven 38 L
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 11.500W

7.950 4 (mat zwart of ivoor) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 

 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpotenEnergieklasse A

Master Serie Prime Line

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

MAS95IMFEANET
90cm 5 inductie zones, enkele oven

MAS95IMFEANNT
90cm 5 inductie zones, enkele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies, dubbele ventilator
- oveninhoud 142 L
- digitale programmaklok tiptoets
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- ovendeur met 3 voudig glas, opbergruimte met klep
- aansluitwaarde: 10.900W

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies, dubbele ventilator
- oveninhoud 142 L
- digitale programmaklok tiptoets
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- ovendeur met 3 voudig glas, opbergruimte met klep
- aansluitwaarde: 10.900W

4.290 4 (mat zwart met rvs)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

4.390 4 (mat zwart)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

Energieklasse A

Energieklasse A

600

60

72 56

30

4060

720760

897

906 min
967 max

600

60

72 56

30

4060

720760

897

906 min
967 max

MAS95IMFEANET

MAS95IMFEANNT
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Master Serie Prime Line

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

MAS95IMFEANNE
90cm 5 inductie zones, enkele oven

MAS95IMFEAXT
90cm 5 inductie zones, enkele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies, dubbele ventilator
- oveninhoud 142 L
- kookwekker
- 1 braadslede, 1 ovenrooster, 1 ovenlamp
- ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 10.900W

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies, dubbele ventilator
- oveninhoud 142 L
- digitale programmaklok tiptoets
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- ovendeur met 3 voudig glas, opbergruimte met klep
- aansluitwaarde: 10.900W

3.580 4 (mat zwart)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

4.210 4 (roestvrijstaal)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

Energieklasse A

Energieklasse A

600

60

72 56

30

4060

720760

897

906 min
967 max

600

60

72 56

30

4060

720760

897

896 min
962 max

MAS95IMFEAXT

MAS95IMFEANNE

Master Serie Prime Line

Scan voor 
meer 
informatie

MAS95IMFEADMX
90cm 5 inductie zones, enkele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies dubbele ventilator
- oveninhoud 142 L
- kookwekker
- 1 braadslede, 1 ovenrooster, 1 ovenlamp
- ovendeur mer 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 10.900W

3.480 4 (roestvrijstaal)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpotenEnergieklasse A

600

60

72 56

30

4060

720760

897

896 min
962 max

MAS95IMFEADMX

Scan voor 
meer 
informatie

MAS95IMFEAXV
90cm 5 inductie zones, enkele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies, dubbele ventilator
- oveninhoud 142 L
- digitale programmaklok met toetsens
- 1 braadslede, 1 ovenroosters, 2 ovenlamp
- ovendeur met 3 voudig glas, opbergruimte met klep
- aansluitwaarde: 10.900W

3.820 4 (roestvrijstaal)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpotenEnergieklasse A

600

60

72 56

30

4060

720760

897

896 min
962 max

MAS95IMFEAXV
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Scan voor 
meer 
informatie

AMS9IND61BX
90cm 5 inductie zones, enkele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud 103 L
- digitale programmaklok
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen
- ovendeur mer 3 voudig glas, opbergruimte met klep
- aansluitwaarde: 10.900W

4.050 4 (roestvrijstaal)

4.110 4 (mat zwart)

Functies 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901511  telescopische geleiders
- 901571 stelpotenEnergieklasse A

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

125 min
165 max

 

Supply cable
length 1500

897

600

537

906 min
967 max

60

760 720

40

897

600

906 min
967 max

56

60

30

72

AMS9IND61BNE

AMS9IND61BX

Master Serie Prime Line

Scan voor 
meer 
informatie

AMS95IND61CNE
90cm 5 induction zones, enkele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud 103 L
- digitale programmaklok
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 ovenlampen
- ovendeur mer 3 voudig glas, opbergruimte met klep
- aansluitwaarde: 10.900W

4.390 4 (mat zwart)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901511  telescopische geleiders
- 901571 stelpotenEnergieklasse A

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

125 min
165 max

 

Supply cable
length 1500

897

600

537

906 min
967 max

60

760 720

40

897

600

906 min
967 max

56

60

30

72

AMS95IND61CNE

Master Serie Prime Line

Scan voor 
meer 
informatie

MAS95IMFEATNT
90cm 5 induction zones, enkele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies, dubbele ventilator
- oveninhoud 142 L
- digitale programmaklok tiptoets
- 2 Telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, draaispit
- ovendeur mer 3 voudig glas, opbergruimte met klep
- aansluitwaarde: 10.900W

4.450 4 (mat zwart)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901572 stelpoten zwartEnergieklasse A

MAS95IMFEATNT

Scan voor 
meer 
informatie

MAS95IMFEATNV
90cm 5 induction zones, enkele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies, dubbele ventilator
- oveninhoud 142 L
- digitale programmaklok met toetsen 1 braadslede, 1 

ovenroosters, 2 ovenlampen
- ovendeur mer 3 voudig glas, out dw flap
- aansluitwaarde: 10.900W

4.040 4 (mat zwart)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901471  telescopische geleiders
- 901572 stelpoten zwartEnergieklasse A

MAS95IMFEATNV
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Master Serie Prime Line

Scan voor 
meer 
informatie

AM64IND61CNE/19
60cm 4 inductie zones, enkele oven

Kenmerken
- 4 inductie zones
- 3 zones Ø 18cm / 1850W - 3000W (booster)
- 1 zone Ø21cm / 2300W - 3700W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud 69 L
- digitale programmaklok
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 ovenlamp
- ovendeur mer 3 voudig glas, opbergruimte met klep
- aansluitwaarde: 9.900W

2.590 4 (mat zwart)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901571 stelpotenEnergieklasse A

600

500

35

4545

Gas

925 min
965 max

75

35

25

595

595

740

595

600

887 min
948 max

62

75

20

50523

Electricity

70

62

40

42

18

20

113 min
183 max

 

38

Supply cable
length 1500

AM64IND61CNE/19

Scan voor 
meer 
informatie

MAS95IMFEKLX
90cm 5 induction zones, enkele oven

Kenmerken
- 5 inductie zones
- 2 zones Ø 16cm / 1100W - 1400W (booster), 1 

zone Ø 25cm / 2300W-3000W (booster)
- 1 zone Ø20cm / 1400W - 2000W (booster), 1 zone 

Ø20cm / 2300W-3000W (booster)
- soft grip knoppen
- elektrische oven met 11 functies, dubbele ventilator
- oveninhoud 142 L
- digitale programmaklok met toetsen 1 braadslede, 1 

ovenroosters, 2 ovenlampen
- ovendeur mer 2 voudig glas, opbergruimte met klep
- aansluitwaarde: 10.900W

4.060 4 (roestvrijstaal)

4.150 4 (mat zwart)

Functies 
 
 
 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

Energieklasse A

MAS95IMFEKLX

MAS95IMFEKLNE

Multifunctie Oven Professional Serie

Scan voor 
meer 
informatie

995 

180

450

13
860

35 250

895 min
915 max

600
600

60

20

925 min
961 max

22 506 60

995
35

4060

124

450

995

8

8

36

Electricity

765

Gas

37

PRO106L3EXT
100cm 6 burners, electric triple oven

Kenmerken
- 6 messing branders
- 2 x 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud grote oven 69 L, kleine oven 38 L, grill 

24 L
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 3 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- saansluitwaarde 6.500W

5.790 4 (roestvrijstaal)

6.390 4 (hoogglans lak) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901309  teppan yakiEnergieklasse A

PRO106L3EXT

PRO126G2ENET

PRO126G2EGIT

PRO126G2EROT

PRO126G2EBIT

PRO126G2EART Scan voor 
meer 
informatie

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

1195

8

1195
35

600

1195

890 min
915 max 925 min

961 max

37

PRO126G2EXT
120cm 6 branders + teppan yaki, dubbele oven

Kenmerken
- 6 messing branders + 1 Teppan Yaki plaat
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische ovens met 11 functies
- oveninhoud links 69 L, oveninhoud rechts 69 L
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 6.000W

8.450 4 (roestvrijstaal)

8.950 4 (hoogglans lak) 

Functies (linker oven) 
 
 
 
 

Functies (rechter oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2 verlengde stelpoten

Energieklasse A

PRO126G2EXT

PRO106L3ENET

PRO106L3EGIT

PRO106L3EROT

PRO106L3EBIT

PRO106L3EART
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PRO106L2ENET

PRO106L2EGIT

PRO106L2EROT

PRO106L2EBIT

PRO106L2EART Scan voor 
meer 
informatie

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

995

8

995
35

600

995

890 min
915 max

925 min
961 max

37

PRO106L2EXT
100cm 6 branders, dubbele oven

Kenmerken
- 6 messing branders
- 2 x 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- inhoud grote oven: 69L, inhoud kleine oven 54L
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 2 sets telescopische geleiders, 2 braadslede, 3 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 4.300W

5.900 4 (roestvrijstaal)

6.400 4 (hoogglans lak) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309  teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaatEnergieklasse A

PRO106L2EXT

PRO96L2ENET

PRO96L2EGIT

PRO96L2EROT

PRO96L2EBIT

PRO96L2EART

Professional Serie

Scan voor 
meer 
informatie

Energieklasse A

Kenmerken
- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- inhoud grote oven: 69L, inhoud kleine oven 54L
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 2 sets telescopische geleiders, 2 braadslede, 3 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas 

aansluitwaarde: 4.100W

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
961 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

PRO96L2EXT
90cm 6 branders, dubbele oven

5.450 4 (roestvrijstaal)

5.950 4 (hoogglans lak) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309  teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

PRO96L2EXT

Professional Serie

Energieklasse A
PRO96L1ENET

PRO96L1EGIT

PRO96L1EROT

PRO96L1EBIT

PRO96L1EART Scan voor 
meer 
informatie

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
961 max

333
78

37

PRO96L1EXT
90cm 6 branders, enkele oven

Kenmerken
- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud 103 L
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 3.500W

4.780 4 (roestvrijstaal)

5.280 4 (hoogglans lak) 

Oven functies 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309  teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

PRO96L1EXT

PRO64L1ENET

PRO64L1EGIT

PRO64L1EROT

PRO64L1EBIT

PRO64L1EART Scan voor 
meer 
informatie

678

Gas
36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

595

8

595
35

600

595

890 min
915 max

925 min
961 max

37

55

125

Electricity

PRO64L1EXT
60cm 4 burners, electric oven

Kenmerken
- 4 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 69/53
- digitale programmaklok met kerntemperatuurmeter
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 2.500W

3.290 4 (roestvrijstaal)

3.590 4 (hoogglans lak) 

Oven functies 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309  teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaatEnergieklasse A

PRO64L1EXT
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MAS126G2ENET

Master Serie

Scan voor 
meer 
informatie

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

1195

8

1195
35

600

1195

890 min
915 max 925 min

961 max

37

MAS126G2EXT
120cm branders + teppan yaki, dubbele oven

Kenmerken
- 6 messing branders + 1 Teppan-Yaki
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 69/59
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 6.000W

7.650 4 (roestvrijstaal)

7.950 4 (matte kleur) 

Functies (linker oven) 
 
 
 
 

Functies (rechter oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2 verlengde stelpoten
- PEN06 Gietijzeren bakplaatEnergieklasse A

MAS126G2EXT

MAS106L2ENET

Scan voor 
meer 
informatie

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

995

8

995
35

600

995

890 min
915 max

925 min
961 max

37

MAS106L2EXT
100cm 6 branders, dubbele oven

Kenmerken
- 6 messing branders
- 2 x 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 4.300W

5.720 4 (roestvrijstaal)

5.920 4 (matte kleur) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309  teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaatEnergieklasse A

MAS106L2EXT

Master Serie

MAS96L2ENET

Scan voor 
meer 
informatie

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
961 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

MAS96L2EXT
90cm 6 burners, electric double oven

Kenmerken
- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- thermometer
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 38/28
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 4.100W

4.950 4 (roestvrijstaal)

5.150 4 (matte kleur) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309  teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaatEnergieklasse A

MAS96L1ENET

Scan voor 
meer 
informatie

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
961 max

333
78

37

MAS96L1EXT
90cm 6 branders, enkele oven

Kenmerken
- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 104/86
- thermometer
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 3.500W

4.390 4 (roestvrijstaal)

4.590 4 (matte kleur) 

Oven functies 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

Energieklasse A

MAS96L2EXT

MAS96L1EXT
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Master Serie

MAS64L1ENET

Scan voor 
meer 
informatie

678

Gas
36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

595

8

595
35

600

595

890 min
915 max

925 min
961 max

37

55

125

Electricity

MAS64L1EXT
60cm 4 branders, enkele oven

Kenmerken
- 4 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- oveninhoud (lit) bruto/netto 69/53
- thermometer
- elektrische oven met 11 functies
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 2.500W

2.950 4 (roestvrijstaal)

3.100 4 (hoogglans lak) 

Oven functies 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309 teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaatEnergieklasse A

MAS64L1EXT

HER126G2EAVT

HER106G3EAVT

Serie Heritage

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

1195

8

1195
35

600

1195

890 min
915 max 925 min

961 max

37

995 

180

450

13
860

35 250

895 min
915 max

600
600

60

20

925 min
961 max

22 506 60

995
35

4060

124

450

995

8

8

36

Electricity

765

Gas

37

HER126G2ENET
120cm 6 branders + teppan yaki, dubbele oven oven

Kenmerken
- 6 messing branders + 1 Teppan-Yaki
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud links 69 L, oveninhoud rechts 69 L
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde 6.000W

8.950 4 (mat zwart of ivoor) 

Functies (linker oven) 
 
 
 
 

Functies (rechter oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2 verlengde stelpoten
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

HER106L3ENET
100cm 6 burners, electric triple oven

Kenmerken
- 6 messing branders
- 2 x 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud grote oven 69 L, kleine oven 38 L, grill 

24 L
- thermometer
- 3 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- saansluitwaarde 6.500W

8.950 4 (mat zwart of ivoor) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- 901309  teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

Energieklasse A

Energieklasse A

HER126G2ENET

HER106L3ENET
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HER96L2EAVT

HER106L2EAVT

Serie Heritage

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

678

55

125

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

995

8

995
35

600

995

890 min
915 max

925 min
961 max

37

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

600

895

890 min
915 max

925 min
961 max

37

678

Gas

Electricity

895
35

333
78

HER106L2ENET
100cm 6 branders, dubbele oven

Kenmerken
- 6 messing branders
- 2 x 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 69/59
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 4.300W

7.950 4 (mat zwart of ivoor) 

Functies (linker oven) 
 
 
 
 

Functies (rechter oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309  teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

HER96L2ENET
90cm 6 branders, dubbele oven

Kenmerken
- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto: li 69/59 re: 54/42
- thermometer
- 2 sets telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 4.100W

6.950 4 (mat zwart of ivoor) 

Functies (grote oven) 
 
 
 
 

Functies (kleine oven) 
 
 
 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309  teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaat

Energieklasse A

Energieklasse A

HER96L2ENET

HER106L2ENET

HER96L1EAVT

Serie Heritage

Scan voor 
meer 
informatie

678

Gas

Electricity

36

600

60

22 507 60

20

4060

124

775450

895

8

895
35

600

895

890 min
915 max

925 min
961 max

333
78

37

HER96L1ENET
90cm 6 branders, enkele oven

Kenmerken
- 6 messing branders
- 5kW dual wok
- metalen knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 104/86
- thermometer
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 ovenlamp, wok ring, sudderplaatje
- soft motion lade en ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 3.500W

5.950 4 (mat zwart of ivoor) 

Oven functies 
 
 
 

 

 

Optionele Accessoires
- KTVP90.2  verlengde stelpoten
- 901309  teppan yaki
- PEN06 Gietijzeren bakplaatEnergieklasse A

HER96L1ENET
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Master Serie Prime Line

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

AMS96D61BX/19
90cm 6 burners, electric oven  90cm 6 branders, enkele oven

AMS96L61BX
90cm 6 branders, enkele oven

Kenmerken
- 6 aluminium branders
- 2 x 5kW dual wok
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, 
 dubbele ventilator
- digitale programmaklok tiptoets
- 1 set telescopische geleiders, 1 braadslede, 2 

ovenroosters, 1 lamp, 1 draaispit
- ovendeur met 3 voudig glas
- opbergvak
- aansluitwaarde: 3.500W

Kenmerken
- 6 aluminium branders
- 4kw wok
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 104/86
- digitale programmaklok tiptoets
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 lampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- opbergvak
- aansluitwaarde

2.670 4 (roestvrijstaal)

2.770 4 (mat zwart)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901401 teppan-yaki
- 901438  sudderplaatje
- 901439  wok ring
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

2.430 4 (roestvrijstaal)

2.550 4 (mat zwart)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901401  teppan-yaki
- 901438  sudderplaatje
- 901439  wok ring
- 901511  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

125 min
165 max

 

Supply cable
length 1500

897

600

537

906 min
967 max

60

760 720

40

897

600

906 min
967 max

56

60

30

72

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

125 min
165 max

 

Supply cable
length 1500

897

600

537

906 min
967 max

60

760 720

40

897

600

906 min
967 max

56

60

30

72

AMS96D61BNE

AMS96L61BNE

Energieklasse A

Energieklasse A

AMS96L61BX

AMS96D61BX/19

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

AMS96L61CZWA
90cm 6 branders, enkele oven

AMS95L61CXU/19
90cm 5 branders, enkele oven

Kenmerken
- 6 aluminium branders
- 4kw wok
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 104/86
- digitale programmaklok tiptoets
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 lampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- opbergvak
- aansluitwaarde: 3.500W

Kenmerken
- 5 aluminium branders
- 4kw wok links
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117,  
 dubbele ventilators
- digitale programmaklok druktoets
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 lampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 3.500W

2.430 4 (full black mat)

2.260 4 (roestvrijstaal)

2.380 4 (mat zwart met rvs)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901401  teppan-yaki
- 901438  sudderplaatje
- 901439  wok ring
- 901511  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

2.070 4 (roestvrijstaal)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901401  teppan-yaki
- 901438  sudderplaatje
- 901439  wok ring
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

AMS96L61CNE

AMS96L61CX

60

740

20

897

897

600

537

886 min
947 max

600

886 min
947 max

56

60

15

72

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

130 min
200 max

 

Supply cable
length 1500

720

60

740

20

897

897

600

537

876 min
942 max

600

876 min
942 max

56

60

15

72

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

130 min
200 max

 

Supply cable
length 1500

720

Energieklasse A

Energieklasse A

Master Serie Prime Line

AMS96L61CZWA

AMS95L61CXU/19
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Scan voor 
meer 
informatie

AMS95C61CXU/19
90cm 5 branders, enkele oven

Kenmerken
- 5 aluminium branders
- 4kw wok midden
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117,  
 dubbele ventilator
- digitale programmaklok druktoets
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 lampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 3.500W

2.070 4 (roestvrijstaal)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901401  teppan-yaki
- 901438  sudderplaatje
- 901439  wok ring
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

60

740

20

897

897

600

537

876 min
942 max

600

876 min
942 max

56

60

15

72

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

130 min
200 max

 

Supply cable
length 1500

720

Energieklasse A

Scan voor 
meer 
informatie

MAS96LMFEATNT
90cm 6 branders, enkele oven

Kenmerken
- 6 aluminium branders
- 4kw wok
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117
- digitale programmaklok tiptoets
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 lampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- opbergvak
- aansluitwaarde: 3.500W

2.440 4 (zwart)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901401  teppan-yaki
- 901438  sudderplaatje
- 901439  wok ring
- 901471  telescopische geleiders
- 901572 stelpoten zwartEnergieklasse A

MAS96LMFEATNT

AMS95C61CXU/19

60

740

20

897

897

600

537

886 min
942 max

600

886 min
942 max

56

60

15

72

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

130 min
200 max

 

Supply cable
length 1500

720

Scan voor 
meer 
informatie

AMS95C61CZWA/19
90cm 4 branders, enkele oven

Energieklasse A

Kenmerken
- 5 aluminium branders
- 4kw wok
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117
- digitale programmaklok tiptoets
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 lampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- opbergvak
- aansluitwaarde: 3.500W

2.180 4 (zwart)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901401  teppan-yaki
- 901438  sudderplaatje
- 901439  wok ring
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten
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Supply cable
length 1500

720

AMS95C61CZWA/19
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AMS95L61CX/19
90cm 5 branders, enkele oven

Kenmerken
- 5 aluminium branders
- 4kw wok links
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 142/117, 
 dubbele ventilators
- digitale programmaklok druktoets
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 2 lampen
- ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 3.500W

1.910 4 (roestvrijstaal)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901401  teppan-yaki
- 901438  sudderplaatje
- 901439  wok ring
- 901471  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten

60
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876 min
942 max
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942 max
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Electricity
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200 max

 

Supply cable
length 1500

720

Energieklasse A

AMS95L61CX/19
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AM64C61CX/19
90cm 4 branders, enkele oven

Kenmerken
- 4 aluminium branders
- 4kw wok
- soft grip knoppen
- gietijzeren pandragers
- elektrische oven met 11 functies
- oveninhoud (lit) bruto/netto 69/53
- digitale programmaklok druktoets
- 1 braadslede, 2 ovenroosters, 1 lamp
- ovendeur met 3 voudig glas
- aansluitwaarde: 2.900W

1.,390 4 (roestvrijstaal)

Oven functies 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901438  sudderplaatje
- 901439  wok ring
- 901511  telescopische geleiders
- 901571 stelpoten
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38

Supply cable
length 1500

Energieklasse A

AM64C61CX/19
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Afzuigkappen

Bij Bertazzoni zijn we van mening dat ventilatie altijd een 
integraal onderdeel moet zijn van uw keukenontwerp.
Onze ingenieurs analyseerden de ventilatiebehoeften 
van al onze kooktoestellen en ontwikkelden meerdere 
oplossingen om het hele assortiment aan te vullen. Welk 
apparaat u ook kiest en welke stijl u ook voor uw keuken 
wenst, u zult een model vinden dat bij uw Bertazzoni stijl 
past. De line-up bevat verschillende nieuwe afzuigkappen 
die zijn ontworpen om naadloos te passen bij de Master, 
Professional en Heritage Bertazzoni Serie.

In deze sectie
 – Wand blok afzuigkap
 – Wand schouwmodel
 – Wand glas model
 – Geïntegreerde afzuigkap
 – Eiland blok afzuigkap
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Blokschouw wand

120cm 100cm 90cm 60cm 
1 motor 
Roestvrijstaal, mat zwart  
en carbonio

Wandmodel schouw

110cm 70cm
1 motor
Mat zwart en ivoor

Wandmodel glas

90cm
Verticaal en schuin
1 motor
Zwart glas

Blokschouw eiland

120cm 90cm
1 motor
Roestvrijstaal

Geïntegreerde

86cm 70cm 52cm
1 motor
Roestvrijstaal

Plafond afzuigkap

90cm
1 motor
Roestvrijstaal

Afzuigkappen
Krachtige keuzes
Kies een afzuigvermogen van 
570 tot 710 m3/u models

Verlichting
2 of 4 led lampjes voor helder 
zicht terwijl u kookt

Verwijderbare filters
De aluminium of roestvrijstalen 
filters zijn verwijderbaar voor 
eenvoudig en veilig onderhoud 
en reiniging

Precisie bediening
Kies elektronische of 
knopbediening. Plafondmodel 
Up & Down model verkrijgbaar 
met extra afstandsbediening

Veelzijdige installatie
Kies uit traditionele 
wandmontage tot eilandmontage, 
geïntegreerd en hellend
–
Kleuropties
Kies uit roestvrij staal, matte 
kleuren, ivoor of zwart glas

De afzuigkappen van Bertazzoni zijn er in een groot aantal 
maten van 52cm tot 120cm. Deze elegante, functionele 
ontwerpen passen op elke kookplaat of fornuis. Ze passen 
ook prachtig bij elke keukenontwerpstijl uit de Professional, 
Modern en Heritage serie. U kunt kiezen uit wand, eiland en 
inbouwkappen in verschillende maten die geschikt zijn voor 
verschillende kookplaten. De speciale inductiekookplaten 
van Bertazzoni met afzuiging zijn er in drie varianten. Een 
keuze aan afwerkingen omvat roestvrij staal, matte kleuren 
of volledig zwart glas. Elektronische tiptoetsen maken het 
eenvoudig om de juiste stand te kiezen en LED lampjes 
bieden een uitstekende zichtbaarheid van het kookoppervlak 
eronder. De geavanceerde technologie van Bertazzoni 
omvat een randafzuiging luchtstroom voor uitstekende 
afzuiging, een keuze uit drie snelheden met boosters 
voor extra vermogen en aluminium- en koolstoffilters met 
filterverzadigingsalarm *, waardoor deze afzuigkappen elke 
kookuitdaging aan kunnen. Alle afzuigkappen van Bertazzoni 
zijn ontworpen om energiezuinig te zijn. **

*op geselecteerde modellen
**Zie individuele modellen voor details 
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Afzuigkappen

Wand Schouwmodel
Een stoere afzuigkap passend bij de 
Heritage en Master serie. Leverbaar in 
mat zwart en ivoor in 70 en 110cm. De 
afzuigkap als stijlicoon in uw keuken.

Blokmodel afzuigkappen voor 
wandmontage
Kies uit 60cm, 90cm, 100cm of 120cm 
breedtes voor een design dat past bij 
elke Bertazzoni gas- of inductiekookplaat. 
Het instellen en aanpassen van de 
afzuigluchtstroom is eenvoudig met 
de elektronische tiptoetsen. Deze 
afzuigkappen bieden uitstekende A + 
energiezuinige prestaties.

Glazen afzuigkappen voor 
wandmontage 
Innovatief elegant eigentijds ontwerp 
in zwart glas met keuze uit zowel een 
verticaal of schuine 90cm brede variant. De 
randafzuiging van Bertazzoni vermindert 
de waargenomen geluidsniveaus met 25% 
en garandeert tegelijkertijd effi ciënte 
prestaties. Ze hebben de classifi catie A en 
A + voor toonaangevende energiezuinige 
prestaties.

Geïntegreerde afzuigkappen
Deze ruimtebesparende geïntegreerde 
afzuigkappen kunnen in uw kasten worden 
ingebouwd of vlak in het plafond worden 
geïnstalleerd, zodat ze bijna verdwijnen. 
De inbouwmodellen zijn verkrijgbaar in 
3 breedtes - 52cm, 70cm en 86cm. De 
randafzuiging vermindert het waargenomen 
geluidsniveau met 25% en een keuze uit 
3 snelheden met booster kan gemakkelijk 
aan al uw afzuigbehoeften voldoen. Het 
90cm plafondmodel is afgewerkt met een 
roestvrijstalen afwerking en past bij alle 
apparaten uit de Bertazzoni serie voor een 
naadloze en elegante look. Het is eenvoudig 
te bedienen met een afstandsbediening.
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120 90 60

100 90 60

90 90

90 86 70 52

110 70

120 90 40

KT120P1AXT

KT100P1XV

KPL90PLAG1XA

KR110HER1NEDC

KTI120PRO1XT

KC90PRO1XA

KV90PRO1NA KV90MOD1NA

KT90P1XV

KR70HER1NEDA

KTI90PRO1XT

KIN86MOD1XB KIN70MOD1XB KIN52MOD1XC

KT90P1AXT KT60P1AXT

KT60P1XV

Blokschouw Glasfront

Geïntegreerd

Klassiek model

Eiland model

XT

XV XT

XA XB XB XC

XT

XA

XV

NE A NE A

NA NA

XA NEA

XT NET NT

XV NEV
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Blokschouw wandmodel
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KT120P1AXT
120cm blokschouw wandmodel

KT60P1AXT
60cm blokschouw wandmodel

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 3 LED lampen
- elektronische touch bediening met LED
- naloop timer
- roestvrijstaal vetfilter
- vetfilterverzadiging indicator
- maximaal afzuigvermogen700m³h
- geluidsniveau 69dBA
- anti fingerprint roestvrijstaal
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 270W 

Energieklasse A+

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 2 LED lampen
- elektronische touch bediening met LED
- naloop timer
- roestvrijstaal vetfilter
- vetfilterverzadiging indicator
- maximaal afzuigvermogen700m³h
- geluidsniveau 69dBA
- anti fingerprint roestvrijstaal
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 270W

Energieklasse A+

1.190 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901497  koolstoffilter
- BPF-650  plasma filter

940 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901497  koolstoffilter
- BPF-650  plasma filter

KT90P1AXT
90cm blokschouw wandmodel

KT100P1XV
100cm blokschouw wandmodel

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 2 LED lampen
- elektronische touch bediening met LED
- naloop timer
- roestvrijstaal vetfilter
- vetfilterverzadiging indicator
- maximaal afzuigvermogen700m³h
- geluidsniveau 69dBA
- anti fingerprint roestvrijstaal
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 270W

Energieklasse A

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 2 LED lampen
- druktoetbediening
- aluminium vetfilter
- maximaal afzuigvermogen700m³h
- geluidsniveau 71dBA
- anti fingerprint roestvrijstaal
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 140W

Energieklasse B

1.040 4 (roestvrijstaal)

1.090 4 (mat zwart) 

1.190 4 (carbonio)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901497  koolstoffilter
- BPF-650  plasma filter

940 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901497  koolstoffilter
- BPF-650  plasma filter
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KT90P1XV

KT60P1XV

KT90P1XV

Scan voor 
meer 
informatie

KPL90PLAG1NEA
90cm blokschouw wandmodel

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 2 LED lampen
- druktoetsbediening
- aluminum mesh filters
- maximaal afzuigvermogen600m³h
- diameter afvoer 150mm
- Aansluitwaarde 234W

 

Energieklasse A

510 4 (matte kleur) 

490 4 (roestvrijstaal)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901425  recirculatie kit
- 901394 koolstoffilter set
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KT90P1NEV
90cm blokschouw wandmodel

KT60P1XV
60cm blokschouw wandmodel

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 2 LED lampen
- touch op zwart glas
- roestvrijstaal vetfilter
- maximaal afzuigvermogen700m³h
- geluidsniveau 71dBA
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 140W

 

Energieklasse B

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 2 LED lampen
- druktoetbediening
- aluminium vetfilter
- maximaal afzuigvermogen700m³h
- geluidsniveau 71dBA
- anti fingerprint roestvrijstaal
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 140W

Energieklasse C

820 4 (mat zwart) 

790 4 (roestvrijstaal)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901497  koolstoffilter
- BPF-650  plasma filter

590 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901497  koolstoffilter
- BPF-650  plasma filter
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Klassieke wandmodellen
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KR110HER1ADC
ivoor

KR70HER1ADA
ivoor

Wandmodellen glasfront
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KV90PRO1NA
90cm wandmodel glasfront

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- tiptoetsbediening
- naloop timer
- aluminum vetfilter
- maximaal afzuigvermogen 570m³h
- geluidsniveau 73dBA
- LED verlichting
- vetfilterverzadiging indicator
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 125W 

Energieklasse A

1.690 4

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901498  koolstoffilter

KV90MOD1NA
90cm wandmodel glasfront

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- tiptoetsbediening
- naloop timer
- aluminum vetfilter
- maximaal afzuigvermogen 700m³h
- geluidsniveau 70dBA
- LED verlichting
- vetfilterverzadiging indicator
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 270W 
 

Energieklasse A+

1.440 4

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901499  koolstoffilter

KR110HER1NEDC

KR70HER1NEDA KV90MOD1NA

KV90PRO1NA
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KR110HER1NEDC
110cm wandmodel schouw

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- LED lichtstrip
- draaiknopbediening
- roestvrijstaal vetfilter
- maximaal afzuigvermogen 570m³h
- geluidsniveau 67dBA
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 140W 
 
 
 

Energieklasse C

1.840 4 (mat zwart)

1.840 4 (ivoor)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901499  koolstoffilter

KR70HER1NEDA
70cm wandmodel schouw

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- LED lichtstrip
- druktoetsbediening
- roestvrijstaal vetfilter
- vetfilterverzadiging indicator
- maximaal afzuigvermogen 700m³h
- geluidsniveau 69dBA
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 270W 

 

Energieklasse A

1.790 4 (mat zwart)

1.790 4 (ivoor)

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901499  koolstoffilter
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Eiland modellen
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KTI120P1AXT
120cm eilandmodel

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 4 LED lampen
- elektronische touch bediening met LED
- naloop timer
- roestvrijstaal vetfilter
- vetfilterverzadiging indicator
- maximaal afzuigvermogen700m³h
- geluidsniveau 69dBA
- anti fingerprint roestvrijstaal
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 270W

Energieklasse A

1.720 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901497  koolstoffilter
- BPF-650  plasma filter

KTI90P1AXT
90cm eilandmodel

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- 4 LED lampen
- elektronische touch bediening met LED
- naloop timer
- roestvrijstaal vetfilter
- vetfilterverzadiging indicator
- maximaal afzuigvermogen700m³h
- geluidsniveau 69dBA
- anti fingerprint roestvrijstaal
- diameter afvoer 150 mm.
- Aansluitwaarde 270W 

Energieklasse A

1.540 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901497  koolstoffilter
- BPF-650  plasma filter
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Geïntegreerder afzuigkappen
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KIN70MOD1XB
70cm inbouw unit

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- druktoetsbediening
- naloop timer
- aluminium vetfilter
- vetfilterverzadiging indicator
- maximaal afzuigvermogen 700m³h
- geluidsniveau 70dBA
- 2 LED llampen
- randafzuiging
- aansluitwaarde 250W 
 

Energieklasse B

940 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901499  koolstoffilter
- BPF-650 of BPFP-650 plasma filter

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

33
0

30
5

520-700-860

492-672-832 300
260

100 150

Scan voor 
meer 
informatie

KIN52MOD1XC
52cm inbouw unit

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- druktoetsbediening
- naloop timer
- aluminium vetfilter
- vetfilterverzadiging indicator
- maximaal afzuigvermogen 700m³h
- geluidsniveau 70dBA
- 2 LED llampen
- randafzuiging
- aansluitwaarde 250W 

Energieklasse C

890 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901499  koolstoffilter
- BPF-650 of BPFP-650 plasma filter

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

33
0

30
5

520-700-860

492-672-832 300
260

100 150

KC90PRO1XA

KIN86MOD1XB KIN52MOD1XC

KIN70MOD1XB

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

898,6

678

955

872

192

503

41
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6

49
8,

6

54
5

54
1
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0
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2

19
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1
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KC90PRO1XA
90cm plafond model

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- draadloze afstandsbediening
- naloop timer
- aluminium vetfilter
- vetfilterverzadiging indicator
- maximaal afzuigvermogen 700m³h
- geluidsniveau 71dBA
- 4 LED lampen
- randafzuiging
- aansluitwaarde 145W 
 

Energieklasse A+

1.990 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901500  koolstoffilter
- BPF-650 of BPFP-650 plasma filter

KIN86MOD1XB
86cm inbouw unit

Kenmerken
- 1 motor, 3 snelheden + booster
- druktoetsbediening
- naloop timer
- aluminium vetfilter
- vetfilterverzadiging indicator
- maximaal afzuigvermogen 700m³h
- geluidsniveau 70dBA
- 2 LED llampen
- randafzuiging
- aansluitwaarde 250W 
 

Energieklasse B

990 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionele Accessoires
- 901499  koolstoffilter
- BPF-650 of BPFP-650 plasma filter

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590 
520 

4

55

P604IM2G5NE

550 480

590 
520 

4

45

33
0

30
5

520-700-860

492-672-832 300
260

100 150
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Koelen en vriezen

Samen met de oven en kookplaat is de koelkast de 
derde bouwsteen van elke keuken. Bertazzoni koelkasten 
bieden een scala aan toepassingen, afmetingen 
en installatie opties. Allemaal geharmoniseerd door 
hun ontwerp, zodat ze passen bij de volledige reeks 
keukenapparatuur voor elke serie. Een reeks hightech-
functies zijn onder meer LED-surroundverlichting, twee 
compressoren en flexibele koel- / vriescombinaties 
voor zones. Door de dubbele luchtkoeling, no-frost-
systemen (elk voor de koel- en vriescompartimenten) 
houdt u alles op de perfecte temperatuur en houdt u de 
luchtvochtigheid onder controle. 

De supervriesmodus maakt gebruik van een compressor 
met variabele snelheid om u een 20% snellere 
invriescyclus voor vers voedsel te geven. U kunt kiezen 
om bijpassende handgrepen te kiezen die past bij uw 
andere Bertazzoni apparaten uit de Professional, Master 
of Heritage serie. 

In deze sectie
 – Inbouw koel-vries combinatie
 – Inbouw enkeldeurs
 – French door koel-vries



184   PRODUCTEN PRODUCTEN   185

Enkeldeurs inbouw koeling

Enkeldeurs inbouw koelkasten

75cm Koelkasten 
Hoogte 213cm
Roestvrijstaal
Geïntegreerd
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

60cm Koelkasten 
Hoogte 213cm
Roestvrijstaal
Geïntegreerd
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

60cm Koelkast
Hoogte 177cm
Geïntegreerd

Enkeldeurs inbouw vriezers

60cm Vriezer
Hoogte 213cm
Roestvrijstaal
Geïntegreerd
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

45cm Vriezer 
Hoogte 213cm
Roestvrijstaal
Geïntegreerd
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

60cm Vriezer 
Hoogte 177cm
Geïntegreerd

Enkeldeurs inbouw wijnklimaatkasten

60cm Wijnklimaatkast
Hoogte 213cm
Roestvrijstaal
Geïntegreerd
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

45cm Wijnklimaatkast
Hoogte 213cm
Roestvrijstaal
Geïntegreerd 
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

Toonaangevende bruikbare
diepte
Aan de zijkant gemonteerde
verdamper vergroot de
diepte en capaciteit van de
voedselopslag
–
Fast Cooling
Wanneer grote hoeveelheden
voedsel in de koelkast
worden bewaard,
optimaliseert Fast Cooling
snel de temperatuur om
voedsel vers te houden

Betere hygiëne en
voedselopslag
De lades zijn behandeld met
aluminiumkristal om de
kleine tussenruimtes waar
bacteriën zich kunnen
nestelen af te dichten en
100% hygiëne te garanderen

Constante koude lucht
De luchtstroom aan de zijkant
houdt de temperatuur
constant, zelfs als de deur
vaak wordt geopend

Verzonken installatie
De gepatenteerde
scharnieren met "lift &
swing" beweging maakt
installatie mogelijk met
minimale vrije ruimte van
aangrenzende
meubelpanelen

Nauwkeurige
temperatuurregeling
Optimale temperatuurinstelling
om het bewaren van voedsel te
verlengen. De compressor met
variabele snelheid zorgt voor
nauwkeurige 
temperatuurregeling en
optimale energie-efficintie

Tiptoets
gebruikersinterface
Hiermee kunt u de
temperatuur instellen en
speciale functies selecteren

LED-verlichting
Perfect 360° zicht dankzij de
boven- en zijverlichting

Bertazzoni inbouwkoelkasten zijn meesterwerken van
design en technologie. De koelkasten, diepvriezers en
hoogwaardige wijnklimaatkasten van 213 cm zijn er als
geïntegreerd model voor meubelpaneel of met tijdloze
roestvrijstalen deuren. De “lift & swing” scharnieren
maken vlakke inbouw mogelijk. Voor deze modellen zijn
handgrepen leverbaar die passen bij de stijl van uw
andere Bertazzoni apparaten in Master, Professional of
Heritage stijl. De enkeldeurs 177 cm. koelkast en
vriezerpassen perfect in elke keuken met deur op deur
installatie en omkeerbare deur. Ze bieden flexibele
ruimte met een inhoud van respectievelijk 300 liter en
197 liter.
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Koelkast

Enkeldeurs inbouwkoelkast
H 177cm
De koelkast met een capaciteit van 300
liter is ontworpen voor maximale flexibiliteit
en om een perfecte voedselopslag te 
garanderen. De vriezer biedt een veelzijdige 
capaciteit van 197 liter. Beide zijn voorzien 
van boven- en zij-LEDverlichting voor 
een duidelijk zicht op de inhoud. Met de 
intuïtieve bedieningselementen en het 
gebruiksvriendelijke touchscreen-display
kun je de temperatuur aanpassen en de
functies "Super Cooling" en "Economy" 
(voor de koelkast) en "Super Freeze" en 
"Economy" (voor de vriezer).

Intuïtieve interface 
Het aanraakscherm is ontworpen voor
maximaal gebruiksgemak. Het display
toont de temperatuur die werkelijk in het
apparaat aanwezig is en geeft zo
nauwkeurig mogelijke feedback.

Toonaangevende ruimte
De ingenieurs van Bertazzoni bereikten de
grootste bruikbare diepte door de
verdamper aan de zijkant te monteren in
plaats van aan de achterkant van de
koelkast. Op deze manier is de benodigde
ruimte voor de scharnieren is
geoptimaliseerd en de diepte en
opslagcapaciteit aanzienlijk vergroot,
waardoor dit model de inbouwkoelkast met
de grootste beschikbare diepte is.

Laterale luchtstroom 
De zijdelingse luchtstroom voorkomt dat
koude lucht ontsnapt bij het openen van
de deur. Zelfs wanneer de deur vaak
wordt geopend, wordt altijd een constante
temperatuur gehandhaafd.

Total No Frost-technologie 
In tegenstelling tot de traditionele nofrost-
technologie, handhaaft de dubbele
ventilatortechnologie van Bertazzoni de
juiste vochtigheidsgraad en voorkomt het
de vorming van rijp of ijs, om een
langere en betere bewaring van voedsel
te garanderen.

Betere hygiëne en
voedselopslag
Het gebruik van aluminium en glas voor
de interne oppervlakken garandeert een
maximale hygiëne na het reinigen,
waardoor de vorming van geuren wordt
vermeden.

Praktisch ontwerp 
Dankzij de Shopping-modus koelt de
koelkast sneller af na het opbergen van
grote hoeveelheden boodschappen. De
Vakantiemodus met lege koelkast zorgt
voor hygiëne tijdens uw afwezigheid
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Gelijkmatige koeling
De zijdelingse luchtcirculatie
handhaaft dezelfde
temperatuur in de vriezer

Compressor met
variabele snelheid
Biedt optimale
temperatuurregeling en
bespaart energie

Intuïtieve
temperatuurregeling
Nauwkeurige digitale
gebruikersinterface en 
TFTdisplay

Veelzijdige opbergen
Drie in hoogte verstelbare
plateaus, plus het bovenste
deel van de ijsmachine dat
dienst doet als extra plank,
twee lades en twee in hoogte
verstelbare deurvakken

Automatische ijsmachine
met waterfilterfunctie
Mogelijkheid om de grootte
van het ijsblokje te selecteren.
SuperIce-functie verhoogt de
ijsproductie tot 50%
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Vriezer

IJsopties 
Met een speciale functie kun je de
perfecte grootte van het ijsblokje instellen.
Met de SuperIce functie kun je de
ijsproductie verhogen tot wel 50%,
bijvoorbeeld bij het organiseren van een
feest. Het waterfiltratiesysteem zorgt
ervoor dat het ijs helder en bacterievrij is. 

Veelzijdige opslag 
De drie in hoogte verstelbare plateaus, de
twee laden en de twee deurvakken
bieden tal van mogelijkheden om voedsel
perfect op te bergen en te bewaren.

Gelijkmatige koeling 
De laterale luchtcirculatie biedt gelijkmatige 
verdeling van koude lucht in het interieur. 
Dankzij het no-frostkoelsysteem is het niet 
meer nodig om de vriezer te ontdooien. 
Deze technologie brengt de vriezer sneller 
op temperatuur na het openen van de deur.

Led verlichting
Makkelijk vinden wat je zoekt: de vriezer is
uitgerust met zijverlichting die je 360°
zichtbaarheid garandeert.

Intuïtieve
temperatuurregeling 
De digitale gebruikersinterface met 
TFTdisplay maakt nauwkeurige bewaking 
en controle van alle vriezerfuncties 
mogelijk.

Enkeldeurs vriezer 177cm 
De vriezer biedt veelzijdige capaciteit
van 197 liter. Het beschikt over 
LEDverlichting aan de boven- en 
zijkant voor een duidelijk zicht op de 
inhoud. Intuïtieve bediening en met het 
gebruiksvriendelijke touchscreendisplay 
kunt u de temperatuur en de functies 
"Super Freeze" en "Economy" aanpassen.
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Rijping van rode wijn
Om rode wijnen te rijpen bij
constante temperatuur en
vochtigheid, waardoor de
wijn, de kurk en het etiket in
perfecte staat blijven.

Intuïtieve digitale
instelling
Nauwkeurige regeling van
temperatuur en
luchtvochtigheid
–
Vochtigheidsregeling
Mogelijkheid om de juiste
vochtigheidsgraad te
kiezen uit laag, gemiddeld
of hoog om de wijn in
optimale omstandigheden
te houden.

Gepersonaliseerde 
verlichting
Mogelijkheid om de verlichting
12 uur aan te houden voor
een maximale visuele impact
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Wijnklimaatkast

Perfecte conservering van 
wijn 
De wijnklimaatkast biedt een hoge
mate van controle om de wijn in de
best mogelijke conditie te houden.
Naast het perfecte temperatuurbereik
kan de luchtvochtigheid worden
geregeld door middel van intuïtieve
digitale bediening. Dankzij een
speciale functie kun je met volledige
controle bijzondere rode wijnen lang
laten rijpen. Stel nauwkeurige
temperatuur- en controleparameters in
en plaats de flessen erin: u kunt er
zeker van zijn dat ze in de best
mogelijke omstandigheden worden
bewaard.

Bewaar uw wijn 
Om uw kostbare wijncollectie te 
beschermen tegen invloeden van licht,
is de wijnkast uitgerust met een drielaags 
getinte glazen deur met UVbescherming.
De compressor heeft een 
trillingsdempingssysteem om ervoor te 
zorgen dat uw wijn ongestoord rust totdat u 
klaar bent om ervan te genieten.

Twee temperatuurzones 
Het is mogelijk om rode wijn en witte wijn
tegelijkertijd veilig te bewaren door twee
verschillende temperatuurzones in te
stellen tussen 4° en 18°C. Ook als de
koelkast tot de maximale capaciteit gevuld
is, wordt een constante temperatuur en
vochtigheid gegarandeerd en blijft de wijn
behouden in perfecte staat.

Luchtvochtigheid 
Mogelijkheid om te kiezen tussen
drie niveaus van vochtigheid, laag,
gemiddeld en hoog om de
uw wijn en kurken in perfecte staat te
houden.
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Koel-vries combinatie

90cm
Roestvrijstaal
Geïntegreerd

75cm
Roestvrijstaal
Geïntegreerd

60cm
Inbouw
Deur op deur
Sleepdeursysteem

Led-surroundverlichting
Een duidelijk zicht, zelfs als
de koelkast vol is 

Intuïtieve bediening
Digitale LED gebruikersinterface 
met voorgeprogrammeerde opties 
en nauwkeurige digitale sensoren

Flex Zone - geoptimaliseerde 
opslag
Verander vriesladen in extra 
koelkastruimte of nul graden 
zone met geoptimaliseerde 
temperatuur
–
Hygiënisch en veilig
Dankzij de antibacteriële 
behandeling in de lades is de 
koelkast gemakkelijk schoon en 
hygiënisch te houden

Supervriesmodus
Bevriest vers voedsel 20% 
sneller 
–
IJsblokjes
Selecteer de afmetingen van 
de ijsblokjes. Verhoog de 
ijsproductie tot 50% met de 
SuperIce-functie 

Lateraal
luchtstroomsysteem
Behoudt een constante 
temperatuur wanneer de  
deur wordt geopend

Grote capaciteit
Grootste diepte in zijn klasse 
(modellen van 90cm en 75cm)
–
Dubbele inverter compressoren 
met variabele snelheid en 
verdampers bieden volledige 
controle en voorkomen 
smaakoverdracht

Grote groentelades
Metalen groentelade over de 
volledige breedte houdt fruit en 
groenten langer vers
–
Makkelijke toegang
State-of-the-art gelijders zorgen 
voor gemakkelijke toegang en 
geruisloos sluiten

Total No Frost-technologie
Langer bewaren van voedsel 
zonder rijpvorming

De Top Line koelkasten zijn vormgegeven om Bertazzoni's 
nauwgezette aandacht voor detail te weerspiegelen. 
Bovendien zijn ze ook praktisch. Voorzien van de 
nieuwste technologie om de voedingswaarde, vitamines, 
mineralen en textuur van uw eten langer te behouden. 
Ze zijn ontworpen voor volledig verzonken installatie in 
een kast en zijn verkrijgbaar in zowel roestvrijstalen als 
geïntegreerde modellen voor naadloze installatie met 
aangrenzende kasten. Ze kunnen met de Side by Side kit 
naast elkaar worden geïnstalleerd om uw koelkastruimte 
te verdubbelen.
“Lift & swing” scharnieren zijn beschikbaar op modellen 
van 90cm en 75cm om een minimale verticale opening 
van 3 mm tussen aangrenzende frontpanelen van de 
kasten mogelijk te maken.
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Koel-vries combinatie

Flex Zone
Bewaren van voedsel geoptimaliseerd. Met 
Flex Zone kunt u het onderste vriesvak 
omschakelen tot extra koelruimte of nul 
graden compartiment om vers voedsel of 
dranken in te bewaren.

"Lift & swing" scharnieren 
Door deze speciale scharnieren kan het 
frontpaneel gemonteerd worden met een 
minimale verticale opening van 1mm tussen 
aangrenzende kastpanelen. Verkrijgbaar op 
modellen van 90cm en 75cm.

Hygiënisch en veilig
De antibacteriële metalen coating helpt 
om de koelkast schoon en hygiënisch te 
houden, zonder vorming van schadelijke 
bacteriën. De roestvrijstaal componenten 
hebben afgeronde hoeken voor eenvoudige 
reiniging.

Altijd vers
Perfecte temperatuurregeling wordt 
mogelijk gemaakt door speciale dubbele 
verdampers en dubbele compressoren met 
variabele snelheid voor zowel koelkast als 
vriezer.

Nauwkeurige 
temperatuurregeling
Het laterale luchtstroomsysteem voorkomt 
dat koude lucht ontsnapt wanneer de deur 
wordt geopend. De No Frost-technologie 
zorgt ervoor dat de koelkast efficiënt blijft 
werken en voorkomt ijsafzetting waardoor 
het voedsel beter en langer kan worden 
bewaard.

Perfecte combi
De nieuwe inbouw koel-vriescombinatie past 
uitstekend bij de enkeldeurs koel of vrieskast 
van dezelfde nismaat.

De No Frost technologie maakt een optimale 
opslag van voedsel mogelijk dankzij de 
ventilator die in het koelgedeelte een goede 
circulatie van lucht en vochtigheid mogelijk 
maakt en hoeft het vriesgedeelte niet te 
worden ontdooid.

Het koelgedeelte is voorzien van glazen 
plateaus die eenvoudig in hoogte verstelbaar 
en flexibel te gebruiken zijn naar behoefte. 
Met ledverlichting, zowel boven- als zijdelings, 
waardoor een optimaal zicht, zowel centraal 
als dwars, van het compartiment mogelijk is. 
Het vriesvak is voorzien van twee grote lades 
en een handig schuiflade.
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French Door Koelkast

90cm
Roestvrijstaal
Professional Serie
Master Serie
Heritage Serie

Dit vrijstaande koelkastmodel van Bertazzoni biedt een 
hightech mix van modern design en zeer betrouwbare 
technologie. Deze ruime koelkast is ongelooflijk efficiënt 
en kan worden gecombineerd met het stijlvolle uiterlijk 
van de Professional, Master en Heritage Serie met hun 
roestvrijstalen details en handgrepen. Ontworpen voor 
maximaal gebruiksgemak en flexibiliteit, won het French 
Door model de prestigieuze Interior Design - Best of 
Year prijs.

Roestvrijstalen deuren
Mooi om naar te kijken en 
eenvoudig schoon te maken 
met antivingerafdruk coating

Super Freeze
Voor een 20% snellere 
invriescyclus van vers voedsel

Digitale tiptoetsbediening
Nauwkeurige 
temperatuurregeling met LED-
display en digitale sensoren

Opberglade over de 
volledige breedte
Ruimte voor grotere schalen, 
taarten en cakes

Temperatuurinstelling 
Van koel- en vriesgedeelte

Deuropslag 
Met vier in hoogte verstelbare 
deurvakken, met ruimte voor 
extra grote flessen of pakken.

Verstelbare draagplateaus
Deel de 6 plateaus van gehard 
glas naar eigen behoefte in. 
Opklapbare plank voor opslag 
van hoge items

Automatisch ijsblokjes 
maker
Ice production capacity 
1.4kg/24h
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French door Opberglade over de volledige 
breedte
Deze handige lade is gemonteerd op 
uitschuifbare geleiders en heeft ruimte voor 
grotere schalen, taarten en cakes.

Super freeze
De Super Freeze modus maakt gebruik 
van de inverter compressor met 
variabele snelheid met een 20% snellere 
invriescyclus van vers voedsel. Dit is ideaal 
wanneer u in de supermarkt bent geweest 
en een volle vriezer met vers voedsel snel 
koelt om voedingsstoffen en mineralen vast 
te houden.

Digitale tiptoetsbediening 
Geplaatst op ooghoogte en binnen 
handbereik bovenaan de koelkast, kunt u 
met de nauwkeurige temperatuurregeling 
de perfecte temperatuur voor uw 
boodschappen kiezen. U kunt de 
instellingen aanpassen aan de koelkast 
vol met verse etenswaren of om een toetje 
snel af te koelen. De digitale sensoren 
zorgen ervoor dat het LED-display altijd 
nauwkeurig is. 

Luchtvochtigheid
Deze gesloten compartimenten 
zijn uitgerust met een regelbare 
luchtvochtigheid om vlees, vis en groente 
optimaal te bewaren.

Verstelbare draagplateaus 
De 6 draagplateaus van gehard 
glas hebben morsranden en kunnen 
gemakkelijk worden verplaatst, zodat u 
alle ruimte in de koelkast optimaal kunt 
benutten. Het opklapbare draagplateau 
maakt het eenvoudig om grotere items op 
te bergen. 
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Enkeldeurs Inbouw 
wine column

Enkeldeurs Inbouw 

French Door

Enkeldeurs Inbouw 
koelkast

Enkeldeurs Inbouw 
vrieskast

Enkeldeurs Inbouw 
wine column

Professional, Master en Heritage Serie

Professional, Master en Heritage Serie

LRD755UBRXTT
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
rechtsdraaiend

WC455BRX2T
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
rechtsdraaiend

LRD755UBRPTT
Hoogte 212

to panel deur
rechtsdraaiend

WC455BLX2T
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
linksdraaiend

WC605BRX2T 
Hoogte 212

roestvrijstalen deur
rechtsdraaiend

REF904FFNXTC
French door
Hoogte 177,5

roestvrijstalen deur

FRZ605UBLXTT
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
linksdraaiend

LRD603UBNPVC/20
koelkast 178 cm

deur op deur

FRZ605UBLPTT
Hoogte 212

to panel deur
linksdraaiend

FRZ603UBNPTC/20
Hoogte 178 cm
deur op deur

WC605BLX2T
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
linksdraaiend

WC605BRP2T
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
rechtsdraaiend

WC605BLP2T
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
rechtsdraaiend

LRD605UBRXTT
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
rechtsdraaiend

WC455BRP2T
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
rechtsdraaiend

LRD605UBRPTT
Hoogte 212

to panel deur
rechtsdraaiend

WC455BLP2T
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
rechtsdraaiend

FRZ455UBLXTT
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
linksdraaiend

FRZ455UBLPTT
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
linksdraaiend

 75 60  45 

 60 45  60 

 60  90
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Inbouw koel vries
combinatie

Professional, Master en Heritage Serie

REF905BBRXTT
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
rechtsdraaiend

REF905BBLXTT
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
linksdraaiend

REF603BBNPVC/20 
178 combi deur op deur

REF755BBRXTT
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
rechtsdraaiend

REF755BBLXTT
Hoogte 212

roestvrijstalen deur 
linksdraaiend

REF603BBNPVC-S/20
178 combi sleepdeur

REF905BBRPTT
Hoogte 212

to panel deur
rechtsdraaiend

REF905BBLPTT
Hoogte 212

to panel deur
linksdraaiend

REF755BBRPTT
Hoogte 212

to panel deur
rechtsdraaiend

REF755BBLPTT
Hoogte 212

to panel deur
linksdraaiend

 90 

 75 

 60



208   SPECIFICATIES

LRD755UBRXTT

LRD755UBRPTT LRD605UBRPTT

LRD605UBRXTT

LRD755UBRXTT
75 cm Enkeldeurs koelkast roestvrijstaal

LRD755UBRPTT
75 cm Enkeldeurs koelkast roestvrijstaal

LRD605UBRXTT
60 cm Enkeldeurs koelkast roestvrijstaal

LRD605UBRPTT
60 cm Enkeldeurs koelkast ge ntegreerd

Kenmerken
- No frost cooling system
- Inbouwmodel
- Roestvrijstalen front met bijpassende deurgreep
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- 4 extra grote in hoogte verstelbaar draagplateaus
- 3 temperatuur gecontroleerde groentelade
- 3 deurvakken
- Capaciteit koelkast 494 L
- Geluidsniveau 41 (dB)

Kenmerken
- No frost cooling system
- Inbouwmodel
- Integrated door finishing
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- 4 extra grote in hoogte verstelbaar draagplateaus
- 3 temperatuur gecontroleerde groentelade
- 3 deurvakken
- Capaciteit koelkast 494 L
- Geluidsniveau 41 (dB)

Kenmerken
- No frost cooling system
- Inbouwmodel
- Roestvrijstalen front met bijpassende deurgreep
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- 4 extra grote in hoogte verstelbaar draagplateaus
- 3 temperatuur gecontroleerde groentelade
- 3 deurvakken bins
- Capaciteit koelkast 368 L
- Geluidsniveau 41 (dB)

Kenmerken
- No frost cooling system
- Inbouwmodel
- Integrated door finishing
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- 4 extra grote in hoogte verstelbaar draagplateaus
- 3 temperatuur gecontroleerde groentelade
- 3 deurvakken bins
- Capaciteit koelkast 368 L
- Geluidsniveau 41 (dB)

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit
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Enkeldeurs Inbouw koelkast

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
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Scan voor 
meer 
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Scan voor 
meer 
informatie
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FRZ605UBLXTT

FRZ605UBLPTT FRZ455UBLPTT

FRZ455UBLXTT

FRZ605UBLXTT
60 cm Enkeldeurs vriezer roestvrijstaal

FRZ605UBLPTT
60 cm Enkeldeurs vriezer geïntegreerd

FRZ455UBLXTT
45 cm Enkeldeurs vriezer roestvrijstaal

FRZ455UBLPTT
45 cm Enkeldeurs vriezer ge ntegreerd

Kenmerken
- No frost cooling system
- Inbouwmodel
- Roestvrijstalen front met bijpassende deurgreep
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- 2 Draagplateaus
- 2 Vrieslade
- 2 Deurvakken
- Automatische ijsmaker 1kg/24u
- Capaciteit vriezer 342L
- Geluidsniveau 41(dB)

Kenmerken
- No frost cooling system
- Inbouwmodel
- Integrated door finishing
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- 2 Draagplateaus
- 2 Vrieslade
- 2 Deurvakken
- Automatische ijsmaker 1kg/24u
- Capaciteit vriezer 342L
- Geluidsniveau 41(dB)

Kenmerken
- No frost cooling system
- Inbouwmodel
- Roestvrijstalen front met bijpassende deurgreep
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- 2 Draagplateaus
- 2 Vrieslade
- 2 Deurvakken
- Automatische ijsmaker 1kg/24u
- Capaciteit vriezer 223L
- Geluidsniveau 41(dB)

Kenmerken
- No frost cooling system
- Inbouwmodel
- Integrated door finishing
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- 2 Draagplateaus
- 2 Vrieslade
- 2 Deurvakken
- Automatische ijsmaker 1kg/24u
- Capaciteit vriezer 223L
- Geluidsniveau 41(dB)

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit
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Enkeldeurs Inbouw vrieskast

Scan voor 
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WC605BRX2T

WC605BRX2T WC605BRP2T

WC605BRP2T

WC605BRX2T
60 cm Inbouw wijnklimaatkast roestvrijstaal

WC605BLX2T
60 cm Inbouw wijnklimaatkast roestvrijstaal

WC605BRP2T
60 cm Inbouw wijnklimaatkast geïntegreerd

WC605BLP2T
60 cm Inbouw wijnklimaatkast geïntegreerd

Kenmerken
- Twee temperatuurzones
- Inbouwmodel
- Roestvrijstaal en glas deur met bijpassende 

deurgrepen
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- Side to side luchtstroom
- Rijpingsfunctie rode wijn
- Deurglas met anti UV behandeling
- 12 gelagerde telescopische houten wijnrekken
- 80 flessen capaciteit
- Geluidsniveau 41 (dB)

Kenmerken
- Twee temperatuurzones
- Inbouwmodel
- Roestvrijstaal en glas deur met bijpassende 

deurgrepen
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- Side to side luchtstroom
- Rijpingsfunctie rode wijn
- Deurglas met anti UV behandeling
- 12 gelagerde telescopische houten wijnrekken
- 80 flessen capaciteit
- Geluidsniveau 41 (dB)

Kenmerken
- Twee temperatuurzones
- Inbouwmodel
- Roestvrijstaal en glas deur met bijpassende 

deurgrepen
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- Side to side luchtstroom
- Rijpingsfunctie rode wijn
- Deurglas met anti UV behandeling
- 12 gelagerde telescopische houten wijnrekken
- 80 flessen capaciteit
- Geluidsniveau 41 (dB)

Kenmerken
- Twee temperatuurzones
- Inbouwmodel
- Roestvrijstaal en glas deur met bijpassende 

deurgrepen
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- Side to side luchtstroom
- Rijpingsfunctie rode wijn
- Deurglas met anti UV behandeling
- 12 gelagerde telescopische houten wijnrekken
- 80 flessen capaciteit
- Geluidsniveau 41 (dB)

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit
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Wijnklimaatkasten
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214   SPECIFICATIES

WC455BRX2T

WC455BRX2T WC455BRP2T

WC455BRP2T

WC455BRX2T
45 cm Inbouw wijnklimaatkast roestvrijstaal

WC455BLX2T
45 cm Inbouw wijnklimaatkast roestvrijstaal

WC455BRP2T
45 cm Inbouw wijnklimaatkast geïntegreerd

WC455BLP2T
45 cm Inbouw wijnklimaatkast geïntegreerd

Kenmerken
- Two temperature zones
- Inbouwmodel
- Roestvrijstaal en glas deur met bijpassende 

deurgrepen
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- Side to side luchtstroom
- Rijpingsfunctie rode wijn
- Deurglas met anti UV behandeling
- 12 gelagerde telescopische houten wijnrekken
- 52 flessen capaciteit
- Geluidsniveau 41 (dB)

Kenmerken
- Two temperature zones
- Inbouwmodel
- Roestvrijstaal en glas deur met bijpassende 

deurgrepen
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- Side to side luchtstroom
- Rijpingsfunctie rode wijn
- Deurglas met anti UV behandeling
- 12 gelagerde telescopische houten wijnrekken
- 52 flessen capaciteit
- Geluidsniveau 41 (dB)

Kenmerken
- Two temperature zones
- Inbouwmodel
- Roestvrijstaal en glas deur met bijpassende 

deurgrepen
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- Side to side luchtstroom
- Rijpingsfunctie rode wijn
- Deurglas met anti UV behandeling
- 12 gelagerde telescopische houten wijnrekken
- 52 flessen capaciteit
- Geluidsniveau 41 (dB)

Kenmerken
- Two temperature zones
- Inbouwmodel
- Roestvrijstaal en glas deur met bijpassende 

deurgrepen
- TFT digitale tiptoets interface
- LED verlichting in zijwanden en bovenkant
- Deur open alarm
- Side to side luchtstroom
- Rijpingsfunctie rode wijn
- Deurglas met anti UV behandeling
- 12 gelagerde telescopische houten wijnrekken
- 52 flessen capaciteit
- Geluidsniveau 41 (dB)

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901556 Master Serie handgreep kit
901557 Professional Serie handgreep kit
901558 Heritage Serie handgreep kit
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216   SPECIFICATIES

Enkeldeurs Inbouw

REF904FFNXTC
90cm French door - leverbaar mei 2022

Kenmerken
- Total no frost
- roestvrijstaal afwerking
- digitale display
- LED verlichting boven en zijkant
- 2 lades in koelkast
- 4 glazen draagplateaus
- 2 vrieslades
- 4 deurvakken
- automatische ijsblokjes maker
- inhoud koelkast 412 L, vriezer 120 L totaal 532L
- aansluitwaarde 370W

3.240 4 

Optionele Accessoires
901249 Professional handgreep kit
901248 Master handgreep kit
901250 Heritage handgreep kit 

French Door

Scan voor 
meer 
informatie

REF904FFNXTC
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LRD603UBNPVC/20
60cm, enkeldeurs koelkast 178 cm

FRZ603UBNPTC/20
60cm, enkeldeurs vriezer 178 cm

Kenmerken
- geventileerde koelkast
- inbouw deur op deur links en rechtsdraaiend
- digitale display
- LED verlichting boven en zijkant
- alarm voor geopende deur
- 1 groente lade, 1 lade met humidity control
- 4 glazen draagplateaus en flessenrek
- 5 deur vakken
- extra functies: super cooling en economy
- inhoud 300 L
- aansluitwaarde 98W

Kenmerken
- No Frost vrieskast
- inbouw deur op deur links en rechtsdraaiend
- digitale display
- LED verlichting boven
- alarm voor geopende deur
- 6 lades+ 2 compartimenten met klep
- extra functies: super Freeze, economy
- inhoud 197L
- aanlsuitwaarde 168W

1.140 4 

1.400 4 
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LRD603UBNPVC

FRZ603UBNPTC

  

  

728,5 mm

625 mm

911 mm

1775 mm

911 mm

365 mm365 mm

135° 135°
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218   SPECIFICATIES

REF90PIXR

REF90PIXL REF90PRL

REF90PRR

REF905BBRXTT
90cm, hoogte 212 roestvrijstalen deur, rechtsdraaiend

REF905BBLXTT
90cm, hoogte 212 roestvrijstalen deur, linksdraaiend

REF905BBRPTT
90cm, hoogte 212 inbouw deur op deur, rechtsdraaiend

REF905BBLPTT
90cm, hoogte 212 inbouw deur op deur, rechtsdraaiend

Kenmerken
- Total no frost, dubbele invertor compressor
- Inbouw model
- roestvrijstaal met bijpassende handgrepen
- digitale display
- surround LED verlichting
- open deur alarm
- 3 glazen plateaus in koeldeel
- 2 brede roestvrijstalen lades met anti bacteriële 

behandeling
- 1+1 vrieslades met ijsblokjes maker
- Max Cool, Super Ice, Sabbath Mode, Vakantie Mode
- FlexMode voor vriesdeel. Vriezer, fresco of koelkast
- inhoud koelkast 427 L, vriezer 134 L totaal 561 L

Kenmerken
- Total no frost, dubbele invertor compressor
- Inbouw model
- roestvrijstaal met bijpassende handgrepen
- digitale display
- surround LED verlichting
- open deur alarm
- 3 glazen plateaus in koeldeel
- 2 brede roestvrijstalen lades met anti bacteriële 

behandeling
- 1+1 vrieslades met ijsblokjes maker
- Max Cool, Super Ice, Sabbath Mode, Vakantie Mode
- FlexMode voor vriesdeel. Vriezer, fresco of koelkast
- inhoud koelkast 427 L, vriezer 134 L totaal 561 L

Kenmerken
 - Total no frost, dubbele invertor compressor

- Inbouw model
- deur op deur met bijpassende handgrepen
- digitale display
- surround LED verlichting
- open deur alarm
- 3 glazen plateaus in koeldeel
- 2 brede roestvrijstalen lades met anti bacteriële 

behandeling
- 1+1 vrieslades met ijsblokjes maker
- Max Cool, Super Ice, Sabbath Mode, Vakantie Mode
- FlexMode voor vriesdeel. Vriezer, fresco of koelkast
- inhoud koelkast 427 L, vriezer 134 L totaal 561 L

Kenmerken
- Total no frost, dubbele invertor compressor
- Inbouw model
- deur op deur met bijpassende handgrepen
- digitale display
- surround LED verlichting
- open deur alarm
- 3 glazen plateaus in koeldeel
- 2 brede roestvrijstalen lades met anti bacteriële 

behandeling
- 1+1 vrieslades met ijsblokjes maker
- Max Cool, Super Ice, Sabbath Mode, Vakantie Mode
- FlexMode voor vriesdeel. Vriezer, fresco of koelkast
- inhoud koelkast 427 L, vriezer 134 L totaal 561 L

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901470 side by side installatieset
901462 Professional handgreep kit 
901463 Master handgreep kit
901509 Heritage handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901470 side by side installatieset
901462 Professional handgreep kit 
901463 Master handgreep kit
901509 Heritage handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901469 side by side installatieset
901462 Professional handgreep kit 
901463 Master handgreep kit
901509 Heritage handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901469 side by side installatieset
901462 Professional handgreep kit
901463 Master handgreep kit
901509 Heritage handgreep kit 

75bertazzoni.com

90cm (36”) Combi Bottom Mount Panel Installed
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT REFRIGERATORS

REF905BBLXTT left hinge
REF905BBRXTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK36PI
Master series: MASHK36PI
Heritage Series: HERHK36PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

34 5/8"
879

DOOR
WIDTH

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

25"
635

41 7/8"
1065

58 3/8"
1482

9"
230*

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

34 5/8"
879

DOOR
WIDTH

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

58 3/8"
1482

25"
635

9"
230

105°

41 7/8"
1065

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
For detailed handle dimensions see page 71

78 bertazzoni.com

90cm (36”) Combi Bottom Mount Panel Ready
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF36BMBIPLT left hinge
REF36BMBIPRT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK36PI
Master series: MASHK36PI
Heritage Series: HERHK36PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

8 1/8"
206*

58 1/8"
1475**

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

8 1/8"
206

58 1/8"
1475 **

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
** Width of 19mm (3/4”) Door Panel
For detailed handle dimensions see page 71

75bertazzoni.com

90cm (36”) Combi Bottom Mount Panel Installed
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT REFRIGERATORS

REF905BBLXTT left hinge
REF905BBRXTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK36PI
Master series: MASHK36PI
Heritage Series: HERHK36PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

34 5/8"
879

DOOR
WIDTH

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

25"
635

41 7/8"
1065

58 3/8"
1482

9"
230*

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

34 5/8"
879

DOOR
WIDTH

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

58 3/8"
1482

25"
635

9"
230

105°

41 7/8"
1065

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
For detailed handle dimensions see page 71

78 bertazzoni.com

90cm (36”) Combi Bottom Mount Panel Ready
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF36BMBIPLT left hinge
REF36BMBIPRT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK36PI
Master series: MASHK36PI
Heritage Series: HERHK36PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

8 1/8"
206*

58 1/8"
1475**

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

35 3/8"
899

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

8 1/8"
206

58 1/8"
1475 **

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
** Width of 19mm (3/4”) Door Panel
For detailed handle dimensions see page 71
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Inbouw koel vries combinatie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie
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REF75PIXR

REF75PIXL REF75PRL

REF75PRR

REF75BBRXTT
75cm, hoogte 212 roestvrijstalen deur, rechtsdraaiend

REF75BBLXTT
75cm, hoogte 212 roestvrijstalen deur, linksdraaiend

REF75BBRPTT
75cm, hoogte 212 inbouw deur op deur, rechtsdraaiend

REF75BBLPTT
75cm, hoogte 212 inbouw deur op deur, linksdraaiend

Kenmerken
- Total no frost, dubbele invertor compressor
- Inbouw model
- roestvrijstaal met bijpassende handgrepen
- digitale display
- surround LED verlichting
- open deur alarm
- 3 glazen plateaus in koeldeel
- 2 brede roestvrijstalen lades met anti bacteriële 

behandeling
- 1+1 vrieslades met ijsblokjes maker
- Max Cool, Super Ice, Sabbath Mode, Vakantie Mode
- FlexMode voor vriesdeel. Vriezer, fresco of koelkast
- inhoud koelkast 336 L, vriezer 108 L totaal 444 L

Kenmerken
- Total no frost, dubbele invertor compressor
- Inbouw model
- roestvrijstaal bijpassende handgrepen
- digitale display
- surround LED verlichting
- open deur alarm
- 3 glazen plateaus in koeldeel
- 2 brede roestvrijstalen lades met anti bacteriële 

behandeling
- 1+1 vrieslades met ijsblokjes maker
- Max Cool, Super Ice, Sabbath Mode, Vakantie Mode
- FlexMode voor vriesdeel. Vriezer, fresco of koelkast
- inhoud koelkast 336 L, vriezer 108 L totaal 444 L

Kenmerken
- Total no frost, dubbele invertor compressor
- Inbouw model
- deur op deur met bijpassende handgrepen
- digitale display
- surround LED verlichting
- open deur alarm
- 3 glazen plateaus in koeldeel
- 2 brede roestvrijstalen lades met anti bacteriële 

behandeling
- 1+1 vrieslades met ijsblokjes maker
- Max Cool, Super Ice, Sabbath Mode, Vakantie Mode
- FlexMode voor vriesdeel. Vriezer, fresco of koelkast
- inhoud koelkast 336 L, vriezer 108 L totaal 444 L

Kenmerken
- Total no frost, dubbele invertor compressor
- Inbouw model
- deur op deur met bijpassende handgrepen
- digitale display
- surround LED verlichting
- open deur alarm
- 3 glazen plateaus in koeldeel
- 2 brede roestvrijstalen lades met anti bacteriële 

behandeling
- 1+1 vrieslades met ijsblokjes maker
- Max Cool, Super Ice, Sabbath Mode, Vakantie Mode
- FlexMode voor vriesdeel. Vriezer, fresco of koelkast
- inhoud koelkast 336 L, vriezer 108 L totaal 444 L

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901470 side by side installatieset
901467 Professional handgreep kit 
901466 Master handgreep kit
901510 Heritage handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901470 side by side installatieset
901467 Professional handgreep kit 
901466 Master handgreep kit
901510 Heritage handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901469 side by side installatieset
901467 Professional handgreep kit 
901466 Master handgreep kit
901510 Heritage handgreep kit

Op Aanvraag

Optionele Accessoires
901469 side by side installatieset
901467 Professional handgreep kit 
901466 Master handgreep kit
901510 Heritage handgreep kit

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

Scan voor 
meer 
informatie

    

    

81bertazzoni.com

75cm (30”) Combi Bottom Mount Panel Installed
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF755BBLXTT left hinge
REF755BBRXTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK30PI
Master series: MASHK30PI
Heritage Series: HERHK30PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

28 3/4"
729

DOOR
WIDTH

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

25"
635

41 7/8"
1065 *

52 3/8"
1332

7 5/8"
195 *

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

28 3/4"
729

DOOR
WIDTH

25"
635

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

41 7/8"
1065 *

52 3/8"
1332

7 5/8"
195 *

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
For detailed handle dimensions see page 71

84 bertazzoni.com

75cm (30”) Combi Bottom Mount Panel Ready
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF755BBLPTT left hinge
REF755BBRPTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK30PI
Master series: MASHK30PI
Heritage Series: HERHK30PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

52 1/8"
1325 **

6 3/4"
171 *

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

6 3/4"
171 *

52 1/8"
1325 **

24"
610

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
** Width of 19mm (3/4”) Door Panel
For detailed handle dimensions see page 71

81bertazzoni.com

75cm (30”) Combi Bottom Mount Panel Installed
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF755BBLXTT left hinge
REF755BBRXTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK30PI
Master series: MASHK30PI
Heritage Series: HERHK30PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

28 3/4"
729

DOOR
WIDTH

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

25"
635

41 7/8"
1065 *

52 3/8"
1332

7 5/8"
195 *

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

28 3/4"
729

DOOR
WIDTH

25"
635

23 1/8"
587

3/8"
9

54 1/4"
1378

41 7/8"
1065 *

52 3/8"
1332

7 5/8"
195 *

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
For detailed handle dimensions see page 71

84 bertazzoni.com

75cm (30”) Combi Bottom Mount Panel Ready
Dimensions

BUILT-IN BOTTOM MOUNT

REF755BBLPTT left hinge
REF755BBRPTT right hinge

Handle choices
Professional Series: PROHK30PI
Master series: MASHK30PI
Heritage Series: HERHK30PI

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

24"
610

52 1/8"
1325 **

6 3/4"
171 *

105°

SIDE VIEW FRONT VIEW TOP VIEW 

29 1/2"
749

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22"
560

19 5/8"
500

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

42"
1068 *

3/4"
20

18 5/8"
474

51 1/8"
1299

9 3/4"
248 +1"(25)

6 3/4"
171 *

52 1/8"
1325 **

24"
610

105°

Dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise 
specified.

* Maximum Overall Handle Dimension
** Width of 19mm (3/4”) Door Panel
For detailed handle dimensions see page 71
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REF603BBNPVC

REF603BBNPVC-S

REF603BBNPVC/20
60cm, H178 cm, deur op deur

REF603BBNPVC-S/20
60cm, H178 cm, sleepdeur

Kenmerken
- No Frost koelkast
- inbouw deur op deur links en rechtsdraaiend
- digitale display
- LED verlichting boven en zijkant
- alarm voor geopende deur
- 4 glazen draagplateaus en flessenrek
- 4 deur vakken
- 3 vrieslades
- inhoud koelkast 180 L, vriezer 63 L totaal 243L
- aansluitwaarde 155W

Kenmerken
- No Frost koelkast
- inbouw sleepdeur links en rechtsdraaiend
- digitale display
- LED verlichting boven en zijkant
- alarm voor geopende deur
- 4 glazen draagplateaus en flessenrek
- 4 deur vakken
- 3 vrieslades
- inhoud koelkast 180 L, vriezer 63 L totaal 243L
- aansluitwaarde 155W
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Afwasautomaten

Het maken van lekker eten kan ook een grote afwas
veroorzaken. De vaatwassers van Bertazzoni zijn 
ontworpen om van schoonmaken meer een plezier 
dan een klus te maken. Onze vaatwassers worden met 
tiptoetsen bediend en zijn zeer eenvoudig in gebruik. 
Met zeven of acht programma's zijn ze zeer efficiënt, 
zodat u geen water of energie verspilt. Brede korven 
en een helder LED-licht maken het in- en uitladen 
gemakkelijker. En met een gebruiksvriendelijke timer 
kunt u kiezen wanneer u de schoonmaakcyclus start. De 
deur gaat automatisch open wanneer het programma 
eindigt, waardoor de vaat sneller droogt (op specifieke 
modellen). Om meer ruimte in uw keuken te helpen 
creëren, is het meest geavanceerde model voorzien van 
een nieuw schuifdeursysteem dat een combinatie van 
een lagere plint en hogere frontpanelen mogelijk maakt.

In deze sectie
 – Volledig geïntegreerde vaatwassers
 – Volledig geïntegreerde vaatwasser  
met glijscharnieren

 – Volledig geïntegreerde automatische 
open deur vaatwasser
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Vaatwassers

Deze veelzijdige vaatwassers bieden een scala aan 
opties om aan uw behoeften te voldoen.

De 60cm volledig geïntegreerde modellen hebben 
een intuïtief volledig tiptoets bedieningspaneel en 
een capaciteit met brede korven die plaats biedt 
aan 15 couverts. Er is o.a. een model beschikbaar 
met automatische deuropening aan het einde van 
de cyclus voor snellere droogtijden en tevens een 
model met schuifdeursysteem dat de installatie met 
lage plinten mogelijk maakt.

Alle modellen vaatwasser hebben de beste 
energieklasse in hun klasse - energieklasse C.

60cm 
Volledig geïntegreerd
Automatisch openende deur

60cm 
Volledig geïntegreerd
Glijscharnieren deursysteem

Energy Saving
C energy rating with a choice 
of 8 programmess to avoid 
wasting water and reduce 
energy consumption

Geoptimaliseerde capaciteit
Met ruimte voor maximaal 15 
couverts, bieden brede korven 
optimale ruimte voor pannen, 
serviesgoed en bestek

Volledig geïntegreerd
Bijpassende panelen zijn 
eenvoudig te monteren, zodat 
deze vaatwassers naadloos in 
uw keukeninrichting passen

Intuïtieve 
gebruikersinterface
Zeer gebruiksvriendelijke 
fulltouch interface met helder 
LEDdisplay om het gekozen
programma weer te geven

Ongelooflijk stil
Dit zijn de stilste vaatwassers 
in hun klasse, met geluidsarme 
geluidsniveaus van 38dbA  
tot 42dbA
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Vaatwassers

Water- en energiebesparing
Kies uit 8 programma's voor de 
snelste of meest efficiënte wascycli 
die waterverspilling en energieverbruik 
verminderen. Deze machines hebben de 
beste energielabels in hun klasse van C.

Automatische deuropening 
Aan het einde van de wascyclus gaat de deur 
automatisch open om het drogen te versnellen. 
Beschikbaar op geselecteerde modellen.

Effectief en toch  
opmerkelijk stil
Met 3 brede korven zorg je keer op keer
voor uitstekende resultaten door borden,
potten en bestek te scheiden. Deze
modellen zijn niet alleen zeer efficiënt,
maar ook de stilste vaatwassers in hun
klasse met een geluidsarme bibliotheek van
38 dBA of 42 dBA.

Schuifdeursysteem 
Deze slimme installatiemethode is 
beschikbaar op geselecteerde modellen en 
past perfect bij elk keukenontwerp. Biedt 
plaats aan decoratieve panelen van elke 
dikte, hoogte en breedte en maakt een 
plinthoogte van slechts 20 mm mogelijk.

Makkelijk te gebruiken
Intuïtief en gebruiksvriendelijk met 
volledige tiptoetsinterface. Voorzien van 
een eenvoudige aan/uit-knop met helder 
LEDdisplay om het gekozen programma 
te tonen. Een intern LED-licht geeft een 
duidelijk zicht op alle niveaus wanneer 
u de machine in of uitruimt. Een extern 
lampje geeft aan wanneer de wascyclus is 
voltooid.* 

*Alleen specifieke modellen
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DW6083PRTS
60cm volledig geïntegreerde vaatwasser, glij scharnieren

DW6083PRT
60cm volledig geïntegreerde vaatwasser, auto deur open

Kenmerken
- volledig geïntegreerde vaatwasser glij scharnieren
- electronische bediening met LED display
- 15 couverts
- 8 programma's waaronder: intensief, normaal, eco, glas, 

90min, rapid, auto
- 4 speciale functies (extra dry, extra hygiëne, express, 

energy save)
- 3 korven
- 3 sproeiarmen
- LED interieur verlichting
- voortgang LED projectie op vloer
- geluidniveau: 42dbA
- aansluitwaarde: 2100W

Kenmerken
- volledig geïntegreerde vaatwasser
- electronische bediening met LED display
- 15 couverts
- 8 programma's waaronder: intensief, normaal, eco, 

glas, 90min, rapid, auto
- 4 speciale functies (extra dry, extra hygiëne, express, 

energy save)
- 3 korven
- 3 sproeiarmen
- LED interieur verlichting
- voortgang LED projectie op vloer
- geluidniveau: 38dbA
- aansluitwaarde: 2100W

1.390 4 1.390 4 

  

Inbouw vaatwassers
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Accessoires

Er is een breed scala aan optionele accessoires beschikbaar 
om de toch al rijke standaarduitrusting te verbeteren of om de 
installatie van uw apparaat aan te passen.

U kunt kiezen uit verschillende soorten accessoires voor het 
koken, afzuigen, koelen of wassen van producten, gemaakt in 
verschillende maten en ontworpen om perfect te passen in de 
stijl van uw keuken.
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Accessoires

901348
90 Achterwand
Afmetingen 895 x 690 (b x h mm)

4 200

901368
120 Achterwand
Afmetingen 1195 x 690 (b x h mm)

4 350

901367
100 Achterwand
Afmetingen 995 x 690 (b x h mm)

4 320

901347
60 Achterwand
Afmetingen 595 x 690 (b x h mm)

4 180

KTRW91X
Universele roestvrijstalen rugwand.
Voorzien van MDF plaat. Passend 
bij fornuizen met 40 mm. zwaar 
werkblad. 650x900x16 mm

4 210 
KTRW91x-70. 70 cm hoog € 224

KTRW89NE-70
Universele matzwarte rugwand. 
Voorzien van montage vlakken
aan boven en onderzijde. 
Geschikt voor 90 cm. fornuizen met 
een 20 mm. radius 5 vangschaal.
Afmetingen 887x650x15 mm 

4 240

KTRW91NE-70 
Universele mat zwarte rugwand. 
Voorzien van MDF plaat schroeven 
en dubbelzijdig tape voor snelle 
montage.
Afmetingen 900x700x16 mm

4 250

KTRW89X
Universele roestvrijstalen rugwand 
met montage rand aan boven en 
onderzijde.
Passend op opstaande rand van 
fornuizen met radius 5 bovenblad  
AMS fornuizen 650x887x15 mm

4 210 
KTRW89X-70. 70 cm hoog € 214

901309
Roestvrijstalen Teppan Yaki
voor PRO, HER en MAS fornuizen

4 370

Telescopische geleiders
901511 voor fornuizen met 
elektrische oven netto 80 or 85 l 
901471 voor fornuizen met 
elektrische oven netto 117 l
901490 voor inbouw ovens 60cm

4 145

PEN06
Gietijzeren bakplaat voor gebruik 
op de pandrager, toepasbaar op alle 
fomuizen

4 250

901401
Roestvrijstalen Teppan Yaki
AMS fornuizen

4 290

901416
Vangschaal extensie 5 cm voor
40mm. vangschaal v00r 120
cm Top Line fornuizen

4 110

901414
Vangschaal extensie 5 cm voor
40mm. vangschaal voor 90 cm
Top Line fornuizen

4 110

901415
Vangschaal extensie 5 cm
voor 40mm. vangschaal voor
100 cm top line fornuizen

4 110

901435 
Vangschaal extensie 5 cm voor
40mm. Dikke vangschaal
voor 90 cm fornuizen
Prime Line serie
901435-NE mat zwart

4 110

901439
Wok ring

4 70

901438
Sudder ring

4 45

KTVP90.2
Set extra hoge stelpoten 
voor PRO en MAS SERIE RVS

4 195

901572
Verlengde stelpoten Set zwarte 
verlengde stelpoten voor Bertazzoni 
Prime Line serie

4 225

901571
Verlengde stelpoten Set 
roestvrijstalen verlengde stelpoten
voor Bertazzoni Prime Line serie

4 195

901394
Koolstoffilter set
KPL90 modellen

4 85

901497
Koolstoffilter set
voor KT/KTI modellen

4 75

901498
Koolstoffilter set
voor KV90PRO1NA modellen

4 75

901499
Koolstoffilter set
voor KC90PRO1XA/KIN/KR/KUD 
modellen

4 75

BPF-650
Plasmafilter
voor KT modellen

4 925

BPFP-650
Plasmafilter
voor KC/KIN modellen

4 975

901500
Koolstoffilter set
voor KV90MOD1NA modellen

4 65

901425
Recirculatie Kit
K90/60 AML

4 150
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Accessoires

901535
Black Nickel décor set for 
Range and Hood

4 695

901534
Copper décor set for 
Range and Hood

4 695

901538
Copper décor set for Refrigerator
and Dishwasher

4 385

901537
Gold décor set for 
Range and Hood

4 695

901541
Gold décor set for Refrigerator
and Dishwasher

4 385

901539
Black Nickel décor set for 
Refrigerator and Dishwasher

4 385

901250
90cm Handle Kit French Door 
Heritage Series

901467
75cm Handle Kit inbouw koelen 
Professional Serie
Keuze bij Top Line koelkasten

901466
75cm Handle Kit inbouw koelen 
Master Serie
Keuze bij Top Line koelkasten

901249
90cm Handle Kit French Door 
Professional Series

901462
90cm Handle Kit inbouw koelen 
Professional Serie
Keuze bij Top Line koelkasten

901248
90cm Handle Kit French Door Master 
Serie

901463
90cm Handle Kit inbouw koelen 
Master Serie
Keuze bij Top Line koelkasten

901469
Verbindingstrip voor side by 
side installatie Top Line koelkast 
geïntegreerd 90 en 75 cm

901470
Verbindingstrip voor side by 
side installatie Top Line koelkast 
roestvrijstaal 90 en 75 cm 

901509
90cm Handle Kit inbouw koelen 
Heritage Series
Keuze bij Top Line koelkasten

901510
75cm Handle Kit inbouw koelen 
Heritage Series
Keuze bij Top Line koelkasten

901556
Handle kit Enkeldeurs inbouw H212
Master Series

901557
Handle kit Enkeldeurs inbouw H212
Professional Series

901558
Handle kit Enkeldeurs inbouw H212
Heritage Series
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Bertazzoni 140
Bertazzoni heeft vanwege het 140 jaar 
bestaan, de gerenommeerde kunstenaar 
Rosie McGuinness opdracht gegeven om 
een portfolio met afbeeldingen te maken 
die de kern van de familie`s zo geliefde 
regio Emilia Romagna benadrukt. 
Deze unieke afbeeldingen zullen het hele 
jaar door op verschillende plekken naar 
voren komen om het jubileum te markeren.  

Professional Serie
Modern Serie
Master Serie
Heritage Serie

Nederland

Bertazzoni hecht aan een goede
begeleiding bij de aankoop. Wij raden u
aan uitsluitend via geautoriseerde dealers 
Bertazzoni producten aan te schaffen. Zij
kennen het product en kunnnen u goed
voorlichten. Kijk voor dealers op de website
van kitchentech.nl

Deze catalogus is met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Druk en typefouten
zijn voorbehouden. Ook kunnen producten
worden aangepast zonder notificatie vooraf.

Fotografie: Giuseppe Brancato, Julian 
Anderson, Alessandro Zoboli, 
Dik Nicolai, Peter Wood, Phil Sayer

Concept:
vandersandestudio

Design:
Pentagram

Printed in Italy 
©Bertazzoni SpA 2022

Fratelli Bertazzoni, Bertazzoni en het wiel
met de vleugels zijn gedeponeerde merken
en logo’s van Bertazzoni SpA. Gebruik
zonder toestemming is niet toegestaan.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21%
BTW

Distributeur voor Nederland:

Kitchentech BV
Florijnweg 23
6883 JN Velp

T: 088 8100200
F: 088 8100210
E: info@kitchentech.nl

W: www. kitchentech.nl

Garantie & Service

Standaard fabrieksgarantie is 24 maanden.

Bertazzoni All Inclusive 5 jaar garantie

Gratis Verlengde garantie. Hiervoor dient u,
binnen 30 dagen na aankoop, de producten
te registeren op onze website. Tijdens de
verlengde garantie, het 3e t/m het 5e jaar,
betaald u een vaste fee voor administratie
en voorrijkosten. Onderdelen en arbeidsloon
zijn gratis.

Kijk voor al onze garantievoorwaarden op
onze website.

Bertazzoni servicedesk
T: 088 8100220
E: service@kitchentech.nl

Of neem contact op via de website voor hulp 
en antwoord op veelgestelde vragen.
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 hetelucht

 snel voorverwarmen

 grill

 kleine grill

 turbo grill

 convectie hetelucht

 ventilator

 pizza functie
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 timer
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 combi-steamer
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 draaispit met grill
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Legenda voor iconen

Let op
Hoewel deze catalogus met de grootste zorg is samengesteld zijn type- en drukfouten 
voorbehouden. In ons streven het product continue te verbeteren zijn specificatie 
wijzigingen zonder aankondiging vooraf mogelijk.
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