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Mooi makkelijk Pelgrim
Pelgrim is al bijna 100 jaar thuis in elke keuken. En de keuken op zijn beurt is dé plek 

waar u zich thuis wilt voelen. Want u ontbijt er, luncht er en bereidt er het avondeten. 

En het is de plek waar borrels en feestjes plaatsvinden.

We willen dat iedereen zich nóg meer thuis voelt met onze apparatuur. Daarom 

zoeken wij constant naar mogelijkheden om het thuis mooier en makkelijker te 

maken. Als puur Nederlands merk koppelen we gebruikers- en schoonmaakgemak 

en technisch vernuft.

Dit komt perfect tot zijn recht in onze Mooi Samen lijn. Hier gaan mooi en functioneel 

hand in hand. De lijn bestaat uit een serie ovens, (combi-) magnetrons, combi-

stoomovens en bijpassende apparaten die perfect te combineren zijn door hun 

design, waardoor u een set maakt die perfect past bij uw wensen. 

We voegen dit jaar een nieuwe lijn ovens toe met een draai-/drukknop voorzien 

van een kleurdisplay met mooie heldere beelden. Naast de ovenlijn vindt u dit jaar 

veel mooie nieuwe producten in het assortiment. Wat te denken van een nieuwe 

lijn gaskookplaten, vaatwassers en nis 178 cm koelen en vriezen. Kijk ook eens naar 

ons matzwarte assortiment, dit geeft uw keuken een prachtige luxe uitstraling. Alle 

keukenapparaten zijn vervaardigd van duurzame kwaliteitsmaterialen en voorzien 

van verschillende technieken. Mooi maar vooral makkelijk!
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Pelgrim historie

Op 4 juni 1920 wordt 
de N.V. Emailleerfabriek 
“Neerlandia” opgericht 
door de heren  
J.M.G. Oorsprong en  
B.J. Pelgrim.

Samen met zijn 4 zoons 
richt B.J. Pelgrim op  
28 april 1931 een tweede 
bedrijf op genaamd 
Pelgrim N.V. Dit bedrijf 
houdt zich voornamelijk 
bezig met de productie 
van fornuizen.

De meeste werknemers 
worden gevorderd 
voor werk in Duitsland. 
Onder het motto van 
“reparatiewerkplaats” 
mocht men doorwerken 
en werden nog 
“Volksfornuisjes” van 
gietijzer gefabriceerd.

De productie van 
gaskomforen en 
gasfornuizen komt 
op gang. Kort daarna 
wordt er met de 
ontwikkeling van 
oliekachels begonnen.

1920 1931 1940-1945 1952 1959

De Nederlandse 
Aardolie Maatschappij 
ontdekt in Slochteren 
de aardgasbel. 
Een jaar later – in 
1960 – start Pelgrim 
met de productie 
van gasfornuizen 
op aardgas. Nieuwe 
gebouwen worden 
bijgebouwd en de 
productie wordt flink 
opgeschroefd.
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Pelgrim lanceert als 
eerste in de markt de 
roestvrijstalen combi 
magnetron. Pelgrim 
vervult hiermee de 
wens van de klant 
en is sindsdien de 
grootste leverancier in 
combi magnetrons van 
Nederland.

Met “Garantie tot 
de volgende eeuw” 
neemt Pelgrim het 
voortouw om als eerste 
apparatenmerk 5 jaar 
garantie te verlenen. 
Nog steeds is de 
garantie van Pelgrim 
uniek, echter nu met 8 
jaar garantie.

Pelgrim innoveert 
continue en produceert 
apparaten volgens 
de modernste 
technologische 
ontwikkelingen. Zo 
lanceert Pelgrim in 
2012 een oven met 
TFT display en in 2013 
een intuïtief platform 
wassen en drogen.

Introductie van de 
Mooi Samenlijn. 
Ovens en aanverwante 
apparaten met unieke 
specificaties en perfecte 
uitlijning in de keuken.

1992 1995 2012-2013 2015 2016-2017

Pelgrim viert haar  
95 jarig bestaan.
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Welkom in ons huis

Het uitzoeken van de juiste keukenapparatuur 
voor uw keuken vraagt om goed advies. In onze 
geheel vernieuwde showroom aan de Impact 83 
in Duiven kunt u terecht met al uw vragen over de 
keukenapparaten van Pelgrim, maar ook om alle 
apparaten te zien en te ervaren. Gespecialiseerde 
adviseurs bieden u graag de helpende hand bij 
het maken van de beste keuze.

Pelgrim showroom

Een bezoek aan de showroom helpt u als 
voorbereiding op uw bezoek aan de Pelgrim 
dealer. Maar ook wanneer u al in gesprek bent 
met uw keukenvakzaak kunt u bij ons terecht  
voor informatie. Het is aan te raden om vooraf 
een afspraak te maken met één van onze 
gespecialiseerde adviseurs, dan weet u zeker dat 
ze alle tijd voor u hebben.
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Onze showroom is geopend op:
maandag tot en met vrijdag 10.00 tot 17.00 uur 
en zaterdag 10.00 tot 16.00 uur. 

Plan eenvoudig uw afspraak op www.pelgrim.nl of 
bel voor het maken van een afspraak
026-882 11 00. Op zaterdag is het niet mogelijk 
om een afspraak in te plannen en kunt u altijd 
binnenlopen.
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Unieke garantie
Wij zijn zó overtuigd van de kwaliteit van onze apparatuur, 
dat wij een unieke garantie aanbieden. Standaard ontvangt 
u onze fabrieksgarantie van 2 jaar. De mogelijkheid bestaat 
om deze garantie met 3 of 6 jaar te verlengen.*
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Volledige garantie
Volledige garantie, alleen voorrijkosten

Tot 8 jaar garantie
Wanneer u in één koop tot en met drie (of minder) 
Pelgrim inbouw- en/of vrijstaande apparaten 
aankoopt, ontvangt u na registratie vijf jaar garantie*, 
waarvan twee jaar volledige fabrieksgarantie. Voor de 
resterende drie jaar betaalt u slechts de voorrijkosten.  
 
Wanneer u in één koop minstens vier Pelgrim 
inbouwapparaten aankoopt, ontvangt u na registratie 
maar liefst acht jaar garantie*, waarvan twee jaar 
volledige fabrieksgarantie. Voor de resterende zes jaar 
betaalt u slechts de voorrijkosten. Indien de kraan als 
vijfde apparaat (of meer) in deze koop zit ontvangt u 
ook op de kraan acht jaar garantie.  
 
*  U dient de nieuwe Pelgrim apparaten binnen  

30 dagen na aankoop te registreren. Registreren kan 
eenvoudig via www.pelgrimservice.nl of telefonisch 
via 088 882 18 02. Voor de volledige voorwaarden 
en condities van de garantie, en om mogelijke 
onduidelijkheden te voorkomen, verwijzen wij u naar 
onze laatste Service- en Garantievoorwaarden welke 
te vinden zijn op onze website: www.pelgrimservice.nl.

Maximale score Certimark Garantiekeurmerk

Pelgrim heeft in november 2014 als eerste fabrikant in Nederland een 
5-sterren Certimark Garantiekeurmerk verkregen. Dit betekent dat als u 
keukenapparatuur van Pelgrim koopt, u kunt rekenen op een garantieservice 
van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Certimark, hét garantie-instituut van 
Nederland, heeft de garantievoorwaarden en de service organisatie 
van Pelgrim objectief beoordeeld met een 5-sterren garantieklasse, de 
maximale score van de Certimark garantie-audit.
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Functioneel design

Pelgrim is er voor iedereen. Of u nu een 

lekkere taart wilt bakken. Een ovenschotel. 

Of een uitgebreid diner voor vrienden. U 

lekker thuis voelen. Dat kan perfect met de 

Mooi Samen ovenlijn van Pelgrim. 

Bij de apparaten uit de Mooi Samen 

lijn van Pelgrim staat gebruikersgemak 

voorop. Bij de ontwikkeling van onze 

ovens, magnetrons en bijpassende 

apparaten hebben we niet alleen naar 

het design gekeken. Maar vooral ook naar 

de functionaliteit. Stuk voor stuk zijn het 

apparaten die heel eenvoudig te bedienen 

zijn. 

En wat ook makkelijk is: de apparaten zijn 

perfect te combineren. Wat de wens ook is. 

Er is een combinatie die perfect aansluit bij 

die wens.
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XL inhoud
De compact-lijn (45 cm nis modellen) heeft bovendien 
de grootste bakinhoud van de markt. Oplopend tot 
wel 55 liter! In de 60 cm nis modellen loopt de inhoud 
op tot 75 liter en daarbij kunt u in deze ovens op 
5 verschillende niveaus bakken. Tegelijkertijd bakken is 
op 3 niveaus mogelijk, dus pizza maken voor het hele 
elftal is een fluitje van een cent.

Uitwisselbare accessoires 
Alle Mooi Samen accessoires zijn onderling 
uitwisselbaar. Dus geen losse bakplaten meer op het 
aanrecht en altijd een extra bakplaat in de buurt als er 
koekjes voor de hele buurt gebakken moeten worden.

Stoomschoonprogramma
Met het stoomschoonprogramma heeft u vrijwel 
geen omkijken meer naar het schoonmaken van uw 
(combi-)magnetron of oven. In ca. 30 minuten stoomt 
het programma al het vuil los wat daarna makkelijk te 
verwijderen is met een doekje.

Vlekvrij RVS
Vlekvrij RVS voorkomt vingerafdrukken en vlekken 
kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo houdt u tijd 
over voor echt leuke dingen.

Inverter magnetron
De invertertechniek zorgt ervoor dat uw voedsel 
gelijkmatig bereid wordt. Het droogt niet uit, waardoor 
bijvoorbeeld vlees lekker mals blijft en geen smaak 
verliest.

XL bakoppervlak
Onze bakplaten in de compact-lijn (45 cm nis 
modellen) zijn zo’n 25% groter dan andere merken. 
Daarmee bakt u 40 koekjes, maar met onze bakplaat 
met gemak 54.

i

XL

Bijzondere 
eigenschappen
Pelgrims Mooi Samen lijn is geheel ontwikkeld in eigen huis. Onze eigen kennis en 
ervaring is gemixt met de wensen van onze klanten. Hieruit is een (oven)lijn ontwikkeld 
waarbij design, innovatieve techniek en duurzaamheid hand in hand gaan. 

De basisvoorwaarde is gemak. Zo blinken alle apparaten uit in schoonmaak-, 
onderhouds- en bedieningsgemak. Daarnaast zijn de apparaten voorzien van  
een aantal bijzondere eigenschappen die deze lijn nog unieker maakt in de markt.  
Mooi makkelijk van Pelgrim.



M
oo

i S
am

en

13

Perfect te combineren
Alle apparaten uit de Mooi Samen lijn kunt u perfect met elkaar combineren.  
Kies bijvoorbeeld een set met een 45 cm nis combimagnetron, een 60 cm nis oven 
en vul dit aan met een handige accessoirelade. De 45 en 60 cm nis apparaten 
met LCD en TFT display hebben dezelfde hoogte en zijn horizontaal en verticaal 
mooi uit te lijnen. 

Zo creëert u een prachtig panorama effect in uw keuken. De 45 en 60 cm nis 
apparaten met 2 knopsbediening zijn mooi verticaal te combineren. Naast vlekvrij 
RVS is vrijwel de gehele lijn verkrijgbaar in matzwart; zo krijgt uw keuken een 
volstrekt andere luxe uitstraling.
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De perfecte oven 
voor uw keuken
Binnen de Mooi Samen lijn van Pelgrim kunt u kiezen uit een 
viertal display soorten. Passend bij uw kookwensen en keukenstijl 
kiest u bijvoorbeeld voor een bediening met draaiknoppen of voor 
een TFT display met centrale bedieningsknop die u aan de hand 
van frisse beelden door het menu leidt. De keuze is aan u. En mooi 
makkelijk alle apparaten met dezelfde display zijn perfect met 
elkaar te combineren.

Mooi Samen 3 en 4-serie
Klein LED display met 2-knopsbediening

Met de apparaten van Pelgrim met draaiknoppen selecteert u heel eenvoudig de 
gewenste stand. Met de linker knop wordt de functie gekozen en met de rechter de 
tijd, temperatuur of vermogen. Makkelijker kan niet.

Hetelucht oven
OVM426RVS PAG 40

Hetelucht oven
OVM426MAT PAG 40

Multifunctionele oven met 
pyrolysefunctie
OVP426RVS PAG 42

Hetelucht oven*

OVM326RVS PAG 38
* alleen deze oven heeft geen display
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Mooi Samen 5-serie
Groot LED display met 2-knopsbediening

Deze bediening werkt hetzelfde als de 2-knopsbediening met klein display. Echter leest u 
hierbij eenvoudig de gekozen standen af in een helder groot display. Mooi makkelijk.  

Multifunctionele oven 
met magnetronfunctie
MAC524RVS PAG 33

Combi-stoomoven
OVS524RVS PAG 48

Multifunctionele oven
OVM526RVS PAG 41

Multifunctionele oven 
met magnetronfunctie
MAC524MAT PAG 33

Combi-stoomoven
OVS524MAT PAG 48

Multifunctionele oven
OVM526MAT PAG 41
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Multifunctionele oven
OVM624RVS PAG 44

Magnetron
MAG624RVS PAG 32

Multifunctionele oven
OVM624MAT PAG 44

Magnetron
MAG624MAT PAG 32

Multifunctionele oven 
met magnetronfunctie
MAC624RVS PAG 34

Multifunctionele oven  
met magnetronfunctie
MAC624MAT PAG 34

Combi-stoomoven
OVS624RVS PAG 49

Combi-stoomoven
OVS624MAT PAG 49

Mooi Samen 6-serie
LCD display met centrale knop

Kiest u voor apparaten met een LCD display, dan navigeert u met de centrale draai- en drukknop, 
ondersteund door touch control, heel gemakkelijk door het menu en selecteert u de gewenste 
functie. Deze zogenaamde ‘intuïtieve bediening’ laat direct zien wat een bepaalde functie 
betekent, hoe lang een gerecht in de oven staat of u leest er een van de voorgeprogrammeerde 
bereidingen op af. De informatie op het scherm is zeer uitgebreid, maar niet ingewikkeld.
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Multifunctionele oven
OVM626RVS PAG 43

Multifunctionele oven 
met pyrolysefunctie
OVP626RVS PAG 45

Combi-stoomoven
OVS626MAT PAG 51

Multifunctionele oven
OVM626MAT PAG 43

Combi-stoomoven
OVS626RVS PAG 51
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Multifunctionele oven 
met magnetronfunctie
MAC824RVS PAG 33

Combi-stoomoven

OVS824RVS PAG 48

Multifunctionele oven 
met pyrolysefunctie
OVP826RVS PAG 43

Mooi Samen 8-serie
TFT display met centrale knop

De TFT display met centrale knop werkt op dezelfde manier als het LCD scherm. Bij deze bediening wordt u 
aan de hand van heldere frisse foto’s en teksten op het kleurenscherm door het menu geleid. Hierdoor zijn de 
instellingen en mogelijkheden nauwkeurig af te lezen. Zo ziet u precies wat u doet. Gemak met de techniek van 
nu. Perfect voor wie van eigentijds design houdt.
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matzwart



21

Stoer en stijlvol

Matzwarte apparaten zijn een echte 

blikvanger in uw keuken. Niet verwonderlijk 

dat Pelgrims matzwarte assortiment in 

populariteit toeneemt. Plaats ze naast of 

los van elkaar; ze vormen altijd een stijlvol 

geheel. Combineer een koffiemachine 

met een combi-stoomoven en maak het 

compleet met een bijpassend kookplaat 

en afzuigkap. Een bijkomend voordeel 

van matzwarte apparatuur is dat 

vingerafdrukken door de geëmailleerde 

laag vrijwel niet zichtbaar zijn en makkelijk 

schoon te maken is.



22

Accessoirelade
ACL624MAT PAG 55

Warmhoudlade
ACW624MAT PAG 55

Matzwart 
assortiment

Gaskookplaat met A+ branders,  
60 cm breed
GK964MATA PAG 78

Schouwkap, 
60 cm breed
BSK661MAT PAG 114

Schouwkap (slank model)
90 cm breed

BSS970MAT PAG 121

Fornuis met 
multifuncitonele oven,  
90 cm breed
NF941MATA PAG 92

Fornuis met 
multifuncitonele oven,  
90 cm breed
NF960MATA PAG 93

Fornuis met 
multifuncitonele oven,  
90 cm breed
NF970MATA PAG 95

Schouwkap, 
90 cm breed
BSK961MAT PAG 117

Schouwkap, 
90cm breed
BSK965MAT PAG 118

Schouwkap, 
90 cm breed
BKE951MAT PAG 125

Gaskookplaat met A+ branders,  
90 cm breed
GK995MATA PAG 83

Eengreeps mengkraan
KR770MAT PAG 157

Gaskookplaat met A+ branders,  
75 cm breed
GK975MATA PAG 82
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Combi-stoomoven, 
nis 45 cm
OVS524MAT PAG 48

Multifunctionele oven,
nis 45 cm
OVS626MAT PAG 51

Magnetron, 
nis 45 cm
MAG624MAT PAG 32

Hetelucht oven met 
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC696MAT PAG 31

Hetelucht oven, 
nis 60 cm
OVM426MAT PAG 40

Multifunctionele oven,
nis 45 cm
OVM624MAT PAG 44

Multifunctionele oven met 
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC624MAT PAG 34

Multifunctionele oven, 
nis 60 cm
OVM626MAT PAG 43

Combi-stoomoven, 
nis 45 cm
OVS624MAT PAG 49

Koffiemachine, 
nis 45 cm
IKM614MAT PAG 54

Multifunctionele oven met 
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC524MAT PAG 33

Multifunctionele oven, 
nis 60 cm
OVM526MAT PAG 41
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Groene keuze
Uw keuken staat vol apparatuur waarvan enkele 24 uur 
per dag energie verbruiken. Uw oude keukenapparatuur 
vervangen door nieuwe, energiezuinige apparaten is een 
goed idee. Niet alleen zodat u een steentje bijdraagt 
aan een beter milieu, maar het is ook goed voor uw 
portemonnee. 

Wist u dat zelfs apparaten van slechts enkele jaren oud 
veel meer energie verbruiken dan de huidige generatie 
apparaten? Meer energieverbruik betekent helaas ook een 
hogere energierekening. Zeker bij uw koelkast kan dit al 
veel schelen; hij staat immers 24 uur per dag aan. Ook 
bij uw vaatwasser kan een energiezuinig model al kosten 
besparen, zeker wanneer u hem dagelijks gebruikt. Dit kan 
oplopen tot wel 45% besparing in energieverbruik.
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Kookplaat
De gas en inductiekookplaten met 
groene keuze hebben A+ branders of 
kookzones. Deze werken effectiever 
en efficiënter. U verliest bij het koken 
minder warmte dan reguliere branders 
of kookzones, ze doen sneller en 
daarom energiezuiniger hun werk.  
U bespaart al snel 15% energie. 
 

  Tot 15% energiebesparing door  
A+ gasbranders of A+ inductiezones

Vaatwasser
Vaatwassers brengen veel gemak, 
maar verbruiken relatief veel water 
en staan veelal dagelijks aan. 
Vaatwassers worden steeds zuiniger 
en verbruiken minder water en energie. 
Apparaten met een A+++  energielabel 
besparen tot wel 45% energie t.o.v. een 
15 jaar oude vaatwasser. Dat is ca.  
35 euro per jaar. 
 

  Tot ruim 45% energiebesparing door 
A+++ energielabel.

Afzuigkap
Vanaf 2015 is in Nederland een 
energielabel op afzuigkappen 
verplicht. Pelgrim kan trots melden 
dat dit jaar een aantal kappen met 
een A+ label aan het assortiment zijn 
toegevoegd.

 
  Tot 17 keer zuiniger licht indien u 
voor LED kiest. 

Koelkast
Een koel/vries combinatie staat dag 
en nacht aan en is een apparaat 
waarmee u makkelijk veel energie en 
dus kosten kunt besparen. Heeft u 
een koelkast van zo’n 15 jaar oud, dan 
bespaart u met een nieuw A++ model 
tot 65%. Dit is ca. 50 euro per jaar.

 
  Tot ruim 65% energiebesparing door 
A++ energielabell.

Het energielabel
Het energielabel is een (door de Europese Unie) verplicht informatielabel en geeft 
informatie over het energie verbruik van keukenapparatuur. Voor afzuigkappen, 
vaatwassers, ovens, fornuizen en koelers en vriezers is een wettelijk verplicht 
energielabel opgesteld. Wat zegt het energielabel nou precies over een 
apparaat? Het energielabel is een verplicht informatielabel dat aangeeft 
hoeveel stroom een apparaat verbruikt: van A+++ (zeer zuinig) t/m F (minder 
zuinig). Op het energielabel van een apparaat kunt u ook het stroomverbruik 
per jaar vinden, daarnaast zijn er variabele efficiëntieklassen afhankelijk van de 
productgroep zoals het water verbruik of de efficiëntie van de verlichting.

Oven met magnetron
De nieuwste lijn ovens met 
magnetronfunctie en de solomagnetron 
zijn voorzien van invertertechniek. 
Een techniek die zorgt voor een 
gelijkmatigere opwarming van uw 
gerechten en daarbij aanzienlijk minder 
energie verbruikt.

 
  Verwarmen van voedsel op egale 
wijze zonder temperatuurverschillen 
en ontdooien zonder bevroren delen.

Energielabel
Pelgrim heeft de meest energiezuinige 
apparaten in het assortiment 
gekenmerkt met het “Groene keuze” 
label. Zo ziet u snel welke apparaten 
de beste keuze zijn op het gebied van 
energiezuinigheid

Groene
keuze

65/2014

 
kWh/annum

dB

A

Pelgrim BKE951RVS

60

63ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG
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ovens
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Opwarmen, bakken of stomen

Wanneer u alleen iets wilt opwarmen of een 

heerlijke ovenschotel wilt maken, Pelgrim 

biedt voor alle soorten bereidingen een oven 

of magnetron. 

Gaat u voor alleen opwarmen dan is 

de solo magnetron perfect voor u. Een 

combimagnetron biedt net iets meer opties: 

bakken én grillen. Zoekt u mogelijkheden 

om grote ovengerechten op verschillende 

niveaus te bakken dan bieden de ovens en 

ovens met magnetron-functie uitkomst. 

In een combi-stoomoven bereidt u uw 

gerechten op één van de gezondste 

manieren. Onze garantie: alle apparaten 

blinken uit in schoonmaak-, onderhouds- en 

bedieningsgemak.
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Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 20 liter
• Magnetron 800 W
• 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Aansluitwaarde: 1200 W

Gebruikersgemak
• Bediening met draaiknoppen
• Mechanische timer
• Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 270 mm

Schoonmaakgemak
• RVS binnenruimte

Magnetronfuncties
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Magnetron met draaideur,  
nis 36,5 cm
MAG528RVS € 399,-

Combi- 
Magnetrons

 Solo magnetron
Deze magnetron heeft alleen 
magnetronfuncties. Een prima keus als u 
geen ovenfuncties nodig heeft of wanneer 
u de magnetron combineert met een 
afzonderlijke oven.

 Oven met
 magnetronfunctie
Hierbij neemt een roterende magnetron-
antenne de functie van het draaiplateau 
over. Hierdoor staat het gerecht zelf stil, 
zodat u grotere (rechthoekige) schalen in de 
magnetron kunt plaatsen. Bovendien kunt 
u dan tegelijkertijd gerechten op meerdere 
niveaus plaatsen. Héél handig als u een 
volwaardige oven met een magnetron in één 
apparaat wilt.

 Combi-magnetron
Dit is een magnetron met ovenfuncties, 
voorzien van draaiplateau. Erg geschikt 
als u voornamelijk gebruik maakt van 
magnetronfuncties, maar ook af en toe een 
oven nodig heeft.

www.pelgrim.nl/MAG528RVS



(C
om

bi
-) 

m
ag

ne
tr

on
s

29

Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 25 liter
• Magnetron 900 W
• 1 x 25 W verlichting in ovenruimte 
• Aansluitwaarde: 1400 W

Gebruikersgemak
• Bediening met draaiknoppen en druktoetsen
• Timer
• Kinderslot
• Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 315 mm
• 8 automatische programma’s
• Extra functie: ontdooien

Schoonmaakgemak
• RVS binnenruimte

Magnetronfuncties

550

380

560

40-50

595

380

600550-580

388

550

380

560

595

388

380 20

20

Magnetron met draaideur,  
nis 38 cm
MAG537RVS € 449,-

Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 22 liter
• Magnetron 750 W
• 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Aansluitwaarde: 1300 W

Gebruikersgemak
• Bediening met druktoetsen
• Timer en kookwekker
• Kinderslot
• Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 250 mm
• Snelstart functie
• Extra functie: ontdooien

Magnetronfuncties

Voor inbouw in een hoge kast is een inbouwset nodig, type 
HK6360RVS € 59,-. Bij inbouw in een hoge kast geldt de 
totale hoogte magnetron plus inbouwset is 391 mm. Bij 
een nismaat van 380 mm een oversteek aan bovenzijde 
van 5 mm, onderzijde van 6 mm.

380

min. 560

350

595

595

22
550

280

min.
560

min.
18

350

595320
320

min.
50

min.
300

360-365

min.
550

17

382
382

300
300

Magnetron met draaideur,  
nis 38 cm
MAG638RVS € 699,-

www.pelgrim.nl/MAG537RVS www.pelgrim.nl/MAG638RVS
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Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 44 liter
• 6 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en 

magnetronfunctie 900 W
• Temperatuur regelbaar van 50 - 230 C°
• 1 x 2 W LED lamp in ovenruimte
• Aansluitwaarde: 3350 W

Gebruikersgemak
• Bediening met draaiknoppen en touch control
• 2 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Digitale timer
• Kinderslot
• Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 360 mm
• 13 automatische programma’s
• Extra functie: ontdooien

Schoonmaakgemak
• RVS binnenruimte
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 glazen bakplaat
• 1 rond rooster

Ovenfuncties

min.
550

560

450

545

20

455

595

552

445

beluchting
min. 250 cm2

beluchting
min. 250 cm2

560 550

545
20

455

595

50

min.
460

Combi-magnetron met 
turbohetelucht, nis 45 cm
MAC496RVS € 949,-

Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 32 liter
• 4 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en 

magnetronfunctie 1000 W
• Temperatuur regelbaar van 140 - 230 ºC
• 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Aansluitwaarde: 3600 W

Gebruikersgemak
• Bediening met draaiknoppen en druktoetsen
• Timer en kookwekker
• Kinderslot
• Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 315 mm
• 10 automatische programma’s
• Extra functie: ontdooien

Schoonmaakgemak
• RVS binnenruimte

Toebehoren
• 1 rond rooster

Ovenfuncties

595

460

450min.
550

560

450

240cm2

20

595

460

450min.
550

560

450

20

600550-580

Combi-magnetron met turbo-
heteluchtfunctie, nis 45 cm
MAG557RVS € 699,-

www.pelgrim.nl/MAC496RVSwww.pelgrim.nl/MAG557RVS
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Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 50 liter
• 10 ovenfuncties waaronder hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 800 W
• Temperatuur regelbaar van 40 - 230 ºC
• 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Aansluitwaarde: 3200 W

Gebruikersgemak
• Bediening met draaiknoppen en druktoetsen
• 5 insteekniveaus
• Timer
• Kinderslot
• Geen draaiplateau: ruimte voor schalen
• 20 automatische programma’s
• Extra functies: ontdooien en stoomprogramma

Schoonmaakgemak
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren
• 1 geëmailleerde bakplaat met inlegrooster
• 1 keramische bakplaat
• 1 stoomschaal

Ovenfuncties

Hetelucht oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC696RVS € 1.099,-

min.
550

50

min.
560

min.
457

min.
450

545

20

454

595

min. 560
min. 
550

min.
460

200 cm 2
200 cm 2

545
20

454

595

200 cm 2

446

446

565

565

MAC696MAT € 1.099,-

www.pelgrim.nl/MAC696RVS www.pelgrim.nl/MAC696MAT



(C
om

bi
-) 

m
ag

ne
tr

on
s

32

min.
560

min.
550

555
max. 547 4

21
48

451
455

450
50

10

0

0+3*

*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen

min.
450

min.
560

450

547 21

455

595

min.
550

MAG624MAT € 999,-

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 55 liter 
• 1  x 25 W verlichting ovenruimte
• 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
• Aansluitwaarde: 2200 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus verwarmen
• Timer en kookwekker
• Kinderslot
• Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
• Extra functie: ontdooien
• 67 automatische programma’s
• Favorieten; eigen programma’s opslaan

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 XL glazen bakplaat

Ovenfuncties

Magnetron, nis 45 cm

MAG624RVS € 999,-

Groene
keuze

Mooi
Samen

Groene
keuze

Mooi
Samen

www.pelgrim.nl/MAG624MATwww.pelgrim.nl/MAG624RVS
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560 550

 min
450

max. 547
4

21

48

451
455

450

10

0

0 +3*

* Stelvoetje voor uitlijnen

560

550
450

547
21

455

595

95

MAC524MAT € 1.199,-

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 51 liter 
• 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie
• Temperatuur regelbaar van 30 - 250 ºC
• 1  x 25 W verlichting in ovenruimte
• 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
• Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draaiknoppen
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
• Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL glazen bakplaat

Ovenfuncties

Multifunctionele oven met 
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC524RVS € 1.199,-

Groene
keuze

Mooi
Samen

Groene
keuze

Mooi
Samen

www.pelgrim.nl/MAC524RVS www.pelgrim.nl/MAC524MAT
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Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 51 liter 
• 14 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie
• Temperatuur regelbaar van 30 - 250 ºC
• 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
• 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
• Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
• Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie
• Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
• 115 automatische programma`s
• Favorieten; eigen programma`s opslaan

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL glazen bakplaat

Ovenfuncties 

Multifunctionele oven met 
magnetronfunctie, nis 45 cm

Groene
keuze

Mooi
Samen

Groene
keuze

Mooi
Samen

MAC624RVS € 1.299,-

min.
560

min.
550

555
max. 547 4

21
48

451
455

450
50

10

0

0+3*

*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen

min.
450

min.
560

450

547 21

455

595

min.
550

MAC624MAT € 1.299,-

www.pelgrim.nl/MAC624MATwww.pelgrim.nl/MAC624RVS
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Groene
keuze

Mooi
Samen

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 51 liter 
• 14 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, onderwarmte en magnetronfunctie 
• Temperatuur regelbaar van 30 - 250 ºC  
• 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
• 90 - 1000 W invertertechniek; gelijkmatige bereiding
• Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruikersgemak
• TFT display met tiptoetsbediening en draai-/drukknop
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
• Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
• Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
• 127 automatische programma’s
• Favorieten; eigen programma’s opslaan
• Soft-close magnetrondeur

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL glazen bakplaat

Ovenfuncties 

min.
560

min.
550

555
max. 547 4

21
48

451
455

450
50

10

0

0+3*

*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen

min.
450

min.
560

450

547 21

455

595

min.
550

Multifunctionele oven met 
magnetronfunctie, nis 45 cm
MAC824RVS € 1.399,-

www.pelgrim.nl/MAC824RVS
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Ovens

 Insteekniveaus
Onze ovens hebben vier of vijf insteekniveaus, 
afhankelijk van de nismaat. U kunt dus op 
meerdere niveaus tegelijkertijd bakken. Maakt 
u veel gebruik van uw oven en moeten de 
bakplaten er vaak in en uit? Dan zorgen de 
telescoopgeleiders voor extra gebruikersgemak. 
Via deze soepel lopende geleiders kunt u de 
bakplaten volledig in- en uitschuiven zonder dat 
ze kantelen.

 Uitneembare zijrekjes
 
Het kan zo simpel zijn: dankzij de snel 
uitneembare zijrekjes maakt u de oven van 
binnen veel makkelijker schoon.

1
2
3
4
5
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 Softclose ovendeur
Vrijwel alle Mooi Samen ovens zijn uitgerust 
met softclose. Laat u de deur los, dan 
vangt het softclose-systeem de deur op om 
vervolgens fluisterzacht te sluiten.

 Koele ovendeur en 
 uitneembare 
 binnenruit
Al onze ovens hebben een deur die koel blijft 
aan de buitenkant. De binnenruit is volledig 
glad en eenvoudig te reinigen. Ook is de 
binnenruit zonder gereedschap makkelijk uit te 
nemen voor een grondigere reiniging.

 Kernthermometer
Bereidt u regelmatig fijne stukken vlees zoals 
een rosbief en wilt u precies weten wanneer
uw gerecht perfect is? Kies dan voor een oven 
met kernthermometer. U stelt dan vooraf een 
temperatuur in. De oven schakelt uit wanneer 
de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.

 Pyrolyse
Pyrolyse verandert het hardnekkigste vuil op 
hoge temperatuur (465-500˚C) in as. Daarna 
kunt u de binnenruimte eenvoudig reinigen met 
een vochtige doek. Deze functie is veilig, want 
de speciaal gelaagde deuren met 4 glaslagen 
zorgen ervoor dat de temperatuur aan de 
buitenkant nooit te hoog op loopt.

500 ̊C
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Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 67 liter 
• 8 ovenfuncties waaronder hetelucht en grote grill
• Temperatuur regelbaar van 50 - 275 ºC
• 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A 
• Aansluitwaarde: 2700 W

Gebruikersgemak
• Draaiknoppen
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Extra functies: ontdooien en borden verwarmen
• Koele ovendeur, veilig door 2 glaslagen
• Verticaal te combineren met MAC524RVS en 

OVS524RVS

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL diepe bakplaat

Ovenfuncties 

Hetelucht oven, nis 60 cm

OVM326RVS € 599,-

(C
om

bi
-) 
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Ovens

www.pelgrim.nl/OVM326RVS
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Inbouw combinatie: inductie kookplaat met hetelucht oven op 2 fasen

Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 67 liter 
• 8 ovenfuncties waaronder onder- en bovenwarmte, 

hetelucht en grill
• Temperatuur regelbaar van 50 - 275 ºC
• 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A
• Aansluitwaarde: 2700 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draaiknoppen
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer en kookwekker
• Extra functie: ontdooien en borden verwarmen
• Koele ovendeur, veilig door 2 glaslagen

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Installatiegemak
• Geleverd met perilexstekker

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL diepe bakplaat

Ovenfuncties 

min.
550

min.
560

min.
590

547

21

596

597

578

120

min. 560
min. 
550

min.
590

max. 544
9

21

48

592
596

590

10

min. 6

OVM406RVS € 799,-

Specificaties
• Powermanagement bij gebruik van 4 zones tegelijk:

• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50 - 1200 W (stand 8)
• 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 504 W (stand 7)
• 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50 - 839 W (stand 7)

• Vermogen bij gebruik van individuele zones:
• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2000 W
• 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
• 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W

• 10 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 3700 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening
• RVS sierlijst aan zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatiegemak
• Geleverd met speciale stekker voor de koppeling met de 

oven OVM406RVS

560 490

603 520

56

 IDK465ONY € 879,-

Setprijs
€ 1.678,-+

www.pelgrim.nl/ IDK465ONY www.pelgrim.nl/OVM406RVS
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min.
550

min.
560

min.
590

547

21

596

597

578

120

min. 560
min. 
550

min.
590

max. 544
9

21

48

592
596

590

10

min. 6

OVM426MAT € 699,-

Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 67 liter 
• 8 ovenfuncties waaronder hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
• Temperatuur regelbaar van 50 - 275 ºC
• 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A 
• Aansluitwaarde: 2700 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draaiknoppen
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer en kookwekker
• Extra functies: ontdooien en borden verwarmen
• Koele ovendeur, veilig door 2 glaslagen
• Verticaal te combineren met MAC524RVS/MAT en OVS524RVS/MAT

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL diepe bakplaat

Ovenfuncties 

Hetelucht oven, nis 60 cm

Mooi
Samen

Mooi
Samen

OVM426RVS € 699,-

www.pelgrim.nl/OVM426RVS www.pelgrim.nl/OVM426MAT
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min.
550

min.
560

min.
590

547

21

596

597

578

120

min. 560
min. 
550

min.
590

max. 544
9

21

48

592
596

590

10

min. 6

Groene
keuze

Mooi
Samen

OVM526MAT € 799,-

Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 67 liter 
• 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
• Temperatuur regelbaar van 50 - 275 ºC
• 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 3300 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draaiknoppen
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer en kookwekker
• Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
• Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
• Soft-close ovendeur
• Verticaal te combineren met MAC524RVS/MAT en OVS524RVS/MAT

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL diepe bakplaat

Ovenfuncties 

Multifunctionele oven, nis 60 cm

Groene
keuze

Mooi
Samen

OVM526RVS € 799,-

www.pelgrim.nl/OVM526MATwww.pelgrim.nl/OVM526RVS
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Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 65 liter
• 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en 

onderwarmte
• Temperatuur regelbaar van 50 - 275 ºC
• 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A
• Aansluitwaarde: 3300 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draaiknoppen
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer en kookwekker
• Kinderslot
• Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel 

voorverwarmen
• Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
• Soft-close ovendeur
• Verticaal te combineren met MAC524RVS en OVS524RVS

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes
• Pyrolysefunctie; vuil verandert in as

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL diepe bakplaat

Ovenfuncties 

Multifunctionele oven met 
pyrolysefunctie, nis 60 cm
OVP426RVS € 899,-

www.pelgrim.nl/OVP426RVS
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Groene
keuze

Mooi
Samen

Groene
keuze

Mooi
Samen

min.
550

min.
560

min.
590

547
21

596

595

577

min. 
560

min. 
550

max. 547 4

21
48

592
596

590

10

0

0+3*

50

555

*Stelvoetje voor eventueel uitlijnen

min.
590

OVM626MAT € 1.049,-

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 75 liter 
• 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
• Temperatuur regelbaar van 30 - 275 ºC
• 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
• 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
• Koele ovendeur; veilig door 3 glaslagen
• Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
• 82 automatische programma’s
• Favorieten; eigen programma’s opslaan
• Soft-close ovendeur
• 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 XL diep geëmailleerde bakplaat
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster 

Ovenfuncties 

Multifunctionele oven, nis 60 cm

OVM626RVS € 1.049,-

www.pelgrim.nl/OVM626RVS www.pelgrim.nl/OVM626MAT
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OVM624MAT € 1.049,-

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 52 liter 
• 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en onderwarmte
• Temperatuur regelbaar van 30 - 250 ºC
• 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Koele ovendeur; veilig door 3 glaslagen
• Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
• Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
• 82 automatische programma’s
• Favorieten; eigen programma’s opslaan
• Soft-close ovendeur
• 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoopgeleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster

Ovenfuncties 

Multifunctionele oven, nis 45 cm

Groene
keuze

Mooi
Samen

Groene
keuze

Mooi
Samen

OVM624RVS € 1.049,-

www.pelgrim.nl/OVM624MATwww.pelgrim.nl/OVM624RVS
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Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 73 liter 
• 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en 

onderwarmte
• Temperatuur regelbaar van 30 - 275 ºC
• 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
• 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
• Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel 

voorverwarmen en warmhoudfunctie
• Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 

stappen
• 82 automatische programma’s
• Favorieten; eigen programma’s opslaan
• Soft-close ovendeur
• 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop 

geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes
• Pyrolysefunctie; vuil verandert in as

Toebehoren
• 1 XL diep geëmailleerde bakplaat
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster

Ovenfuncties 

 

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 73 liter 
• 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en 

onderwarmte
• Temperatuur regelbaar van 30 - 300 ºC
• 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruikersgemak
• TFT display met tiptoetsbediening en draai-/drukknop 
• 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
• Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel 

voorverwarmen en warmhoudfunctie 
• Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 

stappen
• 69 automatische programma’s
• Favorieten; eigen programma’s opslaan
• Soft-close ovendeur
• 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop 

geleiding op 2 niveaus

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes
• Pyrolysefunctie; vuil verandert in as

Toebehoren
• 1 XL diep geëmailleerde bakplaat
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster

Ovenfuncties 
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Multifunctionele oven met 
pyrolysefunctie, nis 60 cm

Multifunctionele oven met 
pyrolysefunctie, nis 60 cm

OVP626RVS € 1.249,- OVP826RVS € 1.399,-

Groene
keuze

Mooi
Samen

Groene
keuze

Mooi
Samen

www.pelgrim.nl/OVP826RVSwww.pelgrim.nl/OVP626RVS
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Combi-
stoomovens
Stomen is een van de gezondste manieren om uw eten 
te bereiden. U kookt vetvrij en behoudt zoveel mogelijk 
vitamines en mineralen. Het is ideaal voor het (gelijktijdig) 
bereiden van vis en groentes, rijst of pasta. En, ook heel 
belangrijk, gestoomde gerechten behouden hun smaak en 
kleur! 

Pelgrims combi-stoomoven kan echter meer dan alleen 
stomen; u houdt er makkelijk gerechten in warm en warmt 
ze perfect op. Dit opwarmen (regenereren) met stoom 
is ideaal: uw gerechten worden met stoom opgewarmd 
waardoor ze niet uitdrogen. Uw opgewarmde pasta 
smaakt dan alsof net gekookt. Tomaten ontvellen, borden 
voorverwarmen of au-bain marie verwarmen; ook allemaal 
voordelen van een combi-stoomoven.

Kookinspiratie op doen?
 
Bij Pelgrim ontvangt u bij aankoop van een 
combi-stoomoven een stoomkookboekje 
Stoomze! cadeau. Hierin staan 25 stap voor 
stap recepten die u kunt bereiden in uw combi-
stoomoven. Van groente en pasta tot vlees- of 
visgerechten. Volop inspiratie om aan de slag te 
gaan!

In de combi-stoomoven vindt u bovendien 
automatische bereidingen. In ons kookboek 
Bakze! vindt u 80 recepten die u daarmee kunt 
bereiden. Dit kookboek kunt u downloaden op 
www.pelgrim.nl/combi-stoomoven. Wij wensen 
u veel kook- en bakplezier.
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 Fase bakken
Wilt u zelf de touwtjes in handen houden bij 
het bereiden van het gerecht en alle bak- 
en stoomfuncties stap voor stap instellen? 
Dat kan! Pelgrim noemt dit fase bakken. 
Bij fase bakken bakt u letterlijk uw gerecht 
in verschillende fases. Elke fase voegt dan 
een extra stap toe in het bakproces. Gril 
bijvoorbeeld vlees eerst aan de bovenkant 
bruin (fase 1), verwarm het daarna met de  
heteluchtfunctie (fase 2) en gaar het tot slot 
na met stoom (fase 3). Malser en krokanter 
kunt u het niet krijgen! Stoom kan veel voor 
uw gerecht betekenen; het maakt vlees malser 
en brood knapperiger dan wanneer u enkel de 
heteluchtfunctie gebruikt.

 Puur stoom
Het cycloon systeem, een stoomdoorvoer 
techniek, voorkomt dat er druppels water in de 
oven komen. Daarbij zorgt de onderwarmte 
ervoor dat, indien er toch druppels water 
worden gevormd omdat stoom in aanraking 
komt met koude ingrediënten, deze gelijk 
condenseren.

 Multistoom 360°
Dankzij de vier geperforeerde openingen in de 
hoek van de achterwand verspreidt de stoom 
zich evenwichtig voor een mooi totaal bereik 
van stoom. De combi-stoomoven gebruikt 
hetzelfde ventilatiesysteem als een traditionele 
oven en stoom wordt gelijkmatig verdeeld over 
de gerechten. Dit zorgt voor de beste stoom- 
en bakresultaten.

 Waterreservoir
Het waterreservoir van 1,3 liter is slim 
gepositioneerd voor eenvoudig gebruik. Het 
heeft ruim voldoende inhoud voor het bereiden 
van een volledige maaltijd en is compleet 
uitneembaar zodat hij makkelijk te vullen is 
onder de kraan.

1 2 3
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OVS524MAT € 1.499,-

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 51 liter
• 10 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en combi-stomen
• Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 ºC
• Stoomtemperatuur regelbaar van 40 - 100 ºC
• Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
• 1 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 2600 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draaiknoppen
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
• Extra functies: ontdooien, snel voorverwarmen en regenereren 
• Soft-close ovendeur
• 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL stoomschaal met gaatjes
• 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
• Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Ovenfuncties 

Combi-stoomoven, nis 45 cm

OVS524RVS € 1.499,-
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www.pelgrim.nl/OVS524RVS www.pelgrim.nl/OVS524MAT
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OVS624MAT € 1.649,-

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 51 liter
• 18 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en combi-stomen
• Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 ºC
• Stoomtemperatuur regelbaar van 40 - 100 ºC
• Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
• 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 2900 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
• Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en regenereren
• Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
• 150 automatische programma’s
• Favorieten; eigen programma’s opslaan
• Soft-close ovendeur
• 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes
• Ontkalkingsprogramma 

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL stoomschaal met gaatjes
• 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
• 2 kleine stoomschalen met gaatjes
• Kernthermometer; schakelt uit wanneer ingestelde kerntemperatuur is bereikt 
• Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Ovenfuncties 

Combi-stoomoven, nis 45 cm

OVS624RVS € 1.649,-
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www.pelgrim.nl/OVS624MATwww.pelgrim.nl/OVS624RVS
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Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 51 liter
• 18 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en combi-stomen
• Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 ºC
• Stoomtemperatuur regelbaar van 40 - 100 ºC (per graad nauwkeurig)
• Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
• 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 2900 W

Gebruikersgemak
• TFT display met tiptoetsbediening en draai-/drukknop 
• 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen
• Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide 
• Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
• 132 automatische programma’s
• Favorieten; eigen programma’s opslaan
• Soft-close ovendeur
• 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes
• Ontkalkingsprogramma 

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL stoomschaal met gaatjes
• 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
• 2 kleine stoomschalen met gaatjes
• Kernthermometer; schakelt uit wanneer ingestelde  

kerntemperatuur is bereikt
• Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Ovenfuncties 
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Combi-stoomoven, nis 45 cm

OVS824RVS € 1.699,-,
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www.pelgrim.nl/OVS824RVS
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Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 75 liter
• 18 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, stoomfunctie, grote grill en combi-stomen
• Oventemperatuur regelbaar van 30 - 230 °C
• Stoomtemperatuur regelbaar van 40 -100 °C
• Externe stoomgenerator met waterreservoir van 1,3 liter
• 2 x 25 W verlichting in ovenruimte
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 3400 W 

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met draai-/drukknop en tekstdisplay
• 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Timer met uitgestelde start en kookwekker
• Kinderslot
• Koele ovendeur, veilig door 4 glaslagen
• Extra funties: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en regenereren
• Fase bakken; programmeerbaar bakproces tot 3 stappen
• 150 automatische programma’s
• Favorieten; eigen programma’s opslaan
• Soft-close ovendeur
• 100% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes
• Ontkalkingsprogramma 

Toebehoren
• 1 XL geëmailleerde bakplaat
• 1 XL grillrooster
• 1 XL stoomschaal met gaatjes
• 1 XL stoomschaal zonder gaatjes
• 2 kleine stoomschalen met gaatjes
• Kernthermometer; schakelt uit wanneer ingestelde kerntemperatuur is bereikt
• Stoomze! Kookinspiratie voor diverse stoomgerechten

Ovenfuncties 

Combi-stoomoven, nis 60 cm

OVS626RVS € 1.799,-
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koffie
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Cappuccino of espresso

Met Pelgrims koffiemachine zet u koffie 

precies naar uw smaak; u stelt namelijk zelf 

eenvoudig de gewenste sterkte en grootte 

in. Voor een goede kop koffie is minimaal 

9 bar druk nodig. Te weinig druk zorgt voor 

slappe koffie en teveel voor te sterke. De 

koffie uit Pelgrims koffiemachine wordt 

gezet bij 11,7 bar waardoor er een heerlijk 

goudbruin schuimlaagje ontstaat dat 

bijdraagt aan de intense smaak van uw 

koffie. 

In de koffiemachine is ruimte voor 

koffiebonen, maar ook voor gemalen 

koffie. Zo kunt u makkelijk twee soorten 

koffie, bijvoorbeeld decaf en een bonen 

variatie, zetten zonder de bonen te moeten 

vervangen. Met de melkkan voegt u 

automatisch melk toe aan uw koffie voor 

een romige cappuccino of latte macchiato. 

Ook mooi makkelijk is dat de koffiemachine 

de meest onderhoudsvriendelijke is op de 

markt.
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IKM614MAT € 2.099,-

Specificaties
• Inhoud waterreservoir 1,8 liter
• Pompdruk 15 bar
• Capaciteit koffiemolen: 250 gram 
• Aansluitwaarde: 1350 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening met tekstdisplay
• Volautomatische bereiding van koffie, espresso, cappuccino, latte macchiato
• Functie twee koppen; voor twee dezelfde koppen koffie in één keer
• Aparte reservoirs voor koffiebonen en voorgemalen koffie
• Koffiehoeveelheid en sterkte instelbaar (mild, normaal, sterk en extra sterk)
• Koffieuitloop en kopjesplateau verlicht d.m.v. LED
• In hoogte verstelbare koffie uitloop voor grote en kleine kopjes
• Heetwatertap voor o.a. thee
• Automatische meldingen in display voor o.a. water bijvullen

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Schoonmaakprogramma: geen schoonmaaktabletten noodzakelijk
• Automatische meldingen in display voor o.a. afvalbakje legen en reinigen
• Ontkalkingsprogramma
• Schoonmaakfunctie op melkkan
• Uitneembare koffiemaler en lekbak

Toebehoren
• Ontkalkingsmiddel
• Cappuccinomaker
• Waterhardheid test

Koffiemachine, nis 45 cm

IKM614RVS € 2.099,-

www.pelgrim.nl/IKM614RVS www.pelgrim.nl/IKM614MAT
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Specificaties
• Geschikt voor voorverwarmen van serviesgoed, 

warmhouden en ontdooien van gerechten, laten rijzen 
van deeg en langzaam garen

• Temperatuurbereik: 30 - 70 ºC
• Capaciteit 20 kg
• 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 

28 cm / 80 espresso-kopjes of theekoppen
•  Aansluitwaarde: 400 W

Gebruikersgemak
• Push-pull opening
• 90 minuten timer met uitschakelfunctie
• Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare 

telescoop geleiding
• Luchtcirculatiesysteem voor een gelijkmatige 

opwarming
• Aan/uit indicatie lampje
• Perfect te combineren met 45 cm apparaten uit de Mooi 

Samen lijn in een nis 60 cm
• Luxe glasplateau

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS, voorkomt vingerafdrukken

Warmhoudlade

ACW624RVS / ACW624MAT € 649,-
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Specificaties
• Opbergen van kookgerei zoals bestek, servieswerk, 

ovenroosters en bakplaten
• Capaciteit 20 kg
• 6 grote couverts / 20 borden met een diameter  

van 28 cm / 80 espresso-kopjes of theekoppen

Gebruikersgemak
• Push-pull opening
• Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare 

telescoop geleiding
• Perfect te combineren met 45 cm apparaten uit de Mooi 

Samen lijn in een nis 60 cm
• Luxe glasplateau

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS, voorkomt vingerafdrukken

Accessoirelade

ACL624RVS / ACL624MAT € 449,-

www.pelgrim.nl/ACL624RVS www.pelgrim.nl/ACL624MAT www.pelgrim.nl/ACW624MATwww.pelgrim.nl/ACW624RVS
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kookplaten
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Uw manier van koken

De basis van uw keuken is uw kookplaat. 

Welk type past het beste bij u? Een gas-, 

inductie- of keramische kookplaat? Met gas 

kookt u efficiënt en nauwkeurig; u regelt 

zelf de vlam onder uw pan. Inductie is zeer 

populair; steeds meer mensen kiezen voor 

het voordeel van snel en energiezuinig koken 

(zo’n 25% zuiniger dan een keramische 

kookplaat). 

Een ander voordeel is dat u na het 

aanzetten (net als bij gas) direct aan de slag 

kunt, de plaat verwarmt namelijk direct de 

pan. Bij een keramische kookplaat kunt u 

na het uitschakelen nog even doorsudderen 

dankzij de restwarmte. Een gaskookplaat 

met of zonder wok of een inductiekookplaat 

met flexzones? De keuze is aan u. Onze 

apparaten beschikken over veel handige 

eigenschappen die het koken net iets 

makkelijker maken. Mooi makkelijk van 

Pelgrim.
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Inductie 
kookplaten

 A+ inductietechniek
 
Een inductiekookplaat verwarmt alleen de pan.  
Er is dus geen warmteverlies. A+ inductietechniek 
is de meest effectieve techniek (bij Pelgrim tot 13% 
effectiever dan reguliere inductiekookplaten). Wat 
komt doordat A+ techniek zorgt voor:
• Stabiliteit; u houdt de gerechten gedurende de 

kooktijd op constante temperatuur. Ook als u  
tussendoor ingrediënten toevoegt.

• Snelheid; de A+ zones zijn effectiever. U kookt  
2 liter water 3 minuten sneller dan andere reguliere 
kookplaten.

• A+ inductiekookplaten zijn een Groene keuze. Door 
effectiever gebruik bespaart u tot wel 35% energie. 

• Extra boostvermogen; de A+ techniek brengt de pan 
supersnel op de gewenste temperatuur.

 Flexzones
 
Met het innovatieve 8-hoekige design van onze 
flexzones wordt een optimale kookoppervlakte 
gecreëerd tot wel 385 x 225 mm. Daardoor is 
er een extreem kleine ruimte tussen de recht 
afgesneden koppelbare zones. Kortom een échte 
volwaarde flexzone.

A+
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 Bediening met 
 knoppen
Met draaiknoppen selecteert u met één 
handbeweging eenvoudig de gewenste stand 
die op het display af te lezen is.

 Tiptoetsbediening
Bij tiptoetsbediening blijft de kookplaat geheel 
glad; dit biedt schoonmaakgemak. Hierin zijn 
verschillende varianten; centrale bediening 
waarbij u de gewenste kookzone selecteert 
en vervolgens kunt bedienen of bediening per 
kookzone apart.

 Slidebediening
Door aanraking met uw vinger bedient u de 
standen van de kookplaat in één vloeiende 
beweging; selecteer direct de gewenste stand 
of schuif naar de hoogste stand. Hierin zijn 
verschillende varianten; centrale slidebediening 
waarbij u de gewenste kookzone selecteert 
en vervolgens kunt bedienen of bediening per 
kookzone apart.

 Grillplaat
Deze rechthoekige grillplaat is perfect voor 
gebruik op de flexzones. De plaat is eenvoudig 
van de kookplaat af te halen dankzij de 
handvatten en is gemaakt van gietaluminium. 
Let wel op, de grillplaat wordt zeer heet!
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Specificaties
• 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
• 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
• 9 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 3700 W

Gebruikersgemak
• Bediening per kookzone d.m.v. draaiknoppen
• Matzwarte sierlijst aan zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• Aankookfunctie

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

330
522

51

490
290

Inductiekookplaat,  
33 cm breed
IDK332ONY € 799,-

Specificaties
• 1 x kookzone ø 18,0 cm 50 - 1850 W
• 2 x kookzone ø 16,0 cm 50 - 1400 W
• 1 x kookzone ø 20,0 cm 50 - 2100 W
• 10 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 3700 W / 6750 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening
• Facet afwerking van de glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatie gemak 
• Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden 

aangesloten op 1-fase door slim powermanagement 
systeem. In dit geval kunnen maximaal 3 kookzones 
tegelijkertijd worden gebruikt. 

600 520

54
50

560 490

Inductiekookplaat,  
60 cm breed
IK1064F € 599,-

www.pelgrim.nl/IK1064Fwww.pelgrim.nl/IDK332ONY
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Specificaties
• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2000 W
• 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
• 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
• 10 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 3700 W / 7100 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening
• RVS sierlijst aan zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatie gemak 
• Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden 

aangesloten op 1-fase door slim powermanagement 
systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd 
maximaal op stand 7 worden gebruikt.

560 490

603 520

56

Inductiekookplaat,  
60 cm breed 
IDK464ONY € 749,-

Specificaties
• 2 x kookzone ø 20,0 cm - 50-3000 W
• 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
• 10 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 7100 W

Gebruikersgemak
• Slidebediening
• RVS sierlijst aan zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen
• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met 

behoud van geheugen

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

min. 40

520

490

560

56

50 56

603

Inductiekookplaat met 
slidebediening, 60 cm breed
IDK264ONY € 899,-

www.pelgrim.nl/IDK464ONY www.pelgrim.nl/IDK264ONY
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Specificaties
• 1 x kookzone ø 21,0 cm - 50-3700 W
• 1 x kookzone ø 14,5 cm - 50-2200 W
• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
• 1 x ovale kookzone 28,0 x 18,0 cm - 50-3700 W
• 10 standen per kookzone
• Energiezuinig door A+ inductiezones
• Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak
• Slidebediening per kookzone
• RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen
• Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met 

behoud van geheugen
• Zeer efficiënte A+ inductiezones;  2 liter water kookt 

3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

560 490

643 520

46

Inductiekookplaat met 
slidebediening, 64 cm breed
IDK764ONY € 1.099,-

Specificaties
• 2 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
• 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
• 9 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak
• Bediening per kookzone d.m.v. draaiknoppen
• RVS sierlijst aan zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Aankookfunctie
• Kinderslot

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

560 490

603 520

54

Inductiekookplaat,  
60 cm breed
IDK754ONY € 1.149,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/IDK764ONYwww.pelgrim.nl/IDK754ONY
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Specificaties
• 4 flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 

40-3700 W
• 10 standen per kookzone
• Energiezuinig door A+ inductiezones
• Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak
• Slidebediening per kookzone
• RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• 4 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te 

koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel 
koken

• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 
vermogen

• Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
• Pauzefunctie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met 

behoud van geheugen
• Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 

3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Accessoires
•  GPI800 Grillplaat voor flexzone € 199,-

560 490

643 520

51

Inductiekookplaat met flexzones en 
slidebediening, 64 cm breed
IDK862ONY € 1.199,-

Specificaties
• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2000 W
• 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
• 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
• 10 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 3700 W / 7100 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening
• Facet afwerking van de glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatie gemak 
• Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden 

aangesloten op 1-fase door slim powermanagement 
systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd 
maximaal op stand 7 worden gebruikt.

770 520

56
52

710 490

Inductiekookplaat,  
77 cm breed
IK2084F € 849,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/IDK862ONY www.pelgrim.nl/IK2084F
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Specificaties
• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2000 W
• 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
• 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
• 10 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 3700 W / 7100 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening
• RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatie gemak 
• Standaard geleverd in 2-fasen, maar kan ook worden 

aangesloten op 1-fase door slim powermanagement 
systeem. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd 
maximaal op stand 7 worden gebruikt.

710 490

770 510

55

Inductiekookplaat,  
77 cm breed
IDK484ONY € 999,-

Specificaties
• 1 x kookzone ø 21,0 cm - 50-3700 W
• 1 x kookzone ø 14,5 cm - 50-2200 W
• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
• 1 x ovale kookzone 28,0 x 18,0 cm - 50-3700 W
• 10 standen per kookzone
• Energiezuinig door A+ inductiezones
• Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak
• Slidebediening per kookzone
• RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen
• Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met 

behoud van geheugen
• Zeer efficiënte A+ inductiezones;  2 liter water kookt 3 

minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

773 520

46

750 490

Inductiekookplaat met 
slidebediening, 77 cm breed
IDK784ONY € 1.249,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/IDK784ONYwww.pelgrim.nl/IDK484ONY
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Specificaties
• 4 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
• 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
• 10 standen per kookzone
• Energiezuinig door A+ inductiezones
• Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening
• RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• XL kookzone; ideaal voor grote pannen
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen
• Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met 

behoud van geheugen
• Zeer efficiënte A+ inductiezones;  2 liter water kookt 

3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Installatie gemak 
• Standaard geleverd in 2-fasen door slim power-

management systeem. 

800 520

46

780 490

Inductiekookplaat, 
80 cm breed
IDK785ONY € 1.249,-

Specificaties
• 2 x kookzone ø 18,0 cm - 40-3000 W
• 2 flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 

40-3700 W
• 10 standen per kookzone
• Energiezuinig door A+ inductiezones
• Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruikersgemak
• Slidebediening per kookzone
• RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• 2 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te 

koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel 
koken

• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 
vermogen

• Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met 

behoud van geheugen
• Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 

3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Accessoires
•  GPI800 Grillplaat voor flexzone € 199,-

773 520

51

750 490

Inductiekookplaat met flexzones en 
slidebediening, 77 cm breed
IDK883ONY € 1.299,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/IDK883ONY www.pelgrim.nl/IDK785ONY
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Groene
keuze

Specificaties
• 4 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
• 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
• 10 standen per kookzone
• Energiezuinig door A+ inductiezones
• Aansluitwaarde: 11 100 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening
• RVS sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van de 

glasplaat
• 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• XL kookzone; ideaal voor grote pannen
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 

vermogen
• Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met 

behoud van geheugen
• Zeer efficiënte A+ inductiezones;  2 liter water kookt 

3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

903 520

46

860 490

Inductiekookplaat,  
90 cm breed
IDK795ONY € 1.499,-

www.pelgrim.nl/IDK795ONY
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Specificaties
• 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
• 4 flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 

40-3700 W
• 10 standen per kookzone
• Energiezuinig door A+ inductiezones 
• Aansluitwaarde: 11 100 W

Gebruikersgemak
• Slidebediening per kookzone
• Matzwarte sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van 

de glasplaat
• 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Timer kan ook als kookwekker gebruikt worden
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• 1 XL kookzone; ideaal voor grote pannen
• 4 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te 

koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel 
koken

• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud 
van geheugen

• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 
vermogen

• Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
• Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 

3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Accessoires
•  GPI800 Grillplaat voor flexzone € 199,-

904 522

53

46

860 490

Inductiekookplaat met flexzones en 
slidebediening, 90 cm breed
IDK893ONY € 1.899,-

Groene
keuze

Specificaties
• 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
• 1 x kookzone ø 14,5 cm - 40-2200 W
• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
• 2 flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 

40-3700 W
• 10 standen per kookzone
• Energiezuinig door A+ inductiezones 
• Aansluitwaarde: 11 100 W

Gebruikersgemak
• Slidebediening per kookzone
• Matzwarte sierlijst aan de zijkanten ter bescherming van 

de glasplaat
• 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Timer kan ook als kookwekker gebruikt worden
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• XL kookzone; ideaal voor grote pannen
• 2 flexzones; rechthoekige zones die aan elkaar te 

koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel 
koken

• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud 
van geheugen

• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig 
vermogen

• Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
• Zeer efficiënte A+ inductiezones; 2 liter water kookt 

3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

Accessoires
•  GPI800 Grillplaat voor flexzone € 199,-

904 522

53

46

860 490

Inductiekookplaat met flexzones en 
slidebediening, 90 cm breed
IDK894ONY € 1.799,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/IDK893ONYwww.pelgrim.nl/IDK894ONY
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Specificaties
• 2 x kookzone ø 18,0 cm - 2000 W
• 2 x kookzone ø 14,5 cm - 1500 W
• 7 standen per zone
• Aansluitwaarde: 7000 W

Gebruikersgemak
• Bediening d.m.v. draaiknoppen
• 4-voudige aan/uit indicatie

560 480

580 500

45

Elektrokookplaat, 58 cm breed 

EKB550RVS € 349,-

Elektrische en  
keramische  
kookplaten

www.pelgrim.nl/EKB550RVS
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Specificaties
• 1 x uitbreidbare kookzone ø 21,0 x 12,0 cm - 24-2200 W
• 2 x kookzone ø 14,5 cm - 36-1200 W
• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 54-1800 W
• 7 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 6400 W

Gebruikersgemak
• Bediening per kookzone d.m.v. draaiknoppen
• Restwarmte indicatie
• Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde 

pan formaten

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

560 490

600 510

51

Keramische kookplaat, 60 cm breed

CKB840ONY € 489,-

Specificaties
• 1 x kookzone ø 21,0 cm - 53-2300 W
• 2 x kookzone ø 14,5 cm - 28-1200 W
• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 42-1800 W
• 9 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 6500 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Aankookfunctie
• Kinderslot

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

560 490

600 510

51

Keramische kookplaat, 60 cm breed

CKT845ONY € 569,-

www.pelgrim.nl/CKB840ONY www.pelgrim.nl/CKT845ONY
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Specificaties
• 1 x uitbreidbare kookzone ø 12,0 x 18,0 x 21,0 cm - 24-

2300 W
• 2 x kookzone ø 14,5 cm - 36-1200 W
• 1 x ovale kookzone ø 17,0 x 26,5 cm - 45-2400 W
• 9 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 7100 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening per kookzone
• RVS sierlijst aan zijkant ter bescherming van de glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Aankookfunctie
• Kinderslot
• Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde 

pan formaten
• Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uit te schakelen met 

behoud van geheugen

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

560 490

643 520

49

Keramische kookplaat, 64 cm breed

CKT764ONY € 769,-

www.pelgrim.nl/CKT764ONY
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Specificaties
• 2 x kookzone ø 18,0 cm - 54-1800 W
• 1 x ovale kookzone ø 17,0 x 26,5 cm - 51-2400 W
• 1 x kookzone ø 14,5 cm - 36-1200 W
• 1 x uitbreidbare kookzone ø 12,0 x 18,0 x 27,0 cm -  

27-2700 W
• 9 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 9900 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening per kookzone
• RVS sierlijst aan zijkant ter bescherming van de glasplaat
• 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Aankookfunctie
• Kinderslot
• Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde 

pan formaten
• Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uit te schakelen met 

behoud van geheugen

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

903 520

49

860 490

 

Keramische kookplaat, 90 cm breed

CKT795ONY € 1.049,-

Specificaties
• 1 x uitbreidbare kookzone ø 12,0 x 18,0 x 23,0 cm - 24-

2500 W
• 1 x kookzone ø 14,5 cm - 36-1200 W
• 1 x kookzone ø 16,0 cm - 40-1500 W
• 1 x ovale kookzone ø 17,0 x 26,5 cm - 45-2400 W
• 9 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 7600 W

Gebruikersgemak
• Tiptoetsbediening per kookzone
• RVS sierlijst aan zijkant ter bescherming van de glasplaat
• 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Aankookfunctie
• Kinderslot
• Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde 

pan formaten
• Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen
• Pauze functie; kookplaat tijdelijk uit te schakelen met 

behoud van geheugen

Schoonmaakgemak
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

773 520

49

750 490

 

Keramische kookplaat, 77 cm breed

CKT774ONY € 919,-

www.pelgrim.nl/CKT795ONYwww.pelgrim.nl/CKT774ONY
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De trend van dit moment

De hood in hob. Een afzuigkap die in 

het midden van de inductiekookplaat is 

verwerkt. Voor een moderne en strakke look 

in de keuken. Zonder zichtbare afzuigkap. 

Dus nóg meer ruimte om u thuis te voelen in 

uw keuken.

RVS afzuigunit
Individueel te bedienen RVS kleppen door 
middel van een lichte aanraking.

Flexzones
Door de 8-hoekige spoelen extra efficiënte 
koppeling naar XXL zone van 38,5 cm bij 
22,5 cm.

EasyRemove
Makkelijk in onderhoud door slimme 
onderdelen die handig te verwijderen en 
schoon te maken zijn.

Minimal screening
Subtiele screening door donkerdere kleur en 

hart aanduiding. 

Binnenkort in ons assortiment.
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 Reguliere of  
 A+ wokbrander
Een A+ Vario wok brander is compacter van 
formaat dan de reguliere wokbrander. Dit betekent 
dat het de vlam meer centreert onder de pan 
waardoor er minder warmte verloren gaat. 

De A+ Vario wokbrander heeft nog een voordeel; 
het beschikt over een groot regelbereik  
(0,27 – 4,6 kW) waardoor u zowel zachtjes kunt 
sudderen als krachtig wokken. De A+ Vario 
wokbrander bestaat uit 2 branderringen die 
afzonderlijk bediend kunnen worden. De reguliere 
wokbrander heeft een regelbereik van 1,5 – 3,5 kW.

Gasrendement bij A+ brander. 15% besparing t.o.v. 
reguliere brander. *(volwaardige sudderstand)

 Het soort branders
A+

A+ brander Reguliere 

brander

Regelbereik 0,36 - 2,00 kW 0,5 - 1,75 kW

Hart op hart afstand 

tussen branders

tot 24 cm van 19 tot 22 cm

Brander bestaat uit 1 deel 2 delen

Minimaal regelbereik 

sudderbrander

0,22 kW* 0,4kW

Gaskookplaten met het 
hoogste rendement

Pelgrim vindt haar oorsprong in de 
ontwikkeling van gasfornuizen en  
later gastoestellen. Deze jarenlange 
ervaring wordt gebruikt om de gaskook-
platen continu verder te ontwikkelen. 
Dit ziet u onder andere terug in de 
techniek, het materiaalgebruik en 
het schoonmaakgemak. Ook de 
verschillende moderne designs zijn  
thuis in ieder huis.
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Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
• 2 pandragers van bandstaal
• Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak
• Deze kookplaat is ook leverbaar in butaanuitvoering;  

type GK415RVSF

560 480

590 510

45

min. 50

600

Gaskookplaat,  
59 cm breed
GK415RVSA € 329,-
GK415RVSF € 349,-

Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
• 2 pandragers van bandstaal
• Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak
• Diagonale opstelling van de branders; meer ruimte voor 

pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert 

overig gebruik van kookplaat niet

560 480

620 510

45

min. 50

Gaskookplaat,  
62 cm breed
GK425RVSA € 349,-

www.pelgrim.nl/GK425RVSAwww.pelgrim.nl/GK415RVSA  www.pelgrim.nl/GK415RVSF
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Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
• 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Aansluitwaarde: 0,8 W

560 480

580 510

45

min. 50

600

Gaskookplaat,  
58 cm breed
GK417RVSA € 399,-

Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
• 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak
• Diagonale opstelling van de branders; meer ruimte voor 

pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert 

overig gebruik van kookplaat niet

560 480

620 510

45

min. 50

Gaskookplaat,  
62 cm breed
GK427RVSA € 419,-

www.pelgrim.nl/GK417RVSA www.pelgrim.nl/GK427RVSA
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min. 50

600 526

48

560 490

GK964MATA € 539,-

Specificaties
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
• 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Energiezuinig door A+ branders
• Aansluitwaarde: 0,6 W

Gebruikersgemak
• Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders

Schoonmaakgemak
• Unieke Profi protect coating; voor extra bescherming van het RVS (alleen GK964RVSA)
• A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
• Pandragers en vangschaal zonder scherpe hoeken

Accessoires
• CS406BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-

Gaskookplaat A+ branders, 60 cm breed

GK964RVSA € 539,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/GK964MATAwww.pelgrim.nl/GK964RVSA
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Specificaties
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,20 kW
• 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
• 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Energiezuinig door A+ branders
• Aansluitwaarde: 0,6 W

Gebruikersgemak
• Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor 

pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert 

overig gebruik van kookplaat niet
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten 

sneller dan bij reguliere branders
• Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te 

sudderen en te wokken

Schoonmaakgemak
• Unieke Profi protect coating; voor extra bescherming van 

het RVS
• A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te 

houden
• Pandragers en vangschaal zonder scherpe hoeken

Accessoires
• CS4506BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-
• GWR950 Gietijzeren wokring € 39,-

min. 50

600 526

48

560 490

Gaskookplaat A+ branders,  
60 cm breed
GKW964RVSA € 639,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/GKW964RVSA
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Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x wokbrander 3,5 kW
• 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
• 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak
• Diagonale opstelling van de branders; meer ruimte voor 

pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert 

overig gebruik van kookplaat niet

Inbouwgemak 
• Deze kookplaat past in een standaard nismaat van  

560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige 
kookplaat

Accessoires
• GWR460 Gietijzeren wokring € 49,-

720 510

45

560 480

600

min. 50

Gaskookplaat,  
72 cm breed
GK472WRVSA € 499,-

Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x wokbrander 3,5 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Aansluitwaarde: 0,8 W

Inbouwgemak 
• Deze kookplaat past in een standaard nismaat van  

560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige 
kookplaat

Accessoires
• GWR460 Gietijzeren wokring € 49,-

720 510

45

560 480

600

min. 50

Gaskookplaat,  
72 cm breed
GK477WRVSA € 599,-

www.pelgrim.nl/GK477WRVSAwww.pelgrim.nl/GK472WRVSA
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Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x wokbrander 3,5 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak
• Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor 

pannen

Inbouwgemak 
• Deze kookplaat past in een standaard nismaat van  

560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige 
kookplaat

Accessoires
• GWR460 Gietijzeren wokring € 49,-

720 510

45

560 480

600

min. 50

Gaskookplaat,  
72 cm breed
GK465RVSA € 649,-

Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x wokbrander 3,5 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak
• Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor 

pannen

Accessoires
• GWR460 Gietijzeren wokring € 49,-

909 510

50

840 480

600

min. 50

Gaskookplaat,  
90 cm breed
GK495RVSA € 699,-

www.pelgrim.nl/GK465RVSA www.pelgrim.nl/GK495RVSA
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Specificaties
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Energiezuinig door A+ branders
• Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak
• Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
• Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
• Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en te wokken

Schoonmaakgemak
• Unieke Profi protect coating; voor extra bescherming van RVS (alleen GK975RVS)
• A+ branders bestaan uit 1 deel: makkelijk schoon te houden
• Pandragers en vangschaal zonder scherpe hoeken

Inbouwgemak 
• Deze kookplaat past in een standaard nismaat van  

560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige kookplaat 

Accessoires
• CS4506BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-
• GWR950 Gietijzeren wokring € 39,-

min. 50

750 526

48

560 490

Gaskookplaat A+ branders,  
75 cm breed
GK975RVSA € 799,-

Groene
keuze

Gaskookplaat A+ branders,  
75 cm breed
GK975MATA € 799,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/GK975MATAwww.pelgrim.nl/GK975RVSA
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Gaskookplaat A+ branders,  
90 cm breed
GK995MATA € 899,-

Specificaties
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Energiezuinig door A+ branders
• Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak
• Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor pannen
• Wokbrander rechts op de kookplaat; meer ruimte voor pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; pan hindert overig gebruik van kookplaat niet
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere branders
• Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en te wokken

Schoonmaakgemak
• Unieke Profi protect coating; voor extra bescherming van RVS (alleen GK995RVSA)
• A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te houden
• Pandragers en vangschaal zonder scherpe hoeken

Accessoires
• CS4506BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-
• GWR950 Gietijzeren wokring € 39,-

min. 50

900 526

48

860 490

Gaskookplaat A+ branders,  
90 cm breed
GK995RVSA € 899,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/GK995RVSA www.pelgrim.nl/GK995MATA
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Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x sterkbrander 2,8 kW
• 1 x sudderbrander 0,35 - 1,0 kW
• 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak
• Brede kookplaat met extra veel ruimte tussen de 

branders; meer ruimte voor pannen

Schoonmaakgemak
• Vangschaal van gehard glas

555 475

650

50

520

600

min. 50

Gas-op-glas kookplaat,  
65 cm breed
GK564ONYA € 629,-

www.pelgrim.nl/GK564ONYA
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Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x wokbrander 4,0 kW
• 1 x sterkbrander 2,8 kW
• 1 x sudderbrander 0,35 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Aansluitwaarde: 0,8 W

Schoonmaakgemak
• Vangschaal van gehard glas

Inbouwgemak
• Deze kookplaat past in een standaard nismaat van  

560 x 490 mm; ideaal voor vervanging van uw huidige 
kookplaat

555 475

700

50

520

600

min. 50

Gas-op-glas kookplaat,  
70 cm breed
GK575ONYA € 769,-

Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x wokbrander 4,8 kW
• 1 x sterkbrander 2,8 kW
• 1 x sudderbrander 0,35 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Aansluitwaarde: 0,8 W

Gebruikersgemak
• Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor 

pannen

Schoonmaakgemak
• Vangschaal van gehard glas

835 475

870

50

520

600

min. 50

Gas-op-glas kookplaat,  
87 cm breed
GK595ONYA € 999,-

www.pelgrim.nl/GK575ONYA www.pelgrim.nl/GK595ONYA
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Specificaties
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
• 4 geëmailleerde gietijzeren pandragers 
• Energiezuinig door A+ branders
• Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak
• Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor 

pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig 

gebruik van kookplaat niet 
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten 

sneller dan bij reguliere branders
• Vitrokeramische glazen vangschaal met matzwarte 

sierlijst voor extra bescherming

Schoonmaakgemak
• A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te 

houden
• Pandragers zonder scherpe hoeken
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast 
• Fine lines design; matte screening op glasplaat 

voorkomt vuilaanhechting

Accessoires
• CS406BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-

522

490

560

43
604

Gas-op-glas kookplaat A+ branders,  
60 cm breed

Groene
keuze

Groene
keuze

GK864ONYA € 749,-

Specificaties
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
• 4 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Energiezuinig door A+ branders
• Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak
• Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor 

pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig 

gebruik van kookplaat niet
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten 

sneller dan bij reguliere branders
• Design vangschaal van 8 mm solide RVS

Schoonmaakgemak
• A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te 

houden
• Pandragers zonder scherpe hoeken
• Vlakke RVS vangschaal; eenvoudig af te nemen door 

glad oppervlak

Accessoires
• CS406BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-

522

490

560

43
600

Vlak RVS gaskookplaat A+ branders, 
60 cm breed
GK864RVSA € 749,-

www.pelgrim.nl/GK864RVSAwww.pelgrim.nl/GK864ONYA
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Groene
keuze

Groene
keuze

Specificaties
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
• 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Energiezuinig door A+ branders 
• Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak
• Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor 

pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig 

gebruik van kookplaat niet
• Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor 

pannen
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten 

sneller dan bij reguliere branders
• Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen 

en te wokken
• Vario wokpandrager speciaal voor de wokpan, geen extra 

wokring nodig
• Vitrokeramische glazen vangschaal met matzwarte 

sierlijst voor extra bescherming

Schoonmaakgemak
• A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te 

houden
• Pandragers zonder scherpe hoeken
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
• Fine lines design; matte screening op glasplaat 

voorkomt vuilaanhechting

Accessoires
• CS4506BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-

522

490

710

43
754

Gas-op-glas kookplaat A+ branders, 
75 cm breed
GK875ONYA € 949,-

Specificaties
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
• 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Energiezuinig door A+ branders
• Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak
• Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor 

pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig 

gebruik van kookplaat niet
• Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor 

pannen
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten 

sneller dan bij reguliere branders
• Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen 

en te wokken
• Vario wokpandrager speciaal voor de wokpan, geen extra 

wokring nodig
• Design vangschaal van 8 mm solide RVS

Schoonmaakgemak
• A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te 

houden
• Pandragers zonder scherpe hoeken
• Vlakke RVS vangschaal; eenvoudig af te nemen door 

glad oppervlak

Accessoires
• CS4506BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-

522

490

710

43
750

Vlak RVS gaskookplaat A+ branders, 
75 cm breed
GK875RVSA € 949,-

www.pelgrim.nl/GK875ONYA www.pelgrim.nl/GK875RVSA
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Specificaties
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
• 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Energiezuinig door A+ branders
• Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak
• Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor 

pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig 

gebruik van kookplaat niet
• Wokbrander rechts op de kookplaat; meer ruimte voor 

pannen
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten 

sneller dan bij reguliere branders
• Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen 

en te wokken
• Vario wokpandrager speciaal voor de wokpan, geen extra 

wokring nodig
• Vitrokeramische glazen vangschaal met matzwarte 

sierlijst voor extra bescherming

Schoonmaakgemak
• A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te 

houden
• Pandragers zonder scherpe hoeken
• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
• Fine lines design; matte screening op glasplaat 

voorkomt vuilaanhechting

Accessoires
• CS4506BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-

522

490

860

43
904

Glas-op-glas kookplaat A+ branders, 
90 cm breed 
GK895ONYA € 1.049,-

Specificaties
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x Vario wokbrander 0,27 - 0,70 / 0,27 - 4,60 kW
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,22 - 1,0 kW
• 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers
• Energiezuinig door A+ branders
• Aansluitwaarde: 1,0 W

Gebruikersgemak
• Extra veel ruimte tussen de branders; meer ruimte voor 

pannen
• Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig 

gebruik van kookplaat niet
• Wokbrander rechts op de kookplaat; meer ruimte voor 

pannen
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten 

sneller dan bij reguliere branders
• Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen 

en te wokken
• Vario wokpandrager speciaal voor de wokpan, geen extra 

wokring nodig
• Design vangschaal van 8 mm solide RVS

Schoonmaakgemak
• A+ branders bestaan uit 1 deel; makkelijk schoon te 

houden
• Pandragers zonder scherpe hoeken
• Vlakke RVS vangschaal; eenvoudig af te nemen door 

glad oppervlak 

Accessoires
• CS4506BF Ombouwset butaan/propaan € 25,-

522

490

860

43
900

Vlak RVS gaskookplaat A+ branders, 
90 cm breed
GK895RVSA € 1.049,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/GK895RVSAwww.pelgrim.nl/GK895ONYA
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Koken voor de hele familie
Een fornuis is een combinatie van een 
kookplaat en één of twee ovens. Het is een 
echte eyecatcher in uw keuken en is zowel 
vrijstaand te plaatsen als strak in te bouwen 
tussen de keukenkastjes. Een fornuis is 
voorzien van een brede RVS vangschaal 
met verschillende soorten gasbranders; van 
sudderpit tot wokbrander. 

Pelgrim heeft fornuizen van 90 cm breed 
en door deze breedte heeft u alle ruimte 
om te koken; koken voor de hele familie is 
dus een fluitje van een cent. Een fornuis 
geeft uw keuken een prachtige professionele 
uitstraling.

Heeft u het fornuis tegen de wand staan? 
Maak dan het plaatje af met een RVS 
achterwand en bijpassende afzuigkap.
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Specificaties gaskookplaat
• 3 x normale brander 1,8 kW
• 1 x wokbrander 3,8 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,3 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers

Specificaties oven
• Binnenruimte (bruto): 106 liter 
• 7 ovenfuncties waaronder onder- en bovenwarmte, turbo-hetelucht en grillfunctie
• Temperatuur regelbaar van 50 - 250 ºC
• Aansluitwaarde: 2800 W
• Energieklasse A

Gebruikersgemak
• Knoppen bediening 
• 5 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
• Opbergklep onder de oven
• Mechanische timer (tot 120 min.)
• Extra functie: ontdooien

Schoonmaakgemak
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 1 geëmailleerde bakplaat
• 1 grillrooster
• Stelpoten (+ 60 mm)
• Demontabel RVS achterprofiel

Accessoires
• SV220  Extra hoge verstelpoten RVS € 99,-
• SV221  Extra hoge verstelpoten Chroom  € 99,-

Ovenfuncties 

Fornuis met multifunctionele oven, 90 cm breed

NF941MATA € 1.599,-

901

875-
935

600

60

760

NF941RVSA € 1.599,-

www.pelgrim.nl/NF941MATAwww.pelgrim.nl/NF941RVSA
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Specificaties gaskookplaat
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x wokbrander 3,8 kW
• 2 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,3 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers

Specificaties oven
• Binnenruimte (bruto): 98 liter + draaispit
• 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grillfunctie en bovenwarmte met hetelucht
• Temperatuur regelbaar van 50 - 250 ºC
• Aansluitwaarde: 3412 W
• Energieklasse A

Gebruikersgemak
• Knoppen bediening en touch control 
• 4 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
• Opbergklep onder de oven
• Elektrische timer (tot 99 min.)
• Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
• Kleur display: wit LED
• Uitgestelde start en kookwekker 
• Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen

Schoonmaakgemak
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes
• Stoomschoonprogramma

Toebehoren
• 2 geëmailleerde bakplaten
• 3 grillroosters
• Stelpoten (+ 50 mm)
• Draaispit

Accessoires
• SV220  Extra hoge verstelpoten RVS € 99,-
• SV221  Extra hoge verstelpoten Chroom  € 99,-
• CS6NF9GF  Ombouwset butaan/propaan  € 25,-

Ovenfuncties 

Fornuis met multifunctionele oven, 90 cm breed

NF960RVSA € 1.999,-

90060

600

890-
940

60

760

NF960MATA € 1.999,-

www.pelgrim.nl/NF960RVSA www.pelgrim.nl/NF960MATA
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Specificaties gaskookplaat
• 3 x normale brander 1,8 kW
• 1 x wokbrander 3,8 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,3 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers

Specificaties ovens
• Binnenruimte (bruto) groot: 65 liter
• Binnenruimte (bruto) klein: 45 liter
• 7 ovenfuncties waaronder onder- en bovenwarmte, 

turbo-hetelucht en grillfunctie
• Temperatuur regelbaar van 50 - 250 ºC
• Aansluitwaarde: 3430 W
• Energieklasse A

Gebruikersgemak
• Knoppen bediening 
• 4 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
• Opbergklep onder de oven
• Mechanische timer (tot 120 min.)
• Extra functie: ontdooien

Schoonmaakgemak
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes

Toebehoren
• 2 geëmailleerde bakplaten
• 2 grillroosters
• Stelpoten (+ 60 mm)
• Demontabel RVS achterprofiel

Accessoires
• SV220  Extra hoge verstelpoten RVS  € 99,-
• SV221  Extra hoge verstelpoten Chroom  € 99,-

Ovenfuncties 

901

875-
935

600

60

760

Fornuis met multifunctionele oven,  
90 cm breed
NF942RVSA € 2.199,-

www.pelgrim.nl/NF942RVSA
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Specificaties gaskookplaat
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x wokbrander 3,8 kW
• 2 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,3 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers

Specificaties ovens
• Binnenruimte (bruto) groot: 67 liter + draaispit
• Binnenruimte (bruto) klein: 43 liter
• 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grillfunctie en bovenwarmte met hetelucht
• Temperatuur regelbaar van 50 - 250 ºC
• Aansluitwaarde: 3605 W
• Energieklasse A

Gebruikersgemak
• Knoppen bediening en touch control 
• 4 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
• Opbergklep onder de oven
• Elektrische timer (tot 99 min.)
• Extra functie: ontdooien en snel voorverwarmen
• Kleur display: wit LED
• Uitgestelde start en kookwekker 
• Koele ovendeur, veilig door 3 glaslagen

Schoonmaakgemak
• Gladde ovendeur en binnenruit uitneembaar
• Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
• Uitneembare zijrekjes
• Stoomschoonprogramma

Toebehoren
• 3 geëmailleerde bakplaten
• 2 grillroosters
• Stelpoten (+ 50 mm)
• Draaispit

Accessoires
• SV221  Extra hoge verstelpoten Chroom  € 99,-
• CS6NF9GF  Ombouwset butaan/propaan   € 25,-

Ovenfuncties 

Fornuis met multifunctionele oven,  
90 cm breed 

NF970MATA € 2.499,-

90060

600

890-
940

60

760

NF970RVSA € 2.499,-

www.pelgrim.nl/NF970RVSA www.pelgrim.nl/NF970MATA
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Blikvanger of onzichtbaar
Er zijn veel soorten afzuigkappen die de 
waterdamp en geuren die vrijkomen tijdens 
en na het koken afvoeren. Het kiezen van 
de juiste afzuigkap is afhankelijk van uw 
smaak en keukenopstelling. 

De breedte stemt u vaak af op de breedte 
van uw kookplaat. De indeling van de 
ruimte waarin de afzuigkap komt te hangen 
en uw kookgedrag zijn bovendien bepalend 
voor de afzuigcapaciteit; de afzuigkap moet 
er natuurlijk wel voor zorgen dat er geen 
etensgeurtjes blijven hangen. Kiest u een 
design afzuigkap die een blikvanger is in uw 
keuken of juist een inbouwunit die vrijwel 
onzichtbaar zijn werk doet; Pelgrim heeft ze 
allemaal.



 Intensiefstand
Schakel deze stand in voor tijdelijk extra hoge 
afzuigcapaciteit. De afzuigkap schakelt vervolgens 
na bepaalde tijd automatisch weer uit. Handig als 
er bijvoorbeeld iets is aangebrand en de lucht snel 
ververst moet worden.

 Naloopstand
De naloopstand is ideaal om de laatste 
kookdampen af te zuigen na het koken. Deze 
stand schakelt zichzelf na een bepaalde tijd 
automatisch uit, waarbij u het aantal minuten 
vaak ook nog kunt instellen. 

 Refresh
Deze functie zorgt ervoor dat de afzuigkap 
gedurende 12 uur, elk uur, automatisch wordt 
ingeschakeld (op stand 1). Als u bijvoorbeeld 
uitgebreid kookt met sterk geurende ingrediënten, 
of een feest heeft gehad, dan zuivert de refresh-
functie de lucht op perfecte wijze.
 

 Filter 
 reinigingsindicatie
Voor een optimaal afzuigresultaat is het belangrijk 
dat de vetfilters en/of koolstoffilters regelmatig 
gereinigd worden. Sommige afzuigkappen 
helpen u hieraan herinneren middels een 
filter reinigingsindicatie. U reinigt de vetfilters 
eenvoudig met een sopje en sommige kunt u zelfs 
in de vaatwasser plaatsen. Het koolstoffilter dient 
u geheel te vervangen.

Afzuigkappen
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Specificaties
• Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 7 W spaarlampen
• Diameter afvoermaat 120 -100 mm
• Aansluitwaarde: 19 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar
• Speciale mechanische afsluitbare klep voor minder 

energieverlies en betere sluiting

600

Geïntegreerde, motorloze afzuigkap, 
60 cm breed
MWA130KOR € 169,-

Specificaties
• Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 4 W LED lampen
• Diameter afvoermaat 100 - 120 mm
• Aansluitwaarde: 16 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar
• Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder 

energieverlies en betere sluiting
• Directe bediening op kap mogelijk voor centraal 

ventilatiesysteem (3 ventilatiestanden)

482

341

150

600

120

Onderbouw, motorloze afzuigkap,  
60 cm breed
MWA105KOR € 149,-

www.pelgrim.nl/MWA100KORwww.pelgrim.nl/MWA130KOR
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Specificaties
• Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
• 1 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 3 W LED lamp
• Diameter afvoermaat 120 mm
• Aansluitwaarde: 11 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar

598
510

150

40

265

200

ø 120

Motorloze vlakschermkap,  
60 cm breed
MSL605RVS € 199,-

Specificaties
• Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 20 W halogeen spots
• Diameter afvoermaat 125 mm
• Aansluitwaarde: 45 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen
• Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder 

energieverlies en betere sluiting

119

119

155

132

519

500
600

125

Onderbouw motorloze afzuigkap,  
60 cm breed
MWA300RVS € 299,-

www.pelgrim.nl/MWA300RVS www.pelgrim.nl/MSL605RVS
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Specificaties
• Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 3 W LED lamp
• Diameter afvoermaat 125 mm
• Aansluitwaarde: 13 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar
• Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder 

energieverlies en betere sluiting

600

510
=

=

ø 125

30

135

10-70

270

150

258
125

20

12

Motorloze vlakschermkap,  
60 cm breed
MSL625ERVS € 249,-

Specificaties
• Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
• 4 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 1,5 W LED spot 
• Diameter afvoermaat 125 mm
• Aansluitwaarde: 8 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar
• Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder 

energieverlies en betere sluiting

165

20

420
270

900

815 258
125

30

Motorloze vlakschermkap,  
90 cm breed
MSL925ERVS € 349,-

www.pelgrim.nl/MSL625ERVS www.pelgrim.nl/MSL925ERVS
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Specificaties
• Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 20 W halogeen spots
• Diameter afvoermaat 125 mm
• Aansluitwaarde: 50 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen
• Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder 

energieverlies en betere sluiting

min. 665
max. 1198

362

100

515

600

250
240

ø 125

Motorloze schouwkap, 60 cm breed

MSK630RVS € 399,-

 Specificaties
• Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 20 W halogeen spots
• Diameter afvoermaat 125 mm
• Aansluitwaarde: 45 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen
• Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder 

energieverlies en betere sluiting
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Motorloze schouwkap, 60 cm breed

MSK600ERVS € 499,-

www.pelgrim.nl/MSK600ERVSwww.pelgrim.nl/MSK630RVS
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Specificaties
• Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
• 3 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 20 W halogeen spots
• Diameter afvoermaat 125 mm
• Aansluitwaarde: 50 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar
• Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder 

energieverlies en betere sluiting

min. 665
max. 1198

362

100

515
900

250
240

ø 125

Motorloze schouwkap, 90 cm breed

MSK930RVS € 449,-

Specificaties
• Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
• 3 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 20 W halogeen spots
• Diameter afvoermaat 125 mm
• Aansluitwaarde: 45 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar
• Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder 

energieverlies en betere sluiting
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Motorloze schouwkap, 90 cm breed

MSK900ERVS € 579,-

www.pelgrim.nl/MSK930RVS www.pelgrim.nl/MSK900ERVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 135 - 185 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF24 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 1 x aluminium filtermat
• 2 x 7 W spaarlampen
• Diameter afvoermaat 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 66 dB(A)
• Aansluitwaarde: 154 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar

511

149

562,5

600

120

Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

WA101WIT € 149,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 110 - 235  m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF28 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 4 W LED lampen
• Diameter afvoermaat 125 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 60 dB(A)
• Aansluitwaarde: 108 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen

500

340

140

600

125

Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

WA205WIT € 209,-

www.pelgrim.nl/WA205WITwww.pelgrim.nl/WA101WIT
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 110 - 235 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF28 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 4 W LED lampen
• Diameter afvoermaat 125 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 60 dB(A)
• Aansluitwaarde: 108 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen

500

340

140

600

125

Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

WA205RVS € 219,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 255 - 316 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF85 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 20 W halogeen spots
• Diameter afvoermaat 125 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
• Aansluitwaarde: 260 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen

110

500
600

125

Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

WA300RVS € 299,-

www.pelgrim.nl/WA205RVS www.pelgrim.nl/WA300RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 85 - 208 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF21 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 7 W spaarlampen
• Diameter afvoermaat 120 - 100 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 54 dB(A)
• Aansluitwaarde: 129 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar

=
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135

Geïntegreerde afzuigkap, 60 cm breed

GWA721KOR € 219,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 228 - 584 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF23 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 7 W spaarlampen
• Diameter afvoermaat 150 -120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 54 dB(A)
• Aansluitwaarde: 189 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar

=
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Geïntegreerde afzuigkap, 60 cm breed

GWA820RVS € 349,-

www.pelgrim.nl/GWA820RVSwww.pelgrim.nl/GWA721KOR



Af
zu

ig
ka

pp
en

107

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 220 - 410 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF29 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 1 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 2,5 W LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
• Aansluitwaarde: 125 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen

Schoonmaakgemak
• Vetfilters geschikt voor vaatwasser
• RVS afwerking van afzuigkap; duurzaam en makkelijk 

schoonmaakbaar

285

245

82

92

Ø150

520258 493

282

Inbouw afzuigkap, 52 cm breed

ISW855RVS € 369,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 295 - 615 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF93 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter RVS 

afdekpaneel
• 2 x 1 W LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 63 dB(A)
• Aansluitwaarde: 252 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Schoonmaakgemak
• Vetfilters geschikt voor vaatwasser
• RVS afwerking van afzuigkap; duurzaam en makkelijk 

schoonmaakbaar
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

256

300

492

330

Ø150

520

Inbouw afzuigkap met randafzuiging, 
52 cm breed
ISW950RVS € 599,-

www.pelgrim.nl/ISW855RVS www.pelgrim.nl/ISW950RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 310 - 690 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF93 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter het 

RVS afdekpaneel
• 2 x 1 W warmwitte LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 59 dB(A)
• Aansluitwaarde: 252 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Schoonmaakgemak
• Vetfilters geschikt voor vaatwasser
• RVS afwerking van afzuigkap; duurzaam en makkelijk 

schoonmaakbaar
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

256

300

832

330

Ø150

860

Inbouw afzuigkap met randafzuiging, 
86 cm breed
ISW990RVS € 699,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 220 - 410 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF29 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassettes
• 2 x 2,5 W LED spots
• Diameter afvoermaat boven 150 -120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
• Aansluitwaarde: 125 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen

Schoonmaakgemak
• Vetfilters geschikt voor vaatwasser
• RVS afwerking van afzuigkap; duurzaam en makkelijk 

schoonmaakbaar

285

245

82

92

Ø150

700258 673

462

Inbouw afzuigkap,  
70 cm breed
ISW875RVS € 469,-

www.pelgrim.nl/ISW990RVSwww.pelgrim.nl/ISW875RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 337 - 810 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter RVS 

afdekpaneel
• 4 x 3 W dimbare LED spots
• Diameter afvoermaat 150 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 50 dB(A)
• Aansluitwaarde: 222 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen met verlichting 

en afstandsbediening (AB90)
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
• LED display
• RVS afdekpaneel; makkelijk te openen d.m.v. 

geleidesysteem
• Motor op plafondunit plaatsbaar of op max. 5 meter 

afstand (niet te kantelen)

500 
465

120

min.50

260
672

1000
970

250

250250

min.50

ø 150

Plafondunit met randafzuiging,  
100 cm breed
ISW1000RVS € 1.549,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 337 - 810 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter RVS 

afdekpaneel
• 4 x 3 W dimbare LED spot 
• Diameter afvoermaat 150 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 50 dB(A)
• Aansluitwaarde: 222 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen met verlichting 

en afstandsbediening (AB90)
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
• LED display
• RVS afdekpaneel; makkelijk te openen d.m.v. 

geleidesysteem 
• Motor op plafondunit plaatsbaar of op max. 5 meter 

afstand (niet te kantelen)

600 565

120

1200
1170

250

250250

min.50

ø 150

min.50

260
814

Plafondunit met randafzuiging,  
120 cm breed
ISW1200RVS € 1.649,-

www.pelgrim.nl/ISW1000RVS www.pelgrim.nl/ISW1200RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 220 - 420 m3/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF27 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercasette
• 2 x 4 W LED lamp
• Diameter afvoermaat 120 – 150 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 66 dB(A)
• Aansluitwaarde: 148 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische schuifregelaar

Ø150

40

15-30 24
18

78,5

18

0-152

280

20

50

50

15

135

260

5

60010-30

Vlakschermkap, 60 cm breed

SLK635RVS € 249,-

www.pelgrim.nl/SLK635RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 240 - 625 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF32 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x RVS vetfiltercassette
• 2 x 2,5 W LED spots
• Diameter afvoermaat 120-150 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
• Aansluitwaarde: 205 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na  

15 minuten 

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

150

598

558

460
284

20

190

96

387

40

21

Vlakschermkap, 60 cm breed

SLK685RVS € 449,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 215 - 515 m3/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF29 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 1 x aluminium vetfiltercasette
• 2 x 2,5 W LED spot 
• Diameter afvoermaat 120 - 150 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 49 dB(A)
• Aansluitwaarde: 185 W

Gebruikersgemak
• Verborgen model wanneer niet in gebruik (frontlijst niet 

vervangbaar)
• Bediening door elektronische druktoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter
• Glazen uitschuifbaar scherm voor extra kijk en 

schoonmaakgemak

150

559

498

430
280

191

250

40

Vlakschermkap, 56 cm breed

SLK645RVS € 429,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/SLK645RVS www.pelgrim.nl/SLK685RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 215 - 515 m3/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF29 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercasette
• 2 x 2,5 W LED spot
• Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 49 dB(A)
• Aansluitwaarde: 185 W

Gebruikersgemak
• Verborgen model wanneer niet in gebruik (frontlijst niet 

vervangbaar)
• Bediening door elektronische druktoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter
• Glazen uitschuifbaar scherm voor extra kijk en 

schoonmaak gemak

150

859

798

430
280

191

250

40

Vlakschermkap, 86 cm breed

SLK945RVS € 529,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 240 - 625 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF32 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 4 x RVS vetfiltercassette
• 2 x 2,5 W LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
• Aansluitwaarde: 205 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na  

15 minuten 

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

150

898

558

460

284

170

190

96

387

40

21

Vlakschermkap, 90 cm breed

SLK985RVS € 599,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/SLK945RVS www.pelgrim.nl/SLK985RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 220 - 427 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF21 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 7 W spaarlampen
• Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 51 dB(A)
• Aansluitwaarde: 236 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen

min. 787
max. 1180

374

252

515
600

25175 209

Schouwkap, 60 cm breed

PSK620RVS € 329,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 257 - 678 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF84 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 20 W halogeen spots
• Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
• Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen

min. 746
max. 1198

362

100

515

600

250
240

ø 150/120

Schouwkap (slank model), 60 cm breed

PSK630RVS € 529,-

www.pelgrim.nl/PSK630RVSwww.pelgrim.nl/PSK620RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 223 - 608 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 1,5 W LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
• Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
• Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

Schouwkap, 60 cm breed

BSK661RVS € 499,-

min. 630 
(recirc. 725)
max. 1115

485 600

259 318
60

BSK661MAT € 499,-

www.pelgrim.nl/BSK661RVS www.pelgrim.nl/BSK661MAT
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 300 - 700 m3/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie 

 - 1e gebruik: RS33 (startset incl. KF33)
 -  losse filter: KF33

• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercasette
• 2 x 1 W LED spot; in te stellen op 2 standen
• Diameter afvoermaat 120 – 150 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 59 dB(A)
• Aansluitwaarde: 272 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische touch control
• Kleur display: wit LED
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na 6 minuten
• Opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk 

uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

min. 810 
(Recirc. 880) 

max. 1235

470 600

260 300
45

Schouwkap (slank model), 60 cm breed 

BSS670RVS € 689,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 286 - 679 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 2,2 W LED strips
• Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)
• Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
• Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk 

uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

min. 630
(recirc. 725)

max. 1115

485 700

259 318
60

Schouwkap, 70 cm breed

BSK765RVS € 599,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/BSK765RVSwww.pelgrim.nl/BSS670RVS

Groene
keuze
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 220 - 427 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF21 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 3 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 7 W spaarlampen
• Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 51 dB(A)
• Aansluitwaarde: 236 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen

min. 787
max. 1180

374

252

515
900

25175 209

Schouwkap, 90 cm breed

PSK920RVS € 399,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 257 - 678 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF84 

bijbestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 3 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 20 W halogeen spots
• Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
• Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak
• Bediening door mechanische druktoetsen

min. 746
max. 1198

362

100

515
900

250
240

ø 150/120

Schouwkap (slank model), 90 cm breed

PSK930RVS € 629,-

www.pelgrim.nl/PSK920RVS www.pelgrim.nl/PSK930RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 223 - 608 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 3 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 1,5 W LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
• Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische tiptoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
• Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

Schouwkap, 90 cm breed

BSK961RVS € 599,-

min. 630
(recirc. 725)
max. 1115

485 900

259 318
60

BSK961MAT € 599,-

www.pelgrim.nl/BSK961MATwww.pelgrim.nl/BSK961RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 286 - 679 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 3 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 2,2 W LED strips
• Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)
• Aansluitwaarde: 254 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische tiptoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
• Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

Schouwkap, 90 cm breed

BSK965RVS € 729,-

min. 630 
(recirc. 725)
max. 1115

485 900

259 318
60

BSK965MAT € 729,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/BSK965RVS www.pelgrim.nl/BSK965MAT



Af
zu

ig
ka

pp
en

119

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 312 - 781 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (3 x koolstoffilter KF85 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 3 x RVS vetfiltercassette
• 2 x 2 W dimbare LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
• Aansluitwaarde: 250 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen met verlichting
• Kleur display: wit LED
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd

min. 655 
(recirc. 735)
max. 1140

560

500 900

265 325
50

Schouwkap (slank model), 90 cm breed

BSK951RVS € 799,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/BSK951RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 300 - 700 m3/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie 

 - 1e gebruik: RS33 (startset incl. KF33)
 - losse filter: KF33

• 4 afzuigsnelheden
• 3 x aluminium vetfiltercasette
• 2 x 1 W LED spot; in te stellen op 2 standen
• Diameter afvoermaat 120 – 150 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 59 dB(A)
• Aansluitwaarde: 272 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische touch control
• Kleur display: wit LED
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na 6 minuten
• Opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

470 900

260 300
45

min. 810 
(Recirc. 880) 

max. 1235

Schouwkap (slank model), 90 cm breed Schouwkap (slank model), 90 cm breed

BSS970RVS € 789,- BSS970MAT € 789,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/BSS970RVS www.pelgrim.nl/BSS970MAT

BSS970MAT beschikbaar vanaf augustus 2018
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 353 - 851 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF82 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter RVS 

afdekpaneel
• 2 x 3 W dimbare LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 48 dB(A)
• Aansluitwaarde: 216 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen met verlichting
• Kleur display: wit LED
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd

min. 800
max. 1170

560

500 900

265 325
80

Schouwkap met randafzuiging,  
90 cm breed
RSK980LRVS € 1.029,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 286 - 679 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 3 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 2,2 W LED strips
• Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)
• Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische tiptoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
• Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk 

uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

min. 630 
(recirc. 725)

max. 1115

485 1000

259 318
60

Schouwkap,  
100 cm breed
BSK1065RVS € 799,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/RSK980LRVS www.pelgrim.nl/BSK1065RVS
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Specificaties 
• Afzuigcapaciteit 254 - 657 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter KF81 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 1 x aluminium vetfiltercassette, weggewerkt achter RVS 

afdekpaneel
• 2 x 2,5 W LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 125 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)
• Aansluitwaarde: 255 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische tiptoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na 5 minuten

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

500,3

445
565

798

240 

520

247,3

250

421,5

Design schouwkap met randafzuiging,  
80 cm breed
RSK861RVS € 799,-

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 273 - 621 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF67 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 20 W halogeen spots
• Diameter afvoermaat 150 - 120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 53 dB(A) 
• Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische tiptoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
• Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk 

uur in (stand 1)

Schoonmaakgemak
• Reinigingsindicatie vetfilter
• Reinigingsindicatie koolstoffilter

900

35

490

259
318

min 925 
(recirc. 1030)
max 1415  

Design schouwkap,  
90 cm breed
RSK995RVS € 949,-

www.pelgrim.nl/RSK995RVSwww.pelgrim.nl/RSK861RVS
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Specificaties
• Afzuigcapaciteit 306 - 772 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF91 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette, wegewerkt achter  

RVS afdekpaneel
• 2 x 3 W dimbare LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 49 dB(A)
• Aansluitwaarde: 216 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische tiptoetsen
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd
• LED display

900

500

220
255

min. 1130
max. 1340

590

380

Design schouwkap met randafzuiging, 
90 cm breed
RSK984LRVS € 1.049,-

www.pelgrim.nl/RSK984LRVS

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 356 - 853 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter KF82 

bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 2 x RVS vetfiltercassette, weggewerkt achter  

RVS afdekpaneel
• 4 x 3 W dimbare LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 50 dB(A)
• Aansluitwaarde: 222 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische druktoetsen met verlichting
• Kleur display: wit LED
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd

min. 800
max. 1100

500

600
900

265
320

80

Eilandschouwkap met randafzuiging, 
90 cm breed
RKE980LRVS € 1.349,-

www.pelgrim.nl/RKE980LRVS
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min. 770
max. 1070

500

540
900

265
320

50

BKE951MAT € 1.199,-

Groene
keuze

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 312 - 781 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (3 x koolstoffilter KF85 bijbestellen)
• 4 afzuigsnelheden
• 3 x RVS vetfiltercassette
• 4 x 2 W dimbare LED spots
• Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
• Aansluitwaarde: 290 W

Gebruikersgemak
• Bediening door elektronische tiptoetsen
• Kleur display: wit LED
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd

Eilandschouwkap (slank model),  
90 cm breed
BKE951RVS € 1.199,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/BKE951MATwww.pelgrim.nl/BKE951RVS
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We zijn thuis, ook in 
vaatwassers
Als iets het gemak onderstreept, dan is het 
wel uw vaatwasser. Hoe groot uw gezin ook 
is; Pelgrim heeft altijd de juiste vaatwasser 
voor u. U kiest de hoogte, het aantal 
couverts en daarbij de varianties aan extra 
producteigenschappen. 

Een aantal vaatwassers is bovendien extra 
zuinig door het lage waterverbruik, zuinige 
energieklasse en tijdverkortfunctie. De 
uitgestelde start zorgt ervoor dat u bepaalt 
wanneer de machine zijn werk doet. Zo doen 
de apparaten duurzaam, energiezuinig en 
milieuvriendelijk hun werk. Mooi makkelijk 
van Pelgrim.
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Vaatwassers

 16 couverts
 
Onze XL vaatwassers bieden ruimte voor álle vaat. Tot 
wel 16 couverts in drie lades. Het interieur is volledig 
flexibel in te delen. Waardoor u de volledige vrijheid 
hebt om de vaatwasser in te delen op de manier die 
bij u past. De vaatwassers zijn eenvoudig te bedienen 
en de wasresultaten zijn simpelweg perfect!

 SpeedWash
 
Met het snelste SpeedWash programma, wast u de 
vaat in slechts 15 minuten schoon. Ideaal voor als u 
tijdens een etentje de borden van het voorgerecht 
ook voor het hoofdgerecht nodig hebt. Of als u een 
feestje geeft. SpeedWash dus. En dat is op zich alweer 
een feestje waard! Door de tijdsduurverkorting in te 
schakelen kan elk ander programma ook worden 
ingekort.

 Energiezuinig 
 A+++ 
Dankzij de krachtige motor, de optimale programma’s 
en unieke specificaties zoals TotalDry, bereiken de 
nieuwe vaatwassers van Pelgrim perfecte resultaten 
met een heel laag energieverbruik tot A+++.

 AutoProgram
 
Soms wilt u alleen uw wijnglazen even kristalhelder 
reinigen. Op een ander moment misschien juist een 
uitgebreide vuile vaat. De geavanceerde AutoProgram 
past automatisch de temperatuur en tijd van het 
programma aan dat bij de vaat past. Wat weer voor 
een minimaal water- en energieverbruik zorgt.
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 TotalDry
Vaatwassers die zichzelf automatisch openen, 
ongeveer 20 minuten nadat de vaatwasser klaar 
is. De laatste stoom wordt vrij gelaten en koele en 
droge lucht kan naar binnen. Dat zorgt ervoor dat 
de schone vaat perfect droogt. Dát is nog eens 
een innovatie waar u wat aan heeft! Uiteraard 
is het ook mogelijk deze optie eenvoudig uit te 
schakelen.

 IonTech
Vieze luchtjes in een vaatwasser waarin al een 
tijdje vuile vaat staat. Niemand zit daar op 
te wachten. Daarom hebben we de IonTech 
technologie ontwikkeld. Die vieze luchtjes verdrijft 
en zelfs een vaatwasser die vol vuile vaat staat, 
fris laat ruiken.

 SuperSilent
Onze allerstilste vaatwassers produceren slechts 
41 dB(A) aan geluid. Fluisterstil dus. Doordat we 
speciale isolatie, een efficiënte motor, de beste 
materialen en fluisterstille wasprogramma’s 
hebben ontwikkeld, merkt u vaak niet eens dat de 
vaatwasser voor u bezig is.

 Interior LED
U laadt uw vaatwasser eenvoudig in en uit 
door de mooi weggewerkte LED verlichting de 
vaatwasser. Zo is alles perfect verlicht. En dat 
draagt weer bij aan nóg meer gebruiksgemak.

LED
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Specificaties
• 9 couverts
• 8  wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 9 liter
• Geluidsniveau 47 db(A)
• Energieklasse A++
• Aansluitwaarde: 1930 W

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
• Handige wasprogramma’s: halve belading (handmatig), 

SpeedWash (35 min.) en glas
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan 

448

555
min.
560

815-
865

450

min.
820-880

682-
720

95
145

Vaatwasser, 82 cm hoog,  
45 cm breed
GVW447ONY € 899,-

Specificaties
• 13 couverts
• 8 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 10 liter
• Geluidsniveau 45 dB(A)
• Energieklasse A++
• Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruikersgemak
• RVS bedieningspaneel aan voorzijde
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
• Handige wasprogramma’s: halve belading (handmatig), 

SpeedWash (30 min.) en glas
• 2 neerklapbare bordenrekken in onderkorf

567-
605

95-
145

815-
865

598

55520

600

min.
560

min.
820/880

Vaatwasser, 82 cm hoog, 
bedieningspaneel aan voorzijde
GVW431RVS € 799,-

www.pelgrim.nl/GVW431RVSwww.pelgrim.nl/GVW447ONY
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Specificaties
• 13 couverts
• 6 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
• Geluidsniveau 48 dB(A)
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 1930 W

Gebruikersgemak
• LED display met druktoetsen
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
• Handige wasprogramma’s: halve belading (handmatig) 

en SpeedWash (30 min.)
• 2 neerklapbare bordenrekken in onderkorf

min.
820-880

598

600

555
min.
560

815-
865

682
720

95
145

Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW476RVS € 799,-

Specificaties
• 13 couverts
• 4 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
• Geluidsniveau 48 dB(A)
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruikersgemak
• Bediening met druktoetsen
• Uitgestelde start van 3-6-9 uur
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar
• Handige wasprogramma’s: halve belading (handmatig) 

en SpeedWash (30 min.)
• 2 neerklapbare bordenrekken in onderkorf

min.
820-880

598

600

555
min.
560

815-
865

682
720

95
145

Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW461ONY € 729,-

www.pelgrim.nl/GVW476RVSwww.pelgrim.nl/GVW461ONY
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Specificaties
• 13 couverts
• 8 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
• Geluidsniveau 47 dB(A)
• Energieklasse A++
• Aansluitwaarde: 1930 W

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
• Handige wasprogramma’s: halve belading (handmatig), 

SpeedWash (35 min.) en glas
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan

• 4  neerklapbare bordenrekken in onderkorf

min.
820-880

598

600

555
min.
560

815-
865

682
720

95
145

Vaatwasser, 82 cm hoog 

GVW481ONY € 899,-

Specificaties
• 13 couverts
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
• Geluidsniveau 45 dB(A)
• Energieklasse A++
• Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak
• LED display met druktoetsen
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; SpeedWash (15 min.), 

intensief, eco
• Extra opties voor wasprogramma’s: tijdsduurverkorting 

en halve belading
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan

• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf

Schoonmaakgemak
• TotalDry; deur opent automatisch voor extra 

droogresultaat

596
600

556

min. 560

820-870

660-755

125-175

55

107

817-867

70-210

Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW810L € 899.-

www.pelgrim.nl/GVW481ONY www.pelgrim.nl/GVW810L
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Specificaties
• 13 couverts
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
• Geluidsniveau 45 dB(A)
• Energieklasse A++
• Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak
• LED display met druktoetsen
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; SpeedWash (15 min.), 

intensief, eco
• Extra opties voor wasprogramma’s: tijdsduurverkorting 

en halve belading
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan 

• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
• XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak
• TotalDry; deur opent automatisch voor extra 

droogresultaat

596
600

556

min. 560

860-910

700-795

125-175

55

107

857-907

70-210

Vaatwasser XL, 86 cm hoog

GVW810XL € 899.-

Specificaties
• 14 couverts; besteklade bovenin
• 8 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 10 liter
• Geluidsniveau 44 dB(A)
• Energieklasse A++
• Aansluitwaarde: 1930 W

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
• Handige wasprogramma’s: halve belading (handmatig), 

SpeedWash (35 min.) en glas
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan 

• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
• 1 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
• Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de 

vloer zichtbaar

min.
820-880

598

600

555
min.
560

815-
865

682
720

95
145

Vaatwasser, 82 cm hoog, 
extra besteklade
GVW487ONY € 999,-

www.pelgrim.nl/GVW810XL www.pelgrim.nl/GVW487ONY
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Specificaties
• 13 couverts
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
• Geluidsniveau 44 dB(A)
• Energieklasse A+++
• Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading) 
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; SpeedWash (15 min.), 

intensief, eco
• Extra opties voor wasprogramma’s: tijdsduurverkorting 

en extra hoge wastemperatuur (70 ˚C)
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan 

• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
• 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
• Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de 

vloer zichtbaar
• XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak
• TotalDry; deur opent automatisch voor extra 

droogresultaat

596
600

556

min. 560

860-910

700-790

125-175

55

107

857-907

70-210

Vaatwasser XL, 86 cm hoog

GVW820XL € 999.-

Groene
keuze

Specificaties
• 13 couverts
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
• Geluidsniveau 44 dB(A)
• Energieklasse A+++
• Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading) 
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; SpeedWash (15 min.), 

intensief, eco
• Extra opties voor wasprogramma’s: tijdsduurverkorting 

en extra hoge wastemperatuur (70 ˚C)
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan 

• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
• 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
• Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de 

vloer zichtbaar

Schoonmaakgemak
• TotalDry; deur opent automatisch voor extra 

droogresultaat

596
600

556

min. 560

820-870

660-750

125-175

55

107

817-867

70-210

Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW820L € 999.-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/GVW820XLwww.pelgrim.nl/GVW820L
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Specificaties
• 16 couverts; besteklade bovenin
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
• Geluidsniveau 44 dB(A)
• Energieklasse A+++
• Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading) 
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; SpeedWash (15 min.), 

intensief, eco
• Extra opties voor wasprogramma’s: tijdsduurverkorting 

en extra hoge wastemperatuur (70 ˚C)
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan 

• 4 neerklapbare bordenrekken en glazensteunen in 
bovenkorf

• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
• 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
• Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de 

vloer zichtbaar
• Fraai in te bouwen door sleepscharnier; minimale kier/

plint uitsparing
• XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak
• TotalDry; deur opent automatisch voor extra 

droogresultaat

596
600

556

min. 560

860-910

125-175

55

107

857-907

20-150

760-840 

Vaatwasser XL sleepdeur, 86 cm hoog, 
extra besteklade
GVW830XLS € 1.049.-

Groene
keuze

Specificaties
• 16 couverts; besteklade bovenin
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
• Geluidsniveau 44 dB(A)
• Energieklasse A+++
• Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading) 
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; SpeedWash (15 min.), 

intensief, eco
• Extra opties voor wasprogramma’s: tijdsduurverkorting 

en extra hoge wastemperatuur (70 ˚C)
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan 

• 4 neerklapbare bordenrekken en glazensteunen in 
bovenkorf

• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
• 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
• Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de 

vloer zichtbaar
• Fraai in te bouwen door sleepscharnier; minimale kier/

plint uitsparing

Schoonmaakgemak
• TotalDry; deur opent automatisch voor extra 

droogresultaat

596
600

556

min. 560

820-870

125-175

55

107

817-867

20-150

720-800 

Vaatwasser sleepdeur, 82 cm hoog, 
extra besteklade
GVW830LS € 1.049.-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/GVW830LS www.pelgrim.nl/GVW830XLS
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Specificaties
• 16 couverts; besteklade bovenin
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 7 liter
• Geluidsniveau 41 dB(A)
• Energieklasse A+++
• Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading) 
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; SpeedWash (15 min.), 

intensief, eco
• Extra opties voor wasprogramma’s: tijdsduurverkorting 

en extra hoge wastemperatuur (70 ˚C)
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan 

• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
• 4 neerklapbare bordenrekken en glazensteunen in 

bovenkorf
• 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
• Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de 

vloer zichtbaar
• SuperSilent; fluisterstil wasprogramma

Schoonmaakgemak
• TotalDry; deur opent automatisch voor extra 

droogresultaat
• IonTech; kleine elektrische lading in de lucht neutraliseert 

nare geurtjes

596
600

556

min. 560

820-870

660-750

125-175

55

107

817-867

70-210

Vaatwasser, 82 cm hoog.  
extra besteklade
GVW840L € 1.099.-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/GVW840L

Specificaties
• 16 couverts; besteklade bovenin
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 7 liter
• Geluidsniveau 41 dB(A)
• Energieklasse A+++
• Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading) 
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; SpeedWash (15 min.), 

intensief, eco
• Extra opties voor wasprogramma’s: tijdsduurverkorting 

en extra hoge wastemperatuur (70 ˚C)
• AutoProgram: vuilsensoren meten de vervuilingsgraad 

van het water en passen het wasprogramma daar 
automatisch op aan 

• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
• 4 neerklapbare bordenrekken en glazensteunen in 

bovenkorf
• 2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
• Status LED; wasprogramma actief dmv LED licht op de 

vloer zichtbaar
• SuperSilent; fluisterstil wasprogramma
• XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak
• TotalDry; deur opent automatisch voor extra 

droogresultaat
• IonTech; kleine elektrische lading in de lucht neutraliseert 

nare geurtjes

596
600

556

min. 560

860-910

700-790

125-175

55

107

857-907

70-210

Vaatwasser XL, 86 cm hoog, 
extra besteklade
GVW840XL € 1.099.-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/GVW840XL
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Beschikbaar vanaf augustus 2018 Beschikbaar vanaf augustus 2018

Specificaties
• Ruimte voor: 15 couverts
• 12 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 12,7 liter
• Geluidsniveau 44 dB(A)
• Energieklasse A+++
• Aansluitwaarde: 1700 W

Gebruikersgemak
• LCD display met druktoetsen (RVS paneel)
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; halve belading (handmatig), 

SpeedWash (30 min.), hygiëne (70ºC), plastic en glas
• Extra opties voor wasprogramma’s: tijdsduurverkorting 

en extra intensieve reiniging 
• Nachtfunctie, sommige programma’s te reduceren met 

2 dB(A)
• Messenrek in bovenkorf
• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf

Schoonmaakgemak
• 2 power sproeiers; voor extra krachtig reinigen
• RVS sproeiarmen voor extra hygiëne
• TurboDry; actieve droging voor extra droogkwaliteit
• Zelfreinigingsprogramma; maakt vaatwasser 

automatisch schoon

596
600

559

min. 560

820-875

680-760

131-186

50

819-872

105
60-190

Vaatwasser, 82 cm hoog

GVW910L € 1.199,-

Specificaties
• Ruimte voor: 15 couverts
• 12 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 12,7 liter
• Geluidsniveau 44 dB(A)
• Energieklasse A+++
• Aansluitwaarde: 1700 W

Gebruikersgemak
• LCD display met druktoetsen (RVS paneel)
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; halve belading (handmatig), 

SpeedWash (30 min.), hygiëne (70ºC), plastic en glas
• Extra opties voor wasprogramma’s: tijdsduurverkorting 

en extra intensieve reiniging 
• Nachtfunctie, sommige programma’s te reduceren met 

2 dB(A)
• Messenrek in bovenkorf
• 4 neerklapbare bordenrekken in onderkorf
• XL model; 86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad

Schoonmaakgemak
• 2 power sproeiers; voor extra krachtig reinigen
• RVS sproeiarmen voor extra hygiëne
• TurboDry; actieve droging voor extra droogkwaliteit
• Zelfreinigingsprogramma; maakt vaatwasser 

automatisch schoon

596
600

559

min. 560

860-915

700-800

135-185

50

105

859-912

60-210

Vaatwasser XL, 86 cm hoog

GVW910XL € 1.199,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/GVW910L www.pelgrim.nl/GVW910XL
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Koelkasten en vriezers waar 
u warm van wordt
Waar zou u zijn zonder uw koelkast 
of vriezer? Ze zorgen ervoor dat uw 
levensmiddelen droog en koel worden 
bewaard en daardoor langer goed en vers 
blijven. Groot of klein, hoog of laag en 
een koel-/vriescombinatie of twee aparte 
apparaten; aan u de keuze. 

Praktische en slimme functies zoals  
No Frost zorgen ervoor dat u de vriezer niet 
meer hoeft te ontdooien en de CrispZone 
houdt voedsel tot drie keer langer vers. Door 
bewust te kiezen kunt u bovendien energie 
besparen; onze A++ apparaten hebben een 
zeer laag energieverbruik.
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Koelen en 
vriezen

 Energiezuinig A++
 
Een koelkast of vriezer staat 24 uur per dag aan. 
Daarom hebben we ons assortiment zo  energiezuinig 
mogelijk gemaakt. Door een hoogwaardige isolatie, 
goede afsluiting en energiebesparende technologie 
bespaart onze koel-vriescombinatie met A++ 
label flink op de energierekening ten opzichte van 
vergelijkbare modellen met een A label. En dát scheelt!

 No Frost
 
Nooit meer uw vriezer ontdooien? Kies dan voor een 
No Frost vriezer. De vriezer blijft ijsvrij, ingevroren 
levensmiddelen vriezen niet meer aan elkaar vast, 
etiketten blijven beter leesbaar en u bespaart energie. 
Dat zijn dingen waar u wat aan heeft.

 SuperCool /  
 FastFreeze
Soms wilt u veel levensmiddelen in één keer koelen of 
invriezen. Als u veel boodschappen heeft, bijvoorbeeld. 
Als u deze functie inschakelt, gaat het apparaat 
gedurende 48 uur harder koelen en/of vriezen. Zo 
worden producten sneller en gelijkmatig gekoeld of 
ingevroren en blijven ze langer vers, gezond en fris.

 Low Frost
50% minder ijsvorming betekent dat u de vriezer maar 
de helft zo vaak hoeft te ontdooien. Onze Low Frost 
functie zorgt daarvoor. Bovendien bespaart u energie 
en kunt u extra grote producten kwijt op de glazen 
plateaus in de vriezer zodra de bakken eruit worden 
gehaald. Een win-win situatie dus.
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 FreshZone
Een lade in de koelkast waar u vlees en vis in 
bewaart. Deze lade bevindt zich in de koelste 
zone van de koelkast, daardoor blijft vlees en vis 
langer vers. Maar blijven ook alle vitamines, geur 
en smaak langer behouden. Dus nog lekker en 
gezond ook!

 AdaptCool
Een zelfdenkende en –lerende koelkast. Deze 
functie herkent het gebruik. Hoe vaak gaat de kast 
open en dicht? Op welke tijdstippen? Op basis van 
die informatie, past de koelkast de temperatuur 
aan. Gaat de koelkast bijvoorbeeld tussen 7.00 
en 8.00 uur vaak open, dan verlaagt de koelkast 
voor die tijd de temperatuur zodat de koelkast 
na 8.00 uur minder hard moet koelen om alle 
levensmiddelen weer op de juiste temperatuur te 
krijgen. Zo bespaart u energie en blijven producten 
tot 20% langer vers.

 CrispZone en 
 CrispZone Plus
Groenten en fruit die langer vers blijven. U regelt 
het in de CrispZone. Een speciale lade die qua 
inhoud één van de grootste in de markt is. De 
producten blijven langer vers doordat u de 
luchtvochtigheid zelf kunt regelen. In een koelkast 
met een CrispZone Plus lade, regelt de koelkast 
zelf de luchtvochtigheid. Door een speciaal 
membraan. Zo kan automatisch de maximale 
levensduur van voedingsmiddelen worden bereikt.

 Verborgen (bier)
 compartiment
Direct onder de CrispZone, hebben we een 
verborgen compartiment geplaatst. Hier kunnen 
bijvoorbeeld blikjes bier of cola worden gekoeld. 
Fijn voor op een hete zomerdag!

C̊
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 143 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 36 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 93 kWh
• Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 2 deurbakken
• 3 plateaus van veiligheidsglas: in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

150-220

596

545
550

m
in

.8
20

600

15-79

2081
8-

89
8 deur

min.650

Onderbouw koelkast

OKG260 € 749,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/OKG260

Specificaties
• Inhoud koelruimte 105 liter
• Inhoud vriesruimte 21 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 142 kWh
• Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 2 deurbakken
• 2 plateaus van veiligheidsglas: in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

150-220

596

545
550

m
in

.8
20

600

15-79

2081
8-

89
8 deur

min.650

Onderbouw koelkast met vriesvak

OKG265 € 769,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/OKG265



Ko
el

en
 e

n 
vr

ie
ze

n

143

Specificaties
• Inhoud vriesruimte 86 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 143 kWh
• Aansluitwaarde: 90 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• 3 transparante vrieslades
• Snel vriezen functie

150-220

596

545
550

m
in

.8
20

600

15-79

2081
8-

89
8 deur

min.650

Onderbouw vriezer

OVG260 € 819,-

Specificaties
• Inhoud koelruimte 134 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 41 dB(A)
• Energieklasse A+
• Energieverbruik per jaar 121 kWh
• Aansluitwaarde: 106 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

560-570

545

540

875875-895

min. 550

Koelkast, nis 88 cm

KK2088K € 519,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/OVG260 www.pelgrim.nl/KK2088K
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 102 liter
• Inhoud vriesruimte 17 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 41 dB(A)
• Energieklasse A+
• Energieverbruik per jaar 181 kWh
• Aansluitwaarde: 134 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 3 plateaus van veiligheidsglas: 2 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

560-570

545

540

875875-895

min. 550

Koelkast met vriesvak, nis 88 cm 

KK2088V € 569,-

Specificaties
• Inhoud koelruimte 150 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 97 kWh
• Aansluitwaarde: 60 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar 

inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge 
producten voor te zetten

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min. 50 min. 550

87
5 

- 
88

0

Beluchting
min. 200 cm2

560-
570

545

860

10

Koelkast, nis 88 cm

PKS5088K € 669,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/PKS5088Kwww.pelgrim.nl/KK2088V
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 150 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 97 kWh
• Aansluitwaarde: 60 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar 

inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge 
producten voor te zetten

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min.
560

200 cm2

545

min.
36

10

10

540
560-570

875-880

860

Koelkast, nis 88 cm

PKD5088K € 719,-

Specificaties
• Inhoud vriesruimte 86 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 40 dB(A)
• Energieklasse A+
• Energieverbruik per jaar 187 kWh
• Aansluitwaarde: 80 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• 4 diepvriesbakken
• Snel vriezen functie

min. 50 min. 550

87
5 

- 
88

0

Beluchting
min. 200 cm2

560-
570

545540

805

32

38

Vriezer, nis 88 cm

PVS4088V € 749,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/PKD5088K www.pelgrim.nl/PVS4088V
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 115 liter
• Inhoud vriesruimte 17 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 151 kWh
• Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar 

inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge 
producten voor te zetten

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min.
560

200 cm2

545

min.
36

10

10

540
560-570

875-880

860

Koelkast met vriesvak, nis 88 cm

PKD5088V € 769,-

Specificaties
• Inhoud vriesruimte 96 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbuik per jaar 156 kWh
• Aansluitwaarde: 60 W

Gebruikersgemak
• Elektronische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• 4 diepvriesbakken
• Snel vriezen functie

min. 50 min. 550

87
5 

- 8
80

Beluchting
min. 200 cm2

560-
570

545540

805

32

38

Vriezer, nis 88 cm

PVD7088V € 799,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/PVD7088Vwww.pelgrim.nl/PKD5088V
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 160 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieklasse A+
• Energieverbruik per jaar 125 kWh
• Aansluitwaarde: 59 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

560-570

545

540

10201020-1040

min. 550

Koelkast, nis 102 cm

KK2102K € 639,-

Specificaties
• Inhoud koelruimte 133 liter
• Inhoud vriesruimte 17 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 41 dB(A)
• Energieklasse A+
• Energieverbruik per jaar 193 kWh
• Aansluitwaarde: 105 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 3 plateaus van veiligheidsglas; 2 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

560-570

545

540

10201020-1040

min. 550

Koelkast met vriesvak, nis 102 cm 

KK2102V € 689,-

www.pelgrim.nl/KK2102K www.pelgrim.nl/KK2102V
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 180 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 100 kWh
• Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar 

inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge 
producten voor te zetten

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min.36

545

min. 560

1025-1030

560-
570

Beluchting
min. 200 cm2

540

963

34

1020

Koelkast, nis 102 cm

PKS5102K € 769,-

Specificaties
• Inhoud koelruimte 180 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 101 kWh
• Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar 

inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge 
producten voor te zetten

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min.
550

200 cm2

545

min.
36

10

540
560-570

1025-1030

1010

Koelkast, nis 102 cm

PKD5102K € 799,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/PKD5102Kwww.pelgrim.nl/PKS5102K
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 146 liter
• Inhoud vriesruimte 17 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 161 kWh
• Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 4 plateaus van veiligheidsglas: 3 in hoogte verstelbaar 

inclusief 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge 
producten voor te zetten

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min.
550

200 cm2

545

min.
36

10

540
560-570

1025-1030

1010

Koelkast met vriesvak, nis 102 cm

PKD5102V € 869,-

Specificaties
• Inhoud vriesruimte 96 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 40 dB(A)
• Energieklasse A+
• Energieverbruik per jaar 212 kWh
• Aansluitwaarde: 100 W

Gebruikersgemak
• Elektronische bediening (met temperatuurweergave)
• Draairichting deur omkeerbaar
• 4 diepvriesbakken
• Snel vriezen functie
• Alarmsignaal bij deur te lang open

Schoonmaakgemak
• No Frost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien

549

min. 550

1022+4

560+8

min. 200 cm2

min. 200 cm2

540

1021

1028
min. 38

Vriezer No Frost, nis 102 cm

PVS3102N € 1.099,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/PKD5102V www.pelgrim.nl/PVS3102N
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 204 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieklasse A+
• Energieverbruik per jaar 126 kWh
• Aansluitwaarde: 142 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 5 plateaus van veiligheidsglas; 4 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

560-570

545

540

12251225-1245

min. 550

Koelkast, nis 122 cm

KK2122K € 689,-

Specificaties
• Inhoud koelruimte 170 liter
• Inhoud vriesruimte 17 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 42 dB(A)
• Energieklasse A+
• Energieverbruik per jaar 209 kWh
• Aansluitwaarde: 153 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 4 plateaus van veiligheidsglas; 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

560-570

545

540

12251225-1245

min. 550

Koelkast met vriesvak, nis 122 cm

KK2122V € 739,-

www.pelgrim.nl/KK2122Vwww.pelgrim.nl/KK2122K
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 217 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 41 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 104 kWh
• Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 6 plateaus van veiligheidsglas: 5 in hoogte verstelbaar 

en 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor 
te zetten

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min. 36

Beluchting
min. 200 cm2

min. 560

1225-1230

560-
570

545
540

1163

3

34

Koelkast, nis 122 cm

PKS5122K € 829,-

Specificaties
• Inhoud koelruimte 217 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 41 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 104 kWh
• Aansluitwaarde: 70 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 6 plateaus van veiligheidsglas: 5 in hoogte verstelbaar 

en 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor 
te zetten

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min.
560

200 cm2

545

min.
36

10

540
560-570

1225-1230

1210

Koelkast, nis 122 cm

PKD5122K € 879,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/PKS5122K www.pelgrim.nl/PKD5122K
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 183 liter
• Inhoud vriesruimte 17 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 174 kWh
• Aansluitwaarde: 90 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED verlichting
• 4 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 5 plateaus van veiligheidsglas: 4 in hoogte verstelbaar 

en 2 half diepe plateaus; ideaal om hoge producten voor 
te zetten

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min.
560

200 cm2

545

min.
36

10

540
560-570

1225-
1230

1210

Koelkast met vriesvak, nis 122 cm

PKD5122V € 929,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/PKD5122V
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 189 liter
• Inhoud vriesruimte 71 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A+
• Energieverbruik per jaar 274 kWh
• Aansluitwaarde: 100 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening  
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere LED strip in plafond koelgedeelte  
• 3 deurbakken
• 3 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade van 38 liter 
• 4 verstelbare plateaus van veiligheidsglas in 

koelgedeelte 
• 2 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
• Verchroomd flessenrek
• CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: 

groente en fruit extra lang houdbaar
• Verborgen ruimte onder CrispZone

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte 
• Low Frost; minder en gemakkelijker ontdooien 

min. 36

545

560-
570

1772

540

min. 560

min. 200 cm2

34

633

70

986

1775-1780 min. 36

Koel-/vriescombi, nis 178 cm

PCS3178L € 919,-

Specificaties 
• Inhoud koelruimte 189 liter
• Inhoud vriesruimte 71 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 215 kWh
• Aansluitwaarde: 100 W

Gebruikersgemak
• Mechanische bediening  
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere LED strip in plafond koelgedeelte  
• 3 deurbakken
• 3 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade van 38 liter 
• 4 verstelbare plateaus van veiligheidsglas in 

koelgedeelte 
• 2 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
• Verchroomd flessenrek
• CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: 

groente en fruit extra lang houdbaar
• Verborgen ruimte onder CrispZone 
• Multibox accessoire 

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte 
• Low Frost; minder en gemakkelijker ontdooien 

min. 36

545

560-
570

1772

540

min. 560

min. 200 cm2

34

633

70

986

1775-1780 min. 36

Koel-/vriescombi, nis 178 cm

PCS4178L € 1.079,-

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/PCS3178L www.pelgrim.nl/PCS4178L
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Specificaties
• Inhoud koelruimte 301 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 37 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 113 kWh
• Aansluitwaarde: 75 W

Gebruikersgemak
• Elektronische bediening met temperatuuraanduiding  
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere LED strip in plafond koelgedeelte  
• 6 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 5 verstelbare plateaus van veiligheidsglas in 

koelgedeelte 
• Verchroomd flessenrek
• CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: 

groente en fruit extra lang houdbaar
• FreshZone: handige koele lade voor alle versproducten
• Ventilator koelgedeelte: zorgt voor gelijkmatige en 

constante koeling 
• AdaptCool: slimme sensor die gebruiksritme herkent en 

temperatuur hierop afstemt
• SuperCool functie
• Alarmsignaal bij deur te lang open  
• Mixbox accessoire
• Multibox accessoire

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min. 36

545

560-
570

1772

540

min. 560

min. 200 cm2

34

1713

1775-1780 min. 36

Koelkast, nis 178 cm

PKS5178 € 1.129,-

Groene
keuze

Specificaties
• Inhoud vriesruimte 212 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieklasse A+
• Energieverbruik per jaar 277 kWh
• Aansluitwaarde: 200 W

Gebruikersgemak
• Elektronische bediening met temperatuuraanduiding  
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere LED strip in plafond vriesgedeelte  
• 7 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade van 38 liter
• 1 handige diepvriesvak bovenin 
• 7 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
• Snel vriezen functie
• Alarmsignaal bij deur te lang open

Schoonmaakgemak
• No Frost: vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien

min. 36

545

560-
570

1772

540

min. 560

min. 200 cm2

34

1713

1775-1780 min. 36

Vriezer No Frost, nis 178 cm

PVS5178N € 1.099,-

www.pelgrim.nl/PKS5178www.pelgrim.nl/PVS5178N



Ko
el

en
 e

n 
vr

ie
ze

n

155

Specificaties 
• Inhoud koelruimte 251 liter
• Inhoud vriesruimte 29 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 215 kWh
• Aansluitwaarde: 105 W

Gebruikersgemak
• Elektronische bediening met temperatuuraanduiding  
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere LED strip in plafond koelgedeelte  
• 6 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 3 verstelbare plateaus van veiligheidsglas in 

koelgedeelte 
• Verchroomd flessenrek
• CrispZone met handmatige luchtvochtigheidscontrole: 

groente en fruit extra lang houdbaar
• FreshZone: handige koele lade voor alle versproducten
• Ventilator koelgedeelte: zorgt voor gelijkmatige en 

constante koeling 
• AdaptCool: slimme sensor die gebruiksritme herkent en 

temperatuur hierop afstemt
• SuperCool functie
• Alarmsignaal bij deur te lang open  
• Mixbox accessoire
• Multibox accessoire

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte

min. 36

545

560-
570

1772

540

min. 560

min. 200 cm2

34

1713

1775-1780 min. 36

Koelkast met vriesvak, nis 178 cm

PKVS5178 € 1.199,-

Specificaties
• Inhoud koelruimte 180 liter
• Inhoud vriesruimte 68 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieklasse A++
• Energieverbruik per jaar 230 kWh
• Aansluitwaarde: 200 W

Gebruikersgemak
• Elektronische bediening met temperatuuraanduiding  
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere LED strip in plafond koelgedeelte  
• 3 deurbakken (met RVS look afwerking)
• 3 diepvrieslades, waarvan 1 XXL lade van 38 liter 
• 4 verstelbare plateaus van veiligheidsglas in 

koelgedeelte 
• 2 plateaus van veiligheidsglas in vriesgedeelte
• Verchroomd flessenrek
• CrispZone Plus met automatische 

luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang 
houdbaar 

• FreshZone: handige koele lade voor alle versproducten
• Ventilator koelgedeelte: zorgt voor gelijkmatige en 

constante koeling 
• AdaptCool: slimme sensor die gebruiksritme herkent en 

temperatuur hierop afstemt
• SuperCool en FastFreeze functie
• Alarmsignaal bij deur te lang open  
• Multibox accessoire

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van koelgedeelte 
• No Frost: vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien

min. 36

545

560-
570

1772

555

min. 560

min. 200 cm2

10

680

23

1033

1775-1780 min. 36

Koel-/vriescombi No Frost, nis 178 cm 

PCD5178N € 1.349,-

Groene
keuze

Groene
keuze

www.pelgrim.nl/PKVS5178 www.pelgrim.nl/PCD5178N
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KR770MAT € 339,-

Eengreeps mengkraan

m
ax

 6
5

35
0

Ø 33

22
1

34
3

211
64X54

G 3/8"

Specificaties
• Uitgevoerd in matzwart
• Energie besparende uitvoering
• Uitgevoerd met onverslijtbare, keramische schijven
• Kraangat ø 35 mm
• Maximale watertemperatuur is instelbaar; kindvriendelijk 

en energiebesparend
• Waterbesparende stand

www.pelgrim.nl/KR770MAT

KR760CHR € 339,-

Eengreeps mengkraan 
met uittrekbare douche

m
ax

 5
1

49
5-

53
5

31
0

28
0

224

54X54

Ø34

G 3/8"

Specificaties
• Uitgevoerd in glanzend chroom
• Energie besparende uitvoering
• Uittrekbare handdouche (max. 175 cm)
• Uitgevoerd met onverslijtbare, keramische schijven
• Kraangat ø 35 mm
• Maximale watertemperatuur is instelbaar; kindvriendelijk 

en energiebesparend
• Waterbesparende stand

www.pelgrim.nl/KR760CHR

KR730CHR € 179,-

Eengreeps mengkraan

m
ax

 2
5

35
0

35
1

193

22
8

G 3/8"

Ø 33

Specificaties
• Uitgevoerd in glanzend chroom
• Energie besparende uitvoering
• Uitgevoerd met onverslijtbare, keramische schijven
• Kraangat ø 35 mm
• Maximale watertemperatuur is instelbaar; kindvriendelijk 

en energiebesparend

www.pelgrim.nl/KR730CHR

KR720CHR € 129,-

Eengreeps mengkraan

m
ax

 6
5

35
0

Ø 33

14
8 17

0

14
5

223

12˚

G 3/8"

Specificaties
• Uitgevoerd in glanzend chroom
• Energie besparende uitvoering
• Uitgevoerd met onverslijtbare, keramische schijven
• Kraangat ø 35 mm
• Maximale watertemperatuur is instelbaar; kindvriendelijk 

en energiebesparend

www.pelgrim.nl/KR720CHR
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Accessoires

RVS Achterwanden
U vindt Pelgrim achterwanden in verschillende afmetingen, die 
perfect te combineren zijn met een kookplaat of fornuis én een 
afzuigkap. Hieronder treft u alle achterwanden van Pelgrim aan.

60 cm breed 
Achterwand type AW600RVS (bxhxd): 600x650x15 mm € 179,-
Achterwand type AW675RVS (bxhxd): 600x750x15 mm € 219,-

90 cm breed 
Achterwand type AW900RVS (bxhxd): 900x650x15 mm € 199,-
Achterwand type AW975RVS (bxhxd): 900x750x15 mm € 249,-
Achterwand met lepelrek  type AW910RVS  

 (bxhxd): 900x650x15 mm  € 249,-

Accesoires 
afzuigkappen 
Koolstoffilter 
KF21  € 20,-  geschikt voor GWA720KOR, PSK620RVS 

en PSK920RVS 
KF23  € 30,-  geschikt voor GWA820RVS 
KF24  € 20,-  geschikt voor WA100WIT 
KF25  € 20,-  geschikt voor WA200RVS en WA200WIT
KF26  € 39,-  geschikt voor SLK640RVS 
KF27  € 26,-  geschikt voor SLK630RVS
KF28  € 20,- geschikt voor WA205RVS/WIT
KF29  € 27,- geschikt voor ISW855RVS/ISW875RVS
KF32  € 27,- geschikt voor SLK985RVS/SLK685RVS 
KF33  € 27,- geschikt voor BSS670RVS/BSS970RVS/ 
   BSS970MAT
RS33   € 99,-   startkit voor eerste gebruik bij recirculatie 

(incl. KF33). Geschikt voor BSS670RVS/
BSS970RVS/BSS970MAT

KF67  € 20,-  geschikt voor BSK661RVS, BSK661MAT, 
BSK765RVS, BSK965RVS, BSK961RVS, 
BSK961MAT, BSK1065RVS, BSK965MAT 
en RSK995RVS 

KF80  € 27,-  geschikt voor SLK980RVS en 
SLK680RVS

KF81  € 42,-  geschikt voor RSK984LRVS
KF82  € 27,-  geschikt voor RSK980LRVS en 

RKE980LRVS
KF84  € 42,-  geschikt voor PSK630RVS en 

PSK930RVS 
KF85  € 19,-   geschikt voor WA300RVS, BSK951RVS, 

BKE951RVS en BKE951MAT 
KF91  € 27,-  geschikt voor RSK984LRVS
KF93  € 27,-  geschikt voor ISW950RVS en 

ISW990RVS
AV20V  € 27,-  geschikt voor MWA105KOR

Verlengde onderschacht RVS
TP60RVS € 149,-  geschikt voor MSK600ERVS, 
(100 cm)   MSK900ERVS, BSK661RVS,  
  BSK765RVS, BSK965RVS, BSK961RVS 
  en BSK1065RVS

Afstandsbediening 
AB90  € 82,-  geschikt voor ISW950RVS, ISW990RVS, 

ISW1000RVS en ISW1200RVS
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RVS pannenset

RVS koekenpan Ø 24 of 28 cm Pizzaset RVS kookpan

Ombouwsets butaan/propaan

• Pannenset geschikt voor elke warmtebron
• Vaatwasser bestendig
• Hittebestendige 

grepen 
• Pannenset bevat:               

1 x steelpan zonder deksel Ø 16 cm 1,45 liter  
1 x kookpan met deksel Ø 18 cm 1,9 liter  
1 x kookpan met deksel Ø 20 cm 2,55 liter

• RVS koekenpan Ø 24 cm of  Ø 28 cm  
met anti-aanbaklaag

• Pan geschikt voor elke warmtebron
• Hittebestendige grepen

• Voor de smaak van steenoven pizza’s
•  De set bestaat uit de steen, een 

authentieke pizzaschep en een pizzasnijder 
•  Makkelijk schoon te maken door glad  

oppervlak
•  Steen Ø 330 mm, pizzaschep Ø 300 mm
• Geschikt voor alle typen ovens

• RVS kookpan Ø 24 cm, 6,6 liter 
• Pan geschikt voor elke warmtebron
• Vaatwasser bestendig
• Hittebestendige grepen

PS603P € 189,-

PS601U2 Ø 24  € 69,-
PS601U3 Ø 28  € 79,- PS510 € 69,- PS601U1 € 79,-

Extra hoge verstelbare 
RVS poten

Extra hoge verstelbare 
chrome poten

• Toepasbaar op fornuistypen NF941, 
NF942, NF960

•  Ingedraaid 14 cm hoog, uitgedraaid  
21 cm hoog

• Toepasbaar op fornuistypen NF941, 
NF942, NF960, NF970

•  Ingedraaid 14,5 cm hoog, uitgedraaid  
22 cm hoog

SV220  € 99,- SV221  € 99,-

CS4506BF  € 25,-  geschikt voor gaskookplaat GKW964RVSA, GK975RVSA/MATA, 
GK995RVSA/MATA, GK875RVSA/ONYA, GK895RVSA/ONYA

CS406BF  € 25,-  geschikt voor gaskookplaat GK964RVSA/MATA en  
GK864RVSA/ONYA

CS6NF9GB  € 25,-  geschikt voor fornuis NF960RVS/MAT en NF970RVS/MAT



Bakplaat emaille diep

Bakplaat emaille Bakplaat glas

RVS stoomschalen

Bakrooster

Kookinspiratie opdoen?

•  Bakplaat voor broodjes en gebak van de 
plaat zoals koekjes en appelflappen

•  Makkelijk schoon te maken door glad  
oppervlak 

•  Afmetingen (bxdxh): 500x400x40 mm
•  Geschikt voor oventypen: OVP626, 

OVM626, OVM624, OVS624, OVS626,  
MAC624, MAC524, OVM426, OVM526, 
OVM406RVS, OVP826RVS, OVS824RVS, 
MAC824RVS, OVS524  

•  Bakplaat van temperatuurbestendig glas 
•  Ideaal om direct te plaatsen op tafel
•  Afmetingen (bxdxh): 492x392x57 mm
•  Geschikt voor oventypen: OVP626, 

OVM626, OVM624, OVS624, OVS626,   
MAC624, MAC524, OVM426, OVM526, 
OVM406RVS, OVP826RVS, OVS824RVS, 
MAC824RVS, OVS524  

• Gastronoom set stoomschalen; formaat 
1/3 en 2/3 met gaatjes en een XL 
stoomschaal zonder gaatjes

• Geschikt voor combi-stoomoven OVS624, 
OVS626 en OVS524

• Om bij grillgebruik te combineren met een 
bakplaat gevuld met water. Naar beneden 
druipend vocht wordt veilig opgevangen

•  Afmetingen (bxdxh): 462x366x34 mm
• Geschikt voor oventypen: OVP626, OVM626, 

OVM624, OVS624, OVS626, MAC624, 
MAC524, OVM426, OVM526, OVM406RVS, 
OVP826RVS, OVS824RVS, MAC824RVS, 
OVS524  

Bij Pelgrim ontvangt u bij aankoop van een 
combi-stoomoven een stoom kookboekje 
Stoomze! cadeau. Hierin staan 25 stap 
voor stap recepten die u kunt bereiden in 
uw combi-stoomoven. Van groente en 
pasta tot vlees- of visgerechten. Volop 
inspiratie om aan de slag te gaan!

BD180 € 29,-

BP140 € 29,- BG520 € 39,-

SE140RVS € 99,-

BR134 € 29,-

160

• Extra diepe bakplaat. Ideaal voor onder 
andere grote braadstukken en om 
bijvoorbeeld appeltaart in te maken

• Makkelijk schoon te maken door glad 
oppervlak

•   Afmetingen (bxdxh): 500x400x80 mm 
Geschikt voor oventypen: OVP626, 
OVM626, OVM624, OVS624, OVS626,  
MAC624, MAC524, OVM426, OVM526, 
OVM406, OVS524, OVP826RVS, 
OVS824RVS, MAC824RVS
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Telescoopset 2 niveaus

Gietijzeren wokringen Gietijzeren grillplaat

Telescoopset 3 niveaus

Gietaluminium grillplaat

Pyrolyse bestendige 
bakplatenset

• Stoombestendig
• Dankzij telescoopgeleiders schuift u de 

bakplaat makkelijk, geleidelijk en veilig 
naar buiten zonder te kantelen

• 100% uittrekbaar
• Geschikt voor oventypen: OVS624, 

OVM624, OVS524, OVP826RVS, 
OVS824RVS, MAC824RVS

•   Ideaal voor wadjang en/of wokpan met 
ronde bodem

•  Geschikt voor gaskookplaat GK472WRVSA, 
GK477WRVSA, GK465RVSA, GK495RVSA

• Geschikt voor gaskookplaat 
GKW964RVSA/MATA, GK975RVSA/MATA, 
GK995RVSA/MATA

• Rechtvormige grillplaat
• Toepasbaar op gaskookplaten en 

gasfornuizen
• Afmetingen (lxb): 36 x 23 cm

•  Dankzij telescoopgeleiders schuift u de 
bakplaat makkelijk, geleidelijk en veilig 
naar buiten zonder te kantelen

•  TG160 geschikt voor: OVP626, OVM626, 
OVS626, OVP826RVS 

• Rechtvormige grillplaat
• Toepasbaar op inductiekookplaten met 

flexzone
•  Afmetingen (lxb): 38,5 x 24 cm

• Kunnen eenvoudig schoon worden 
gehouden door ze tijdens het pyrolyse 
proces te laten zitten

• Geschikt voor oventypen: OVP826RVS, 
OVP626RVS

TG145 € 199,- BP190P € 79,-

GP9000ONY € 49,-

GWR460 € 49,-

GWR950 € 39,-

TG160  (100% uitrekbaar) € 199,-

GPI800 € 199,-

GWR950

GWR460

Ac
ce

ss
oi

re
s

161



Te
ch

ni
sc

he
 s

pe
ci

fic
at

ie
s

162

voorbeeldsets



Pr
od

uc
tc

at
eg

or
ie

Vo
or

be
el

ds
et

s

163

Setprijs
€ 2.395,-

WA205RVS € 219,-

Onderbouw afzuigkap,  
60 cm breed

GK415RVSA € 329,-

Gaskookplaat,  
59 cm breed

OVM326RVS € 599,-

Heteluchtoven,  
nis 60 cm

GVW461ONY € 729,-

Vaatwasser, 82 cm hoog

KK2088K € 519,-

Koelkast A+ sleepdeur,  
nis 88 cm

Set 1

Specificaties
• 2 x normale brander 1,75 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,4 - 1,0 kW
• 2 pandragers van bandstaal

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 110 - 235 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x 

koolstoffilter KF28 bijbestellen)
• 2 x 4 W LED lampen
• Geluidsniveau (stand 2) 60 dB(A)

Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 67 liter 
• 8 ovenfuncties waaronder hetelucht en 

grote grill
• Energieklasse A 

Gebruikersgemak
• Extra functies: ontdooien en borden 

verwarmen

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Stoomschoonprogramma

Specificaties
• 13 couverts
• 4 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
• Geluidsniveau 48 dB(A)
• Energieklasse A+

Gebruikersgemak
• Bediening met druktoetsen
• Uitgestelde start van 3-6-9 uur
• Handige wasprogramma’s: halve 

belading (handmatig) en SpeedWash 
(30 min.)

Specificaties
• Inhoud koelruimte 134 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 41 dB(A)
• Energieklasse A+

Gebruikersgemak
• Heldere en energiezuinige LED 

verlichting
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PCS3178L € 919,-

Koel-/vriescombi A+ sleepdeur,  
nis 178 cm

BSK961RVS/MAT € 599,-

Schouwkap,  
90 cm breed

GK975RVSA € 799,-

Gaskookplaat A+ branders 
met Vario wok, 75 cm breed

MAC696RVS/MAT € 1.099,-

Hetelucht oven met  
magnetronfunctie, nis 45 cm

GVW476RVS € 799,-

Vaatwasser, 
82 cm hoog

Specificaties
• 2 x normale brander 2,0 kW
• 1 x Vario wokbrander 0,27 - 070 /  

027 - 4,60 kW
• 1 x sterkbrander 3,0 kW
• 1 x sudderbrander 0,27 - 1,0 kW
• 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers

Gebruikersgemak
• Sudderbrander achter op de kookplaat
• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water 

kookt 2 minuten sneller dan bij reguliere 
branders

• Vario wok met groot regelbereik; geschikt 
om te sudderen en te wokken

Schoonmaakgemak
• Unieke Profi protect coating; voor extra 

bescherming van RVS

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 223 - 608 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x 

koolstoffilter KF67 bijbestellen)
• 2 x 1,5 W LED spots
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)

Gebruikersgemak
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge 

afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te 

stellen tijd
• Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt 

afzuiging elk uur in (stand 1)

Specificaties
• 13 couverts
• 6 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
• Geluidsniveau 48 dB(A)
• Energieklasse A+

Gebruikersgemak
• LED display met druktoetsen
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s: halve 

belading (handmatig) en SpeedWash 
(30 min.)

Specificaties
• Inhoud koelruimte 189 liter
• Inhoud vriesruimte 71 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A+

Gebruikersgemak
• Heldere LED strip in plafond
• CrispZone met handmatige 

luchtvochtigheidscontrole: groente en 
fruit extra lang houdbaar

Schoonmaakgemak
• Low Frost; minder en gemakkelijker 

ontdooien 

Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 50 liter
• 10 ovenfuncties waaronder hetelucht, 

grote grill en magnetronfunctie 800 W

Gebruikersgemak
• Geen draaiplateau: ruimte voor schalen
• Extra functies: ontdooien en 

stoomprogramma

Schoonmaakgemak
• Stoomschoonprogramma
• Emaille binnenruimte; voorkomt 

vuilaanhechting

Setprijs
€ 4.215,-

Set 2
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BSK661MAT/RVS € 499,-

Schouwkap,  
60 cm breed

IK1064F € 599,-

Inductiekookplaat, 
60 cm breed

GVW461ONY € 729,-

Vaatwasser, 
82 cm hoog

KK2102K € 639,-

Koelkast A+ sleepdeur,  
nis 88 cm

MAC524MAT/RVS € 1.199,-

Multifunctionele oven met 
magnetronfunctie, nis 45 cm

Specificaties
• 13 couverts
• 4 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
• Geluidsniveau 48 dB(A)
• Energieklasse A+

Gebruikersgemak
• Bediening met druktoetsen
• Uitgestelde start van 3-6-9 uur
• Handige wasprogramma’s: halve 

belading (handmatig) en SpeedWash 
(30 min.)

Specificaties
• Inhoud koelruimte 160 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieklasse A+

Gebruikersgemak
• Heldere en energiezuinige LED 

verlichting

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van 

koelgedeelte

Specificaties
• 1 x kookzone ø 18,0 cm 50 - 1850 W
• 2 x kookzone ø 16,0 cm 50 - 1400 W
• 1 x kookzone ø 20,0 cm 50 - 2100 W
• 10 standen per kookzone

Gebruikersgemak
• Facet afwerking van de glasplaat
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra 

krachtig vermogen

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 51 liter 
• 10 ovenfuncties waaronder 

turbo-hetelucht, grote grill en 
magnetronfunctie

• 90 - 1000 W invertertechniek; 
gelijkmatige bereiding

Gebruikersgemak
• Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
• Extra functies: ontdooien, borden 

verwarmen, snel voorverwarmen en 
opwarmfunctie

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken 
• Stoomschoonprogramma

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 223 - 608 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (2 x 

koolstoffilter KF67 bijbestellen)
• 2 x 1,5 W LED spots
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)

Gebruikersgemak
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge 

afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na in te 

stellen tijd
• Opfris functie; gedurende 12 uur schakelt 

afzuiging elk uur in (stand 1)

Setprijs
€ 3.665,- 

Set 3
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BSS970RVS/MAT € 789,-

Schouwkap (vlak model),  
90 cm breed

GVW820L/XL € 999,-

Vaatwasser, 
82 cm hoog

PKS5102K € 769,-

Koelkast A++ sleepdeur,  
nis 102 cm

MAC624MAT/RVS € 1.299,-

Multifunctionele oven met 
magnetronfunctie, nis 45 cm

IK2084F € 849,-

Inductiekookplaat,  
77 cm breed

Specificaties
• 1 x kookzone ø 18,0 cm - 50-2000 W
• 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50-1400 W
• 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50-2300 W
• 10 standen per kookzone

Gebruikersgemak
• Facet afwerking van de glasplaat
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra 

krachtig vermogen

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 51 liter 
• 14 ovenfuncties waaronder 

turbo-hetelucht, grote grill en 
magnetronfunctie

• 90 - 1000 W verlichting invertertechniek; 
gelijkmatige bereiding

Gebruikersgemak
• Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
• Extra functies: ontdooien, borden 

verwarmen, snel voorverwarmen en 
opwarmfunctie

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Stoomschoonprogramma

Specificaties
• Afzuigcapaciteit 300 - 700 m3/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie 

 - 1e gebruik: RS33 (startset incl. KF33)
 - losse filter: KF33

• 2 x 1 W LED spot; in te stellen op 2 
standen

Gebruikersgemak
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge 

afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt na 6 

minuten
• Opfris functie; gedurende 24 uur 

schakelt afzuiging elk uur in (stand 1)

Specificaties
• 13 couverts
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
• Geluidsniveau 44 dB(A)
• Energieklasse A+++

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; SpeedWash 

(15 min.), intensief, eco
• 2 x LED verlichting in de kuip voor 

optimaal zicht
• Status LED; wasprogramma actief dmv 

LED licht op de vloer zichtbaar

Specificaties
• Inhoud koelruimte 180 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A++

Gebruikersgemak
• Heldere en energiezuinige LED 

verlichting

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van 

koelgedeelte

Setprijs
€ 4.705,-

Set 4
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RSK861RVS € 799,-

Design schouwkap met 
randafzuiging, 80 cm breed

GVW830LS/XLS € 1.049,-

Vaatwasser, sleepdeur,  82 cm 
hoog, extra besteklade

OVS524RVS/MAT € 1.499,-

Combi-stoomoven, nis 45 cm

IDK795ONY € .1.499,-

Inductiekookplaat,  
90 cm breed

PKD5102K € 799,-

Koelkast A++ DOD,  
nis 102 cm

Specificaties
• 4 x kookzone ø 18,0 cm - 50-3000 W
• 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 50-3700 W
• 10 standen per kookzone

Gebruikersgemak
• RVS sierlijst aan de zijkanten ter 

bescherming van de glasplaat
• XL kookzone; ideaal voor grote pannen
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra 

krachtig vermogen
• Smelt- en warmhoudstand en 

aankookfunctie
• Zeer efficiënte A+ inductiezones;  2 liter 

water kookt 3 minuten sneller dan bij 
reguliere inductiezones

Specificaties
• XL binnenruimte (bruto): 51 liter
• 10 ovenfuncties waaronder turbo-

hetelucht, grote grill en combi-stomen
• Energieklasse A+

Gebruikersgemak
• Extra functies: ontdooien, snel 

voorverwarmen en regenereren 
• Soft-close ovendeur
• 100% uitschuifbare en stabiele 

bakplaten door telescoop geleiding op 
1 niveau

Schoonmaakgemak
• Vlekvrij RVS; voorkomt vingerafdrukken
• Stoomschoonprogramma

Specificaties 
• Afzuigcapaciteit 254 - 657 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie (1 x 

koolstoffilter KF81 bijbestellen)
• 2 x 2,5 W LED spots
• Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)

Gebruikersgemak
• Intensiefstand; tijdelijk extra hoge 

afzuigcapaciteit
• Naloopstand; afzuiging stopt 

automatisch na 5 minuten

Specificaties
• 13 couverts
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
• Geluidsniveau 44 dB(A)
• Energieklasse A+++

Gebruikersgemak
• LED display met tiptoetsbediening
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Handige wasprogramma’s; SpeedWash 

(15 min.), intensief, eco
• 2 x LED verlichting in de kuip voor 

optimaal zicht
• Status LED; wasprogramma actief dmv 

LED licht op de vloer zichtbaar

Specificaties
• Inhoud koelruimte 180 liter
• Deur-op-deurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieklasse A++

Gebruikersgemak
• Heldere en energiezuinige LED 

verlichting

Schoonmaakgemak
• Automatisch ontdooien van 

koelgedeelte

Setprijs
€ 5.645,-

Set 5
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Oven 
technieken
Bij Pelgrim kiest u uit conventionele ovens, heteluchtovens 
en combi-oplossingen. Voor het bereiden, ontdooien 
en garen van voedsel bestaan verschillende 
verwarmingssystemen. Afhankelijk van het model zijn 
de verschillende standen te combineren. In het overzicht 
hiernaast ziet u welke functies waarvoor geschikt zijn, zodat 
u altijd de juiste bereidingskeuze maakt.



169

Bovenwarmte

Hetelucht 
circulatie

Turbo- hetelucht 
circulatie

Onder- en 
bovenwarmete

Kleine grill 
Grote grill

Onderwarmte met 
(turbo) hetelucht

Hetelucht met grill

Magnetronfunctie Ontdooien

Stomen

Automatisch 
braden

Grill met hetelucht  
en magnetron

Turbo- hetelucht 
met stoom 

Stoomschoon

Bovenwarmte met  
hetelucht en 
magnetron 

Onder- en boven-
warmte met (turbo) 
hetelucht

De stoomreinigingsfunctie zorgt voor extra 
schoonmaakgemak. Door 500 ml water op 
de bodem van de oven te gieten en deze 
functie in te schakelen zorgt het apparaat dat 
door middel van stoom etensresten losweken. 
Daardoor is de binnenruimte van de oven 
makkelijk schoon te maken.

Om gerechten aan de onderzijde na te 
bruinen is deze aparte onderwarmte functie 
een uitkomst. Vooral gerechten met een 
vochtige vulling krijgen een stevige bodem 
door de onderwarmte.

Deze functie is geschikt gerechten aan de 
bovenzijde na te bruinen. Perfect als de 
garing al zover is en u de laatste 10 minuten 
de bovenkant een perfect bruiningsresultaat 
wilt geven. 

De onderwarmte en bovenwarmte combinatie 
is ideaal voor het bereiden van koekjes 
of (hartige) taarten. De gerechten krijgen 
een stevige bodem en een mooie bruine 
bovenkant. 

De grillfunctie zorgt voor een heerlijk 
krokante korst op uw gerechten. Ideaal bij 
het bereiden van de perfecte steak of vis 
omdat het een hoger vermogen heeft dat de 
bovenwarmtefunctie. De keuze voor de kleine 
of grote grill hangt af het de grootte van uw 
gerecht. 

De ventilator in de achterwand zorgt voor 
het gelijkmatig verdelen van de warmte 
in de oven. Daardoor profiteert u van een 
gelijkmatige bereiding van het gerecht en 
daarbij ook een snelle bereidingstijd. 

Rondom de heteluchtcirculator is een extra 
verwarmingselement geplaatst, waardoor 
gerechten gelijkmatiger en nog sneller garen 
dan in welk ander ovensysteem dan ook. 
Dit maakt deze ovens zeer geschikt voor het 
bakken op meerdere niveaus tegelijk.

Onder meer voor het bereiden van pizza en 
quiche (en daarom soms ook wel de pizza 
functie genoemd). De onderwarmte zorgt voor 
een stevige bodem en de (turbo)hetelucht 
circulatie voor een mooie geleidelijke en snelle 
garing.

Deze combinatie van warmte van onder en 
boven met luchtcirculatie kent een zeer snelle 
opwarming en bereidingstijd. De temperatuur 
in de oven is constant en leent zich uitstekend 
voor hoogstaande ovengerechten.

Deze combinatie van grill element en 
heteluchtcirculatie neemt in feite de functie 
van het draaispit over. De luchtcirculatie zorgt 
ervoor dat de sterke grillstraling het gerecht 
minder snel laat verbranden en dat de 
warmte zich verspreidt.

Een magnetron gebruikt micro-
golven om voedsel op te warmen. Deze 
microgolven hebben een interessante 
eigenschap: ze worden geabsorbeerd door 
water, vetten en suikers en niet door de 
meeste soorten plastic, glas of keramiek. 
Wanneer ze geabsorbeerd worden, worden 
ze direct omgezet in moleculaire beweging - 
warmte dus. Daardoor zijn ze zeer efficiënt.

Bij ontdooien wordt de ventilator in werking 
gezet, maar wordt er niet verwarmd. Deze 
functie dient voor het ontdooien van 
diepgevroren etenswaren zoals vlees, vis  
en brood.

Deze combinatie is ideaal voor het bakken 
van verschillende gerechten. Het zorgt voor 
een efficiënte manier van koken waarbij uw 
ovengerecht niet uitdroogd: de voordelen 
van stomen en de turbo hetelucht in één. 
Vlees of kip wordt zo heerlijk mals. Drie stoom 
intensiteit opties zijn beschikbaar: maximum, 
medium en minimum.

Stoom pulsen worden via de achterkant 
van de oven naar binnen geblazen. Deze 
eeuwenoude kookmethode is perfect voor het 
behoud van vitaminen en geeft het gerecht 
een malse bereiding, ideaal bij bijvoorbeeld 
vis en kipfilet. Ook opwarmen van diverse 
maaltijden (regenereren) of snel ontdooien 
gaat probleemloos doordat de stoom 
het gerecht niet uitdroogt en gelijkmatig 
verwarmt. Een opgewarmde pasta komt er 
vers uit alsof net bereid.

Tijdens het automatisch braden programma 
worden de grote en kleine grill samen met 
de bovenwarmte geactiveerd. Deze slimme 
combinatie van warmte elementen zorgen 
voor het beste braad resultaat van vlees; 
knapperig van buiten, zacht en mals van 
binnen. Dit is het programma voor het 
lekkerste stukje vlees. 

Dit is een magnetron combifunctie met 
hetelucht en bovenwarmte. De combinatie 
van deze elementen zorgt ervoor dat het eten 
relatief snel verhit wordt, goed vanuit binnen 
gaart en van buiten een mooi
oven resultaat krijgt. Deze snelle functie is 
een groot voordeel zeker bij gerechten die 
normalitereen langere tijd nodig hebben om 
te bereiden, zoals stoof- en ovenschotels en 
grote stukken vlees.

Dit is een magnetron combifunctie met 
hetelucht en grill. De combinatie van deze 
elementen zorgt ervoor dat het eten relatief 
snel verhit wordt, goed vanuit binnen gaart en 
van buiten een mooi oven resultaat krijgt. Het 
eten wordt namelijk ook nog eens krachtig 
geroosterd dankzij de sterkte van de grill. 
Bijvoorbeeld het bakken van grote stukken 
vlees, zoals een halve kip, of het gratineren 
van een ovenschotel kan gemakkelijk met 
deze functie.  

Onderwarmte
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(Combi-) magnetrons

typenummer RVS MAG528RVS MAG537RVS MAG638RVS MAG557RVS

typenummer matzwart - - - -

afmetingen     

buitenafmeting: hoogte (mm) 382 388 380 460
buitenafmeting: breedte (mm) 595 595 595 595

buitenafmeting: diepte (mm) 340 400 320 478

inbouwmaten     

installatie hoogte (mm) 365 380 365 -380 450
installatie breedte (mm) 560 560 560 560

installatie diepte (mm) 320 500 300 550
mogelijke inbouwsituaties bovenkast, 

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

bovenkast, 
hoge kast

hoge kast, 
onder werk-

blad

verstelbare voetjes voorzijde

aansluitgegevens     

voltagebereik (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 220/230 
/ 50

Aansluitwaarde (W) 1200 1400 1300 3600
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1 1 1 1

kabel aanwezig • • • •
kabelpositie rechtsachter linksachter rechtsachter

Stekker aanwezig • • • •
functies     

verwarmingsfunctie (conventioneel, hetelucht, 
conventioneel + hetelucht) (EU)

turbo (fan + 
element)

aantal magnetronstanden 5 5 4 5
magnetron voeding technologie

magnetronvermogen output 800 900 750 100 - 1000
vermogen bovenwarmte element (W)
onderwarmte element vermogen (W)

vermogen grill element (W) 1100
aantal hetelucht ventilatoren 1

vermogen per ringelement (W) 2500
aqua clean functie - - - -

pyrolyse functie - - - -
aantal automatische kook/bakprogramma’s 8 0 10

ontdooien (alleen fan) - - - -
aantal automatische ontdooiprogramma’s 1 2

snel voorverwarm functie - - - •
uitvoering     

bruto volume ovenruimte (L) (EU) 20 25 22 32
netto volume ovenruimte (L) (EU) 18 23 20 32

deur systeem draaideur draaideur draaideur draaideur
draaiplateau of roterende antenne draaiplateau draaiplateau draaiplateau draaipla-

teau
diameter draaiplateau 270 315 250 315

binnenruimte materiaal/afwerking RVS RVS gelakt RVS
aantal insteekhoogtes 0 0 0 0

aantal telescopische rails 0 0
aantal lampen 1 1 1 1

vermogen per lamp (W) 25 25 25 25
licht aan/uit te schakelen - - - -

verlichting te vervangen door consument - - - -

bediening     

bedieningstype draaiknop-
pen

draai-
knoppen, 

druktoetsen

druktoetsen draai-
knoppen, 

druktoetsen
display type geen led display led display led display

kinderslot - • • •
direct/Quick start functie • • • •

type timer mechanisch digitaal digitaal digitaal
meerfase koken - - - -

demo functie aanwezig - - - -

toebehoren     

aantal geemailleerde bakplaten 0
aantal grillrekken 0

aantal geemailleerde braadsleden 0
aantal glazen bakplaten 0

aantal bedruiprekken (voor in braadslede) 0
draaispitmotor - - - -

maximale breedte ovenschaal
maximale diepte ovenschaal

Prijs (€) 399,- 449,- 699,- 699,-
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(Combi-) magnetrons

typenummer RVS MAG528RVS MAG537RVS MAG638RVS MAG557RVS

typenummer matzwart - - - -

afmetingen     

buitenafmeting: hoogte (mm) 382 388 380 460
buitenafmeting: breedte (mm) 595 595 595 595

buitenafmeting: diepte (mm) 340 400 320 478

inbouwmaten     

installatie hoogte (mm) 365 380 365 -380 450
installatie breedte (mm) 560 560 560 560

installatie diepte (mm) 320 500 300 550
mogelijke inbouwsituaties bovenkast, 

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

bovenkast, 
hoge kast

hoge kast, 
onder werk-

blad

verstelbare voetjes voorzijde

aansluitgegevens     

voltagebereik (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 220/230 
/ 50

Aansluitwaarde (W) 1200 1400 1300 3600
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1 1 1 1

kabel aanwezig • • • •
kabelpositie rechtsachter linksachter rechtsachter

Stekker aanwezig • • • •
functies     

verwarmingsfunctie (conventioneel, hetelucht, 
conventioneel + hetelucht) (EU)

turbo (fan + 
element)

aantal magnetronstanden 5 5 4 5
magnetron voeding technologie

magnetronvermogen output 800 900 750 100 - 1000
vermogen bovenwarmte element (W)
onderwarmte element vermogen (W)

vermogen grill element (W) 1100
aantal hetelucht ventilatoren 1

vermogen per ringelement (W) 2500
aqua clean functie - - - -

pyrolyse functie - - - -
aantal automatische kook/bakprogramma’s 8 0 10

ontdooien (alleen fan) - - - -
aantal automatische ontdooiprogramma’s 1 2

snel voorverwarm functie - - - •
uitvoering     

bruto volume ovenruimte (L) (EU) 20 25 22 32
netto volume ovenruimte (L) (EU) 18 23 20 32

deur systeem draaideur draaideur draaideur draaideur
draaiplateau of roterende antenne draaiplateau draaiplateau draaiplateau draaipla-

teau
diameter draaiplateau 270 315 250 315

binnenruimte materiaal/afwerking RVS RVS gelakt RVS
aantal insteekhoogtes 0 0 0 0

aantal telescopische rails 0 0
aantal lampen 1 1 1 1

vermogen per lamp (W) 25 25 25 25
licht aan/uit te schakelen - - - -

verlichting te vervangen door consument - - - -

bediening     

bedieningstype draaiknop-
pen

draai-
knoppen, 

druktoetsen

druktoetsen draai-
knoppen, 

druktoetsen
display type geen led display led display led display

kinderslot - • • •
direct/Quick start functie • • • •

type timer mechanisch digitaal digitaal digitaal
meerfase koken - - - -

demo functie aanwezig - - - -

toebehoren     

aantal geemailleerde bakplaten 0
aantal grillrekken 0

aantal geemailleerde braadsleden 0
aantal glazen bakplaten 0

aantal bedruiprekken (voor in braadslede) 0
draaispitmotor - - - -

maximale breedte ovenschaal
maximale diepte ovenschaal

Prijs (€) 399,- 449,- 699,- 699,-

(Combi-) magnetrons

typenummer RVS MAC496RVS MAC696RVS MAG624RVS MAC524RVS MAC624RVS MAC824RVS

typenummer matzwart - MAC696MAT MAG624MAT MAC524MAT MAC624MAT -

afmetingen       

buitenafmeting: hoogte (mm) 455 454 455 455 455 455
buitenafmeting: breedte (mm) 595 595 595 595 595 595

buitenafmeting: diepte (mm) 545 565 565 568 568 565

inbouwmaten       

installatie hoogte (mm) 450 450 450 450 450 450
installatie breedte (mm) 560 560 560 560 560 560

installatie diepte (mm) 550 550 550 550 550 550
mogelijke inbouwsituaties hoge kast, 

onder werk-
blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad
verstelbare voetjes voorzijde 0 - 3 0 - 9 0 - 3 0 - 3

aansluitgegevens      

voltagebereik (V/Hz) 230 / 50 220/240 220/240 
/ 50

220/240 / 
50 en 60

220/240 / 
50 en 60

Aansluitwaarde (W) 3350 3200 2200 3000 3000 3000
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1 1 1 1 1 1

kabel aanwezig • • • • • •
kabelpositie rechtsachter rechtsachter linksachter linksachter linksachter linksachter

Stekker aanwezig • • • • •
functies      

verwarmingsfunctie (conventioneel, hetelucht, 
conventioneel + hetelucht) (EU)

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

aantal magnetronstanden 5 7 6 6 6
magnetron voeding technologie transfor-

mator
inverter inverter inverter

magnetronvermogen output 100 - 900 800 90 - 1000 90 - 1000 90 - 1000
vermogen bovenwarmte element (W) 1750 1100 900 900 1200
onderwarmte element vermogen (W) 600 850 850 1100

vermogen grill element (W) 1750 1400 1300 1300 1700
aantal hetelucht ventilatoren 1 1 1 1

vermogen per ringelement (W) 1700 1600 1600 2200
aqua clean functie - • • • •

pyrolyse functie - - - - -
aantal automatische kook/bakprogramma’s 15 20 67 0 115 68

ontdooien (alleen fan) - • - - •
aantal automatische ontdooiprogramma’s 2 5 1 5 1

snel voorverwarm functie • - - • •
uitvoering      

bruto volume ovenruimte (L) (EU) 44 50 55 51 51
netto volume ovenruimte (L) (EU) 37 48 53 48 48

deur systeem klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur
draaiplateau of roterende antenne draaipla-

teau
roterend 

antennesys-
teem

roterend 
antennesys-

teem

roterend 
antennesys-

teem

roterend 
antennesys-

teem
diameter draaiplateau 360

binnenruimte materiaal/afwerking RVS emaille easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

easy clean 
emaille

aantal insteekhoogtes 2 5 4 4 4 5
aantal telescopische rails 0 0 0 0 0

aantal lampen 1 1 1 1 2 2
vermogen per lamp (W) 25 25 25 25 25 25

licht aan/uit te schakelen - - • • • •
verlichting te vervangen door consument - - • • • •

bediening      

bedieningstype touch control 
met draai-

knop

draai-
knoppen, 

druktoetsen

touch 
control met 
draaiknop

draaiknop-
pen, touch 
control met 
draaiknop

touch 
control met 
draaiknop

touch control 
met draai-

knop

display type led display led display grafisch 
LCD display

led display grafisch 
LCD display

TFT display

kinderslot • • • • • •
direct/Quick start functie • - • - -

type timer digitaal digitaal digitaal digitaal digitaal
meerfase koken - - • - •

demo functie aanwezig - • • - •
toebehoren      

aantal geemailleerde bakplaten 1 1 1 1
aantal grillrekken 1 1 1 1

aantal geemailleerde braadsleden 0 0
aantal glazen bakplaten 1 1 1

aantal bedruiprekken (voor in braadslede) 1 1 1
draaispitmotor - - - - - -

maximale breedte ovenschaal 315 430 430
maximale diepte ovenschaal 310 360 360

Prijs (€) 949,- 1.099,- 999,- 1.199,- 1.299,- 1.399,-
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Ovens

typenummer RVS OVM326RVS OVM426RVS OVM526RVS OVP426RVS OVM626RVS OVM624RVS OVP626RVS OVP826RVS

typenummer matzwart - OVM426MAT OVM526MAT - OVM626MAT OVM624MAT - -

afmetingen         

buitenafmeting: hoogte (mm) 595 595 595 595 595 455 595 595
buitenafmeting: breedte (mm) 597 597 597 597 595 595 595 595

buitenafmeting: diepte (mm) 547 565 565 547 565 565 565 565

inbouwmaten         

installatie hoogte (mm) 583 -600 583 -590 583 -590 583 -600 590 450 590 590
installatie breedte (mm) 560 560 560 564 560 560 560 560

installatie diepte (mm) 550 550 550 550 550 550 550 550
mogelijke inbouwsituaties hoge kast, 

onder werk-
blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad
verstelbare voetjes voorzijde 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3

aansluitgegevens         

Aansluitwaarde (W) 2700 2700 3300 3300 3400 3400 3400 3400
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1 1 1 1 1 1 1 1

Stekker aanwezig • • • • • • • •
Kabellengte (m) 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

kabelpositie linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter linksachter
uitvoering         

verwarmingsfunctie (conventioneel, hetelucht, 
conventioneel + hetelucht) (EU)

conventio-
neel + fan

conventio-
neel + fan

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

soft close - • • - • • • •
energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU) A A A+ A A+ A+ A+ A+

bruto volume ovenruimte (L) (EU) 67 67 67 65 75 52 73
netto volume ovenruimte (L) (EU) 65 65 65 63 71 49 70 71

inhoud watertank
deur systeem klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur

aantal lagen glas 2 2 3 4 3 3 4 4
glas binnenzijde uitneembaar • • • • • • • •

koelventilator • • • • • • • •
binnenruimte materiaal/afwerking easy clean 

emaille
easy clean 

emaille
easy clean 

emaille
easy clean 

emaille
easy clean 

emaille
easy clean 

emaille
easy clean 

emaille
easy clean 

emaille
aantal insteekhoogtes 4 4 4 4 5 4 5 5

bakplaat geleidingssysteem zijrekken zijrekken zijrekken zijrekken zijrekjes + 
tele-

scooprails 
volledig 

uittrekbaar

zijrekjes + 
tele-

scooprails 
volledig 

uittrekbaar

zijrekjes + 
tele-

scooprails 
volledig 

uittrekbaar

zijrekjes + 
tele-

scooprails 
volledig 

uittrekbaar
aantal telescopische rails 0 0 0 0 1 1 1 2

aantal lampen 1 1 2 1 2 2 2 2
vermogen per lamp (W) 25 25 25 25 25 25 25 25

licht aan/uit te schakelen - • • - • • • •
verlichting te vervangen door consument • • • • • • • •

ovenruimte type zijwand glad glad glad glad glad glad glad glad
functies         

aantal handmatige ovenfuncties 8 8 10 10 11 11 11 11
pyrolyse functie - - - • - - • •

min-max oventemperatuur (°C) 50 - 275 50 - 275 50 - 275 50 - 275 40 - 275 40 - 275 40 - 275 30 - 300
onderwarmte element vermogen (W) 1000 1000 1000 1000 1100 850 1100 1100
vermogen bovenwarmte element (W) 1100 1100 1100 1100 1200 900 1200 1200

vermogen grill element (W) 1600 1600 1600 1600 1700 1300 1700 1700
aantal hetelucht ventilatoren 1 1 1 1 1 1 1 1

vermogen per ringelement (W) 2100 2100 2200 1600 2200 2200
steamer type

aantal automatische kook/bakprogramma’s 0 0 0 0 82 82 82 69
door gebruiker te programmeren  

programma’s
- - - - - • - •

snel voorverwarm functie - - • • • • • •
aqua clean functie • • • • • • • •

ontdooien (alleen fan) • - • • • • • •
vleessensor functie - - - - - - - -
regeneratiefunctie - - - - - - - -

waterhardheid instelbaar - - - - - - - -

bediening         

bedieningstype draaiknop-
pen

touch control 
met draai-

knop

touch control 
met draai-

knop

draaiknop-
pen

touch control 
met draai-

knop

touch control 
met draai-

knop

touch control 
met draai-

knop

touch control 
met draai-

knop
kinderslot - • • • • • • •

programmeerbare eindtijd (uitgestelde start) - • • • • • • •
timer kan worden gebruikt als wekker - • • • • • • •

display talen Nederlands, 
Engels, 

Frans, Duits

Nederlands, 
Engels, 

Frans, Duits

Nederlands, 
Engels, 

Frans, Duits

Nederlands, 
Engels, 

Frans, Duits, 
Deens, 
Spaans, 
Italiaans, 
Grieks, 
Zweeds

display type geen led display led display led display grafisch 
LCD display

grafisch 
LCD display

grafisch 
LCD display

TFT display

demo functie aanwezig - - - - • • • •
toebehoren         

aantal geemailleerde bakplaten 2 2 2 2 2 1 2 2
aantal grillrekken 1 1 1 1 1 1 1 1

draaispitmotor - - - - - - - -
aantal stoomschalen rvs
ontkalkmiddel aanwezig - - - - - - - -
aantal stoomschalen xxl

Prijs (€) 599,- 699,- 799,- 899,- 1.049,- 1.049,- 1.249,- 1.399,-
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Inbouw combinatie  
oven

typenummer RVS OVM406RVS

typenummer matzwart -

afmetingen  

buitenafmeting: hoogte (mm) 595
buitenafmeting: breedte (mm) 597

buitenafmeting: diepte (mm) 565

inbouwmaten  

installatie hoogte (mm) 583 -590
installatie breedte (mm) 560

installatie diepte (mm) 550
mogelijke inbouwsituaties onder werk-

blad
verstelbare voetjes voorzijde

aansluitgegevens  

Aansluitwaarde (W) 2700
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1

Stekker aanwezig •
Kabellengte (m) 1,5 m

kabelpositie linksachter
uitvoering  

verwarmingsfunctie (conventioneel, hetelucht, 
conventioneel + hetelucht) (EU)

conventio-
neel + fan

soft close •
energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU) A

bruto volume ovenruimte (L) (EU) 67
netto volume ovenruimte (L) (EU) 65

inhoud watertank
deur systeem klapdeur

aantal lagen glas 2
glas binnenzijde uitneembaar •

koelventilator •
binnenruimte materiaal/afwerking emaille

aantal insteekhoogtes 4
bakplaat geleidingssysteem zijrekken

aantal telescopische rails 0
aantal lampen 1

vermogen per lamp (W) 25
licht aan/uit te schakelen •

verlichting te vervangen door consument •
ovenruimte type zijwand glad

functies  

aantal handmatige ovenfuncties 8
pyrolyse functie -

min-max oventemperatuur (°C) 50 - 275
onderwarmte element vermogen (W) 1000
vermogen bovenwarmte element (W) 1100

vermogen grill element (W) 1600
aantal hetelucht ventilatoren 1

vermogen per ringelement (W)
steamer type

aantal automatische kook/bakprogramma’s 0
door gebruiker te programmeren program-

ma’s
-

snel voorverwarm functie -
aqua clean functie •

ontdooien (alleen fan) -
vleessensor functie -
regeneratiefunctie -

waterhardheid instelbaar -

bediening  

bedieningstype touch control 
met draai-

knop
kinderslot •

programmeerbare eindtijd (uitgestelde start) •
timer kan worden gebruikt als wekker •

display talen
display type led display

demo functie aanwezig -

toebehoren  

aantal geemailleerde bakplaten 2
aantal grillrekken 1

draaispitmotor -
aantal stoomschalen rvs
ontkalkmiddel aanwezig -
aantal stoomschalen xxl

Prijs (€) 799,-
Setprijs met IDK465ONY (€) 1.678,-

Inbouw combinatie 
inductiekookplaat

Typenummer IDK465ONY

sierlijst aanwezig •
afmetingen  

buitenafmeting: breedte (mm) 603
buitenafmeting: diepte (mm) 520

buitenafmeting: hoogte (mm) 56
inbouwmaten  

installatie breedte (mm) 560
installatie diepte (mm) 490

aansluitgegevens  

voltagebereik (V/Hz) 220/240 / 50 
en 60

Aansluitwaarde (W) 3700
stand-by vermogen (W) 0,5

aantal fasen (elektrische aansluiting) 1
kabel aanwezig •

Stekker aanwezig -
kabelpositie midden-

achter

bediening  

bedieningstype full touch 
control

aantal standen per zone (incl. boost) 10
aan/uit schakelaar per zone -
centrale aan/uit schakelaar •

pauzefunctie -
aantal timers 4

temperatuurgestuurde kookprogramma’s -
aankookfunctie (snel aan de kook brengen) -

kookzones  

aantal kookzones (EU) 4
zone links: diameter (elektrisch) (EU)

zone linksvoor: diameter (elektrisch) (EU) 180 / 2000
zone linksachter: diameter (elektrisch) (EU) 160 / 1400

zone middenvoor: diameter (elektrisch) (EU)
zone middenachter: diameter (elektrisch) (EU)

zone rechts: diameter (elektrisch) (EU)
zone rechtsvoor: diameter (elektrisch) (EU) 160 / 1400

zone rechtsachter: diameter (elektrisch) (EU) 200 / 2300
Flex -

veiligheidsvoorzieningen  

kinderslot •
kookduurbegrenzing •
restwarmte indicatie •

Prijs (€) 879,-
Setprijs met OVM406RVS (€) 1.678,-

Lades

typenummer RVS ACL624RVS ACW624RVS

typenummer matzwart ACL624MAT ACW624MAT

afmetingen   

buitenafmeting: hoogte (mm) 131 131
buitenafmeting: breedte (mm) 595 595

buitenafmeting: diepte (mm) 545 545

inbouwmaten   

installatie hoogte (mm) 140 140
installatie breedte (mm) 560 -568 560 -568

installatie diepte (mm) 550 550
mogelijke inbouwsituaties

verstelbare voetjes voorzijde

aansluitgegevens   

Aansluitwaarde (W) 400
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1

Stekker aanwezig - •
Kabellengte (m) 1,0 m

kabelpositie linksachter
Prijs (€) 449,- 649,-
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Stoomovens

typenummer RVS OVS524RVS OVS624RVS OVS824RVS OVS626RVS

typenummer matzwart OVS524MAT OVS624MAT - OVS626MAT

afmetingen     

buitenafmeting: hoogte (mm) 455 455 455 595
buitenafmeting: breedte (mm) 595 595 595 595

buitenafmeting: diepte (mm) 565 565 565 565
inbouwmaten     

installatie hoogte (mm) 450 450 450 590
installatie breedte (mm) 560 560 560 560

installatie diepte (mm) 550 550 550 550
mogelijke inbouwsituaties hoge kast, 

onder werk-
blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad

hoge kast, 
onder werk-

blad
verstelbare voetjes voorzijde 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3

aansluitgegevens     

Aansluitwaarde (W) 2600 2900 2600 3400
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1 1 1 1

Stekker aanwezig • • • •
Kabellengte (m) 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

kabelpositie linksachter linksachter linksachter linksachter
uitvoering     

verwarmingsfunctie (conventioneel, hetelucht, 
conventioneel + hetelucht) (EU)

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

soft close • • • •
energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU) A+ A+ A+ A+

bruto volume ovenruimte (L) (EU) 51 51 51 75
netto volume ovenruimte (L) (EU) 49 49 50 72

inhoud watertank (L) 1,3 1,3 1,3 1,3
deur systeem klapdeur klapdeur klapdeur klapdeur

aantal lagen glas 4 4 4 4
glas binnenzijde uitneembaar • • • •

koelventilator • • • •
binnenruimte materiaal/afwerking easy clean 

emaille
easy clean 

emaille
easy clean 

emaille
easy clean 

emaille
aantal insteekhoogtes 4 4 4 5

bakplaat geleidingssysteem zijrekjes + 
tele-

scooprails 
volledig 

uittrekbaar

zijrekjes + 
tele-

scooprails 
volledig 

uittrekbaar

zijrekjes + 
tele-

scooprails 
volledig 

uittrekbaar

zijrekjes + 
tele-

scooprails 
volledig 

uittrekbaar
aantal telescopische rails 1 1 1 1

aantal lampen 1 2 2 2
vermogen per lamp (W) 25 25 25 25

licht aan/uit te schakelen • • • •
verlichting te vervangen door consument • • • •

ovenruimte type zijwand glad glad glad glad
functies     

aantal handmatige ovenfuncties 10 18 18 18
pyrolyse functie - - - -

min-max oventemperatuur (°C) 40 - 230 40 - 230 30 - 230 40 - 230
onderwarmte element vermogen (W) 850 850 850 850
vermogen bovenwarmte element (W) 900 900 900 900

vermogen grill element (W) 1300 1300 1300 1300
aantal hetelucht ventilatoren 1 1 1 1

vermogen per ringelement (W) 1600 1600 1600 2200
steamer type externe boiler externe boiler externe boiler externe boiler

aantal automatische kook/bakprogramma’s 0 150 131 150
door gebruiker te programmeren program-

ma’s
- • • •

snel voorverwarm functie • • • •
aqua clean functie • • • •

ontdooien (alleen fan) • • • •
vleessensor functie - • • •
regeneratiefunctie - • • •

waterhardheid instelbaar • • • •
bediening     

bedieningstype touch 
control met 
draaiknop

touch 
control met 
draaiknop

touch 
control met 
draaiknop

touch 
control met 
draaiknop

kinderslot • • • •
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start) • • • •

timer kan worden gebruikt als wekker • • • •
display talen Nederlands, 

Engels, 
Frans, Duits

Nederlands, 
Engels, 

Frans, Duits, 
Deens, 
Spaans, 
Italiaans, 
Grieks, 
Zweeds

Nederlands, 
Engels, 

Frans, Duits

display type led display grafisch 
LCD display

TFT display grafisch 
LCD display

demo functie aanwezig - • • •
toebehoren     

aantal geemailleerde bakplaten 1 1 1 1
aantal grillrekken 1 1 1 1

draaispitmotor - - - -
aantal kleine stoomschalen 0 2 2 2

ontkalkmiddel aanwezig • • • •
aantal stoomschalen xxl 2 2 2 2

Prijs (€) 1.499,- 1.649,- 1.699,- 1.799,-

Koffiemachines

typenummer RVS IKM614RVS

typenummer matzwart IKM614MAT

algemene commerciële kleur/materiaal RVS

afmetingen  

buitenafmeting: hoogte (mm) 455
buitenafmeting: breedte (mm) 595

buitenafmeting: diepte (mm) 450

inbouwmaten  

installatie hoogte (mm) 450
installatie breedte (mm) 560

installatie diepte (mm) 550
netto gewicht (excl. verpakking) 25,0

rail systeem aanwezig •
uitvoering  

bruikbare soorten koffie koffiebo-
nen, voor-
gemalen 

koffie
koffie uitloop in hoogte verstelbaar •

waterdruk tbv maken koffie 15 bar
waterfilter -

inhoud watertank 1,8
displaytekst aanwezig •

display talen Nederlands, 
Engels, 

Frans, Duits, 
Deens, 
Spaans, 
Italiaans

indicatie niveau watertank -
indicatie reinigen nodig •

indicatie niveau lekbakje •
indicatie ontkalken nodig •

indicatie niveau koffiereservoir •
lekbak aanwezig •

opbergvakken aanwezig •
functies  

koffie hoeveelheid instelbaar •
koffiesterkte instelbaar •
maalgraad instelbaar •

heet water tappen mogelijk •
ontkalkprogramma aanwezig •

schoonmaakprogramma aanwezig •
stoompijp aanwezig -

aansluitgegevens  

Aansluitwaarde (W) 1350
Prijs (€) 2.099,-
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Keramische kookplaten

Typenummer CKB840ONY CKT845ONY CKT764ONY CKT774ONY CKT795ONY

sierlijst aanwezig - - • • •
afmetingen      

buitenafmeting: breedte (mm) 600 600 643 773 903
buitenafmeting: diepte (mm) 510 510 520 520 520

buitenafmeting: hoogte (mm) 51 51 49 49 49
inbouwmaten      

installatie breedte (mm) 560 560 560 750 860
installatie diepte (mm) 490 490 490 490 490

werkblad dikte (mm) 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60 30 -60
afstand van kookplaat tot achterwand (mm) 55 55 50 50 50

aansluitgegevens      

voltagebereik (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Aansluitwaarde (W) 6400 6500 7100 7600 9900

stand-by vermogen (W) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
aantal fasen (elektrische aansluiting) 2 2 2 2 3

Stekker aanwezig - - - - -

bediening      

bedieningstype draaiknop-
pen

full touch 
control

full touch 
control

full touch 
control

full touch 
control

aan/uit schakelaar per zone • - - - -
centrale aan/uit schakelaar - • • • •

pauzefunctie - - • • •
aantal timers 4 4 5

timer kan worden gebruikt als wekker - - • • •
aankookfunctie (snel aan de kook brengen) - • • • •

maximaal instelbare tijdsduur (min) 99 99 99
kookzones      

aantal kookzones (EU) 4 4 4 4 5
zone linksvoor: diameter (elektrisch) (EU) 210, 120 / 

2200
210 / 2300 120, 180, 

210 / 24-
2300

120, 180, 
230 / 24-

2500

180 / 54-
1800

zone linksachter: diameter (elektrisch) (EU) 145 / 1200 145 / 1200 145 / 36-
1200

145 / 36-
1200

170, 265 / 
51-2400

zone middenvoor: diameter (elektrisch) (EU) 180 / 54-
1800

zone middenachter: diameter (elektrisch) (EU) 145 / 36-
1200

zone rechts: diameter (elektrisch) (EU) 270 / 27-
2700

zone rechtsvoor: diameter (elektrisch) (EU) 145 / 1200 145 / 1200 145 / 36-
1200

160 / 40-
1500

zone rechtsachter: diameter (elektrisch) (EU) 180 / 1800 180 / 1800 170, 265 / 
45-2400

170, 265 / 
45-2400

veiligheidsvoorzieningen      

kinderslot - • • • •
kookduurbegrenzing - • • • •
restwarmte indicatie • • • • •

automatisch uit bij oververhitting - • • • •
Prijs (€) 489,- 569,- 769,- 919,- 1.049,-
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3 mm

Boven lade Boven oven

Uitblazen aan de voorzijde:

De Pelgrim inductiekookplaten zijn voorzien van 
ventilatiesleuven aan de voorzijde en onderzijde van het 
toestel. Als richtlijn adviseren wij een uitblaasopening aan de 
voorzijde te creëren van 3 mm (zie onderstaande afbeelding).

Bij beperkte ventilatie kan het vermogen van de kookplaat tijdelijk 
teruggeregeld worden om een te hoge temperatuur te voorkomen.

Inductiekookplaten

Typenummer IK1064F IDK464ONY IDK264ONY IDK764ONY IDK754ONY IDK862ONY IK2084F

sierlijst aanwezig - • • • • • -

afmetingen        

buitenafmeting: breedte (mm) 600 603 603 643 603 643 770
buitenafmeting: diepte (mm) 520 520 520 520 520 520 520

buitenafmeting: hoogte (mm) 54 56 56 46 54 50 56

inbouwmaten        

installatie breedte (mm) 560 560 560 560 560 560 710
installatie diepte (mm) 490 490 490 490 490 490 490

aansluitgegevens        

voltagebereik (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Aansluitwaarde (W) 3700/6750 3700/7100 7100 7400 7400 7400 3700/7100

stand-by vermogen (W) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1/2 1/2 2 2 2 2 1/2

kabel aanwezig - - - - - - -
Stekker aanwezig - - - - - - -

kabelpositie midden-
achter

midden-
achter

rechtsachter midden-
achter

bediening        

bedieningstype full touch 
control

full touch 
control

slider slider draaiknop-
pen

slider full touch 
control

aantal standen per zone (incl. boost) 10 10 10 10 9 10 10
aan/uit schakelaar per zone - - - • • • -
centrale aan/uit schakelaar • • • • - • •

pauzefunctie - - • - - - •
aantal timers 4 4 4 4 4 4

temperatuurgestuurde kookprogramma’s - - - • - • -
aankookfunctie (snel aan de kook brengen) - - • • • • -

kookzones        

aantal kookzones (EU) 4 4 4 4 4 4 4
zone links: diameter (elektrisch) (EU)

zone linksvoor: diameter (elektrisch) (EU) 180 / 1850 180 / 2000 200 / 3000 210 / 50-
3700

200 / 50-
2300

40-3700 180 / 50-
2000

zone linksachter: diameter (elektrisch) (EU) 160 / 1400 160 / 1400 160 / 1400 145 / 50-
2200

160 / 50-
1400

40-3700 160 / 50-
1400

zone middenvoor: diameter (elektrisch) (EU)
zone middenachter: diameter (elektrisch) (EU)

zone rechts: diameter (elektrisch) (EU)
zone rechtsvoor: diameter (elektrisch) (EU) 160 / 1400 160 / 1400 160 / 1400 180 / 50-

3000
160 / 50-

1400
40-3700 160 / 50-

1400
zone rechtsachter: diameter (elektrisch) (EU) 200 / 2100 200 / 2300 200 / 3000 180 / 50-

3700
200 / 50-

2300
40-3700 200 / 50-

2300
Flex - - - - - • -

veiligheidsvoorzieningen        

kinderslot • • • • • • •
kookduurbegrenzing • • • • • • •
restwarmte indicatie • • • • • • •

Prijs (€) 599,- 749,- 899,- 1.099,- 1.149,- 1.199,- 849,-
Accessoire - - - - - GPI800 -
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Raadpleeg altijd de installatievoorschriften van het geleverde toestel.  
Een algemene beknopte toelichting voor inbouwen staat hieronder.

Beluchting
De elektronica in het toestel heeft koeling nodig. Aan de onderzijde van 
het toestel bevinden zich de ventilatieopeningen. Door deze openingen 
moet koele lucht aangezogen kunnen worden. Aan de voorzijde is het 
toestel voorzien van uitblaasopeningen. Voor een optimale koeling 
van het kooktoestel moet u enkele wijzigingen aanbrengen in het 
keukenmeubel.

Boven lade of vaste blende
Zaag de beluchtingsopeningen (min. 100 cm2) uit. Beluchting 
vindt plaats via plint en achterzijde kast. Let op: een lade mag de 
ventilatieopeningen aan de onderzijde van het toestel niet afsluiten.

Attentie
Let er op dat de aansluitkabels vrij hangen. Is er een lade onder de 
inductiekookplaat, zorg er dan voor dat de lade niet boven de rand 
gevuld is om de beluchting niet te belemmeren.

Inductiekookplaten

Typenummer IDK484ONY IDK784ONY IDK883ONY IDK785ONY IDK795ONY IDK894ONY IDK893ONY

sierlijst aanwezig • • • • • • •
afmetingen        

buitenafmeting: breedte (mm) 770 773 773 800 903 904 904
buitenafmeting: diepte (mm) 510 520 520 520 520 522 522

buitenafmeting: hoogte (mm) 55 46 51 46 46 53 53
inbouwmaten        

installatie breedte (mm) 710 750 750 780 860 860 860
installatie diepte (mm) 490 490 490 490 490 490 490

aansluitgegevens        

voltagebereik (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 220/230 / 50 
en 60

220/230 / 50 
en 60

Aansluitwaarde (W) 3700/7100 7400 7400 7400 11.100 11.100 11.100
stand-by vermogen (W) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3

aantal fasen (elektrische aansluiting) 1/2 2 2 2 3 3 3
kabel aanwezig - - - - - - -

Stekker aanwezig - - - - - - -
kabelpositie rechtsachter midden-

achter
midden-

achter
midden-

achter

bediening        

bedieningstype full touch 
control

slider slider full touch 
control

full touch 
control

slider slider

aantal standen per zone (incl. boost) 10 10 10 10 10 10 10
aan/uit schakelaar per zone - • • • • - -
centrale aan/uit schakelaar • • • • • • •

pauzefunctie - - - • • • •
aantal timers 4 4 4 5 5 5 5

temperatuurgestuurde kookprogramma’s - • • • • • •
aankookfunctie (snel aan de kook brengen) - • • • • • •

kookzones        

aantal kookzones (EU) 4 4 4 5 5 5 5
zone links: diameter (elektrisch) (EU) 260 / 50-

3700
260 / 50-

3700
zone linksvoor: diameter (elektrisch) (EU) 180 / 2000 210 / 50-

3700
180 / 40-

3000
180 / 50-

3000
180 / 50-

3000
zone linksachter: diameter (elektrisch) (EU) 160 / 1400 145 / 50-

2200
180 / 40-

3000
180 / 50-

3000
180 / 50-

3000
zone middenvoor: diameter (elektrisch) (EU) 180 / 50-

3000
180 / 50-

3000
180 / 40-

3000
50-3700

zone middenachter: diameter (elektrisch) (EU) 180 / 50-
3000

180 / 50-
3000

145 / 40-
2200

50-3700

zone rechts: diameter (elektrisch) (EU) 260 / 50-
3700

260 / 50-
3700

zone rechtsvoor: diameter (elektrisch) (EU) 160 / 1400 180 / 50-
3000

40-3700 50-3700 50-3700

zone rechtsachter: diameter (elektrisch) (EU) 200 / 2300 180 / 50-
3700

40-3700 50-3700 50-3700

Flex - - • - - • •
veiligheidsvoorzieningen        

kinderslot • • • • • • •
kookduurbegrenzing • • • • • • •
restwarmte indicatie • • • • • • •

Prijs (€) 999,- 1.249,- 1.299,- 1.249,- 1.499,- 1.799,- 1.899,-
Accessoire - - GPI800 - - GPI800 GPI800
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Inductie kookplaat,  
33 cm breed

Typenummer IDK332ONY

sierlijst aanwezig •
afmetingen  

buitenafmeting: breedte (mm) 330
buitenafmeting: diepte (mm) 522

buitenafmeting: hoogte (mm) 51
inbouwmaten  

installatie breedte (mm) 290
installatie diepte (mm) 490

aansluitgegevens  

voltagebereik (V/Hz) 230 / 50
Aansluitwaarde (W) 3700

stand-by vermogen (W) 0,5
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1

kabel aanwezig •
Stekker aanwezig •

bediening  

bedieningstype draaiknop-
pen

aantal standen per zone (incl. boost) 9
aan/uit schakelaar per zone •
centrale aan/uit schakelaar -

pauzefunctie -
temperatuurgestuurde kookprogramma’s -

aankookfunctie (snel aan de kook brengen) •
kookzones  

aantal kookzones (EU) 2
zone voor: diameter (elektrisch) 200 / 60-

2300
zone achter: diameter (elektrisch) 160 / 40-

1400
Flex -

veiligheidsvoorzieningen  

kinderslot •
kookduurbegrenzing •
restwarmte indicatie •

Prijs (€) 799,-

Elektrische kookplaat

Typenummer EKB550RVS

afmetingen  

installatie diepte (mm) 480
installatie hoogte (mm) 30
installatie breedte (mm) 560

werkblad dikte 30 -60
netto gewicht (excl. verpakking) 8,4

aansluitgegevens  

Aansluitwaarde (W) 7000
aantal fasen (elektrische aansluiting) 2

voltagebereik (V/Hz) 230 / 50

uitvoering  

aantal kookzones (EU) 4
zone rechtsvoor: diameter (elektrisch) (EU) 145 / 1500

zone linksvoor: diameter (elektrisch) (EU) 180 / 2000
zone linksachter: diameter (elektrisch) (EU) 145 / 1500

zone rechtsachter: diameter (elektrisch) (EU) 180 / 2000

bediening  

bedieningstype draaiknop-
pen

centrale aan/uit indicatie -
type timer geen

Prijs (€) 349,-
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Gaskookplaten

typenummer RVS GK415RVS GK425RVSA GK417RVSA GK427RVSA GKW964RVSA GK964RVSA GK472WRVSA GK477WRVSA

typenummer zwart - - - - - GK964MATA - -

typenummer butaan uitvoering GK415RVSF - - - - - - -

afmetingen         

buitenafmeting: breedte (mm) 590 620 580 620 600 600 720 720
buitenafmeting: diepte (mm) 510 510 510 510 526 526 510 510

buitenafmeting: hoogte (mm) 45 45 45 45 48 48 45 45

inbouwmaten         

installatie breedte (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560
installatie diepte (mm) 480 480 480 480 490 490 480 480

aansluitgegevens         

Aansluitwaarde (W) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8
aansluitwaarde gas (kW) 7,5 7,5 7,5 7,5 9,2 8,0 8,0 11,0
diameter gasaansluiting 1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter linksachter linksachter rechtsachter rechtsachter

Stekker aanwezig • • • • • • • •
kabelpositie midden-

achter
rechtsachter midden-

achter
rechtsachter linksachter linksachter midden-

achter
midden-
achter

Kabellengte (m) 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,5 m 1,5 m 1,0 m 1,0 m
kookzones         

aantal kookzones (EU) 4 4 4 4 4 4 4 5
zone links: vermogen (kW) / soort brander

zone linksvoor: vermogen (kW) / soort 
brander

0,80-3,00 / 
sterkbran-

der

0,80-3,00 / 
sterkbran-

der

0,80-3,00 / 
sterkbran-

der

0,80-3,00 / 
sterkbran-

der

0,27-0,70 / 
Super vario 
wok / 0,27-

4,20

0,49-3,00 / 
sterkbran-

der

1,50-3,50 / 
wok

0,50-1,75 / 
normaal

zone linksachter: vermogen (kW) / soort 
brander

0,50-1,75 / 
normaal

0,40-1,00 / 
sudder-
brander

0,50-1,75 / 
normaal

0,40-1,00 / 
sudder-
brander

0,36-2,00 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,40-1,00 / 
sudder-
brander

0,80-3,00 / 
sterkbran-

der
zone midden: vermogen (kW) / soort brander 1,50-3,50 / 

wok
zone middenvoor: vermogen (kW) / soort 

brander
zone middenachter: vermogen (kW) / soort 

brander
zone rechts: vermogen (kW) / soort brander

zone rechtsvoor: vermogen (kW) / soort 
brander

0,40-1,00 / 
sudder-
brander

0,50-1,75 / 
normaal

0,40-1,00 / 
sudder-
brander

0,50-1,75 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,40-1,00 / 
sudder-
brander

zone rechtsachter: vermogen (kW) / soort 
brander

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,22-1,00 / 
sudder-
brander

0,22-1,00 / 
sudder-
brander

0,50-1,75 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

bediening         

ontstekingswijze geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop
bedieningstype draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknoppen materiaal/afwerking metaal metaal metaal metaal kunststof metaal metaal metaal

timer kan worden gebruikt als wekker - - - - - - - -

pandragers         

pandrager materiaal/afwerking bandstaal bandstaal geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

aantal pandragers 2 2 2 2 2 2 2 3
wokrooster aanwezig - - - - - - - -

veiligheidsvoorzieningen         

vlambeveiliging type thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

Prijs (€) 329,-/349,- 349,- 399,- 419,- 639,- 539,- 499,- 599,-
Accessoire - - - - CS4506BF, 

GWR950
CS406BF GWR460 GWR460
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Gaskookplaten

typenummer RVS GK465RVSA GK975RVSA GK495RVSA GK995RVSA - - -

typenummer zwart - GK975MATA - GK995MATA - - -

typenummer zwart glas - - - - GK564ONYA GK575ONYA GK595ONYA

afmetingen        

buitenafmeting: breedte (mm) 720 750 909 900 650 700 870
buitenafmeting: diepte (mm) 510 526 510 526 520 520 520

buitenafmeting: hoogte (mm) 45 48 50 48 50 50 50

inbouwmaten        

installatie breedte (mm) 560 560 840 860 555 555 835
installatie diepte (mm) 480 490 480 490 475 475 475

aansluitgegevens        

Aansluitwaarde (W) 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8
aansluitwaarde gas (kW) 11,0 12,6 11,0 12,6 7,0 11,0 11,7
diameter gasaansluiting 1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
positie gasaansluiting rechtsachter linksachter rechtsachter midden-

achter
rechtsachter rechtsachter rechtsachter

Stekker aanwezig • • • • • • •
kabelpositie midden-

achter
linksachter midden-

achter
midden-
achter

midden-
achter

midden-
achter

linksachter

Kabellengte (m) 1,0 m 1,5 m 1,0 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m
kookzones        

aantal kookzones (EU) 5 5 5 5 4 5 5
zone links: vermogen (kW) / soort brander 1,50-3,50 / 

wok
0,27-0,70 / 
Super vario 
wok / 0,27-

4,60

1,50-3,50 / 
wok

1,50-4,80 / 
wok

zone linksvoor: vermogen (kW) / soort 
brander

0,49-3,00 / 
sterkbran-

der

0,55-1,40 / 
normaal

0,45-1,40 / 
normaal

zone linksachter: vermogen (kW) / soort 
brander

0,36-2,00 / 
normaal

0,55-1,75 / 
normaal

0,55-1,75 / 
normaal

zone midden: vermogen (kW) / soort brander 1,50-4,00 / 
wok

zone middenvoor: vermogen (kW) / soort 
brander

0,50-1,75 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,55-1,40 / 
normaal

zone middenachter: vermogen (kW) / soort 
brander

0,80-3,00 / 
sterkbran-

der

0,36-2,00 / 
normaal

0,50-1,75 / 
normaal

0,27-1,00 / 
sudder-
brander

0,55-1,75 / 
normaal

zone rechts: vermogen (kW) / soort brander 0,27-0,70 / 
Super vario 
wok / 0,27-

4,60
zone rechtsvoor: vermogen (kW) / soort 

brander
0,40-1,00 / 

sudder-
brander

0,49-3,00 / 
sterkbran-

der

0,40-1,00 / 
sudder-
brander

0,35-1,00 / 
sudder-
brander

0,35-1,00 / 
sudder-
brander

0,35-1,00 / 
sudder-
brander

zone rechtsachter: vermogen (kW) / soort 
brander

0,50-1,75 / 
normaal

0,27-1,00 / 
sudder-
brander

3,00 / sterk-
brander

0,55-2,80 / 
sterkbran-

der

0,75-2,80 / 
sterkbran-

der

0,75-2,80 / 
sterkbran-

der
bediening        

ontstekingswijze geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop
bedieningstype draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknoppen materiaal/afwerking metaal metaal metaal metaal metaal metaal metaal

timer kan worden gebruikt als wekker - - - - - - -

pandragers        

pandrager materiaal/afwerking geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

aantal pandragers 3 3 3 3 2 3 3
wokrooster aanwezig - - - - - • •

veiligheidsvoorzieningen        

vlambeveiliging type thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

ther-
mo-elek-

trisch

ther-
mo-elek-

trisch
Prijs (€) 649,- 799,- 699,- 899,- 629,- 769,- 999,-

Accessoire GWR460 CS4506BF, 
GWR950

GWR460 CS4506BF, 
GWR950

- - -



Pr
od

uc
tc

at
eg

or
ie

Te
ch

ni
sc

he
 s

pe
ci

fic
at

ie
s

181

Gaskookplaten

typenummer zwart glas GK864ONYA - GK875ONYA - GK895ONYA -

typenummer RVS - GK864RVSA - GK875RVSA - GK895RVSA

afmetingen       

buitenafmeting: breedte (mm) 604 600 754 750 904 900
buitenafmeting: diepte (mm) 522 522 522 522 522 522

buitenafmeting: hoogte (mm) 43 43 43 43 43 43

inbouwmaten       

installatie breedte (mm) 560 560 710 710 860 860
installatie diepte (mm) 490 490 490 490 490 490

aansluitgegevens       

Aansluitwaarde (W) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
aansluitwaarde gas (kW) 8,0 8,0 12,6 12,6 12,6 12,6
diameter gasaansluiting 1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
1/2 inch bui-

tendraad
positie gasaansluiting linksachter linksachter linksachter linksachter midden-

achter
midden-

achter
Stekker aanwezig • • • • • •

kabelpositie linksachter linksachter linksachter linksachter midden-
achter

midden-
achter

Kabellengte (m) 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m
kookzones       

aantal kookzones (EU) 4 4 5 5 5 5
zone links: vermogen (kW) / soort brander 0,27-0,70 / 

Super vario 
wok / 0,27-

4,60

0,27-0,70 / 
Super vario 
wok / 0,27-

4,60
zone linksvoor: vermogen (kW) / soort 

brander
0,49-3,00 / 
sterkbran-

der

0,49-3,00 / 
sterkbran-

der

0,49-3,00 / 
sterkbran-

der

0,49-3,00 / 
sterkbran-

der
zone linksachter: vermogen (kW) / soort 

brander
0,36-2,00 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,27-1,00 / 
sudder-
brander

0,27-1,00 / 
sudder-
brander

zone middenvoor: vermogen (kW) / soort 
brander

0,36-2,00 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

zone middenachter: vermogen (kW) / soort 
brander

0,36-2,00 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

zone rechts: vermogen (kW) / soort brander 0,27-0,70 / 
Super vario 
wok / 0,27-

4,60

0,27-0,70 / 
Super vario 
wok / 0,27-

4,60
zone rechtsvoor: vermogen (kW) / soort 

brander
0,36-2,00 / 
normaal

0,36-2,00 / 
normaal

0,49-3,00 / 
sterkbran-

der

0,49-3,00 / 
sterkbran-

der
zone rechtsachter: vermogen (kW) / soort 

brander
0,27-1,00 / 

sudder-
brander

0,27-1,00 / 
sudder-
brander

0,27-1,00 / 
sudder-
brander

0,27-1,00 / 
sudder-
brander

bediening       

ontstekingswijze geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop

geïnte-
greerd in 

knop
bedieningstype draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknop-

pen
draaiknoppen materiaal/afwerking gemeta-

lizeerd 
kunststof

gemeta-
lizeerd 

kunststof

gemeta-
lizeerd 

kunststof

gemeta-
lizeerd 

kunststof

gemeta-
lizeerd 

kunststof

gemeta-
lizeerd 

kunststof
timer kan worden gebruikt als wekker - - - - - -

pandragers       

pandrager materiaal/afwerking geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

aantal pandragers 4 4 5 5 5 5
wokrooster aanwezig - - - - - -

veiligheidsvoorzieningen       

vlambeveiliging type thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

thermo-elek-
trisch

Prijs (€) 749,- 749,- 949,- 949,- 1.049,- 1.049,-
Accessoire CS406BF CS406BF CS4506BF CS4506BF CS4506BF CS4506BF
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Fornuizen

typenummer RVS NF941RVSA NF960RVSA NF942RVSA NF970RVSA

typenummer matzwart NF941MATA NF960MATA - NF970MATA

afmetingen     

buitenafmeting: hoogte (mm) 875 -935 890 -940 875 -935 890 -940
buitenafmeting: breedte (mm) 901 900 901 900

buitenafmeting: diepte (mm) 600 600 600 600

aansluitgegevens     

Aansluitwaarde (W) 2800 3412 3430 3605
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1 1 1 1

Stekker aanwezig • • • •
Kabellengte (m) 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

algemeen: totaal aansluitvermogen gas (kW) 13,2 14,3 12,6 14,3
algemeen: positie gasaansluiting rechtsachter rechtsachter rechtsachter rechtsachter

uitvoering oven     

type oven (EU) multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

multifuncti-
oneel

energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU) A A A A
bruto volume ovenruimte (L) (EU) 106 98 65 67

vermogen onderwarmte (W) 1700 1500 1400 800
vermogen bovenwarmte (W) 800 950 800 700

vermogen grill (W) 2000 1500 1800 1400
vermogen per ringelement (W) 3000 2400 2000 2200

uitvoering oven rechts     

type oven (EU) conventio-
neel

conventio-
neel

bruto volume ovenruimte (L) (EU) 45 43
onderwarmte vermogen (W) 950 800
bovenwarmte vermogen (W) 475 500

vermogen grill (W) 1150 1200
draaispitmotor - - - -

vermogen per ringelement (W) 3000 2400 2000 2200

uitvoering kookgedeelte     

kookplaat: aantal kookzones kookplaat 6 6 6 6
kookplaat: aantal pandragers 3 3 3 3

kookplaat: pandrager materiaal/afwerking geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

geëmailleerd 
gietijzer

zone linksvoor: vermogen (kW) / soort 
brander

1,60-3,80 / 
wok

1,80-3,80 / 
wok

1,60-3,80 / 
wok

1,80-3,80 / 
wok

zone linksachter: vermogen (kW) / soort 
brander

0,60-1,80 / 
normaal

0,44-1,75 / 
normaal

0,60-1,80 / 
normaal

0,44-1,75 / 
normaal

zone middenvoor: vermogen (kW) / soort 
brander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,80-3,00 / 
sterkbrander

0,75-3,00 / 
sterkbrander

zone middenachter: vermogen (kW) / soort 
brander

0,60-1,80 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

0,60-1,80 / 
normaal

0,45-1,75 / 
normaal

zone rechtsvoor: vermogen (kW) / soort 
brander

0,30-1,00 / 
sudderbran-

der

0,30-1,00 / 
sudderbran-

der

0,30-1,00 / 
sudderbran-

der

0,30-1,00 / 
sudderbran-

der
zone rechtsachter: vermogen (kW) / soort 

brander
0,60-1,80 / 

normaal
0,75-3,00 / 
sterkbrander

0,60-1,80 / 
normaal

0,75-3,00 / 
sterkbrander

bediening     

programmeerbare eindtijd (uitgestelde start) - • - •
algemeen     

type timer oven mechanisch digitaal mechanisch digitaal
toebehoren     

aantal geemailleerde bakplaten 1 2 2 3
aantal grillrekken 1 3 2 2

Prijs (€) 1.599,- 1.999,- 2.199,- 2.499,-
Accessoire SV220, SV221 CS6NF9GB, 

CS6NF9GF, 
SV220, SV221

SV220, SV221 CS6NF9GB, 
CS6NF9GF,  

SV221
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Afzuigkappen

typenummer wit MWA130KOR MWA105KOR - - - - - -

typenummer RVS - - MWA300RVS MSL605RVS MSL625ERVS MSL925ERVS MSK630RVS MSK600ERVS

afmetingen         

buitenafmeting: breedte (mm) 599 598 600 598 600 900 598 600
buitenafmeting: diepte (mm) 270 482 500 265 270 270 515 485

buitenafmeting: hoogte (mm) 400 150 119 190 165 165 665 -1198 630 -1125

aansluitgegevens         

Aansluitwaarde (W) 19 16 45 11 13 8 50 45
positie afvoer bovenzijde, 

achterkant
bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

diameter afvoer (mm) 120 -100 120 -100 125 120 125 125 125 125
Stekker aanwezig • • • • • • • •

kabel aanwezig • • • • • • • •
uitvoering         

afzuigkap type geïnte-
greerd

onderbouw-
kap

onderbouw-
kap

vlakscherm vlakscherm vlakscherm wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

geschikt voor afvoer naar buiten - - - - - - - -
geschikt voor recirculatie - - - - - - - -

geschikt voor centraal ventilatiesysteem • • • • • • • •
type afsluitklep elektrisch 

met thermo 
actuator

elektrisch 
met thermo 

actuator

elektrisch 
met elektro-

motor

geen elektrisch 
met elektro-

motor

elektrisch 
met elektro-

motor

elektrisch 
met elektro-

motor

elektrisch 
met elektro-

motor
aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 7 2 / 4,0 2 / 20 2 / 3,0 2 / 4,0 2 / 1,5 2 / 20 2 / 20

type verlichting spaarlamp LED bulb halogeen 
spot

LED bulb LED bulb LED spot halogeen 
spot

halogeen 
spot

dimbare verlichting - - - - - - - -

bediening         

bedieningstype mechanische 
schuifrege-

laar

mechanische 
schuifrege-

laar

mechanische 
druktoetsen

mechanische 
schuifrege-

laar

mechanische 
schuifrege-

laar

mechanische 
schuifrege-

laar

mechanische 
schuifrege-

laar

mechanische 
druktoetsen

aantal standen 1 3 1 1 1 1 1 1
intensiefstand - - - - - - - -

naloopstand - - - - - - - -
reinigingsindicatie vetfilter - - - - - - - -

reinigingsindicatie koolstoffilter - - - - - - - -

filtersysteem         

type vetfilter cassette cassette cassette cassette cassette cassette cassette cassette
aantal vetfilters 2 2 2 1 2 4 2 2

vetfilters geschikt voor vaatwasser • • • • • • • •
Prijs (€) 169,- 149,- 299,- 199,- 249,- 349,- 399,- 499,-

Accessoire AW600RVS, 
AW675RVS

- AW600RVS, 
AW675RVS

AW600RVS, 
AW675RVS

AW600RVS, 
AW675RVS

AW900RVS, 
AW975RVS

AW600RVS, 
AW675RVS

AW600RVS, 
AW675RVS, 

TP60RVS
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Afzuigkappen

typenummer RVS MSK930RVS MSK900ERVS - WA205RVS WA205RVS WA300RVS - GWA820RVS

typenummer wit - - WA101WIT WA205WIT WA205WIT - GWA721KOR -

afmetingen         

buitenafmeting: breedte (mm) 898 900 599 600 600 600 600 600
buitenafmeting: diepte (mm) 515 485 511 500 500 500 270 270

buitenafmeting: hoogte (mm) 665 -1198 630 -1125 149 140 140 110 400 400

aansluitgegevens         

Aansluitwaarde (W) 50 45 154 108 108 260 129 189
positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde, 

achterkant
bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde, 

achterkant
bovenzijde, 
achterkant

positie afvoer 2 achterkant achterkant
diameter afvoer (mm) 125 125 120 125 125 125 120 -100 150 -120

Stekker aanwezig • • • • • • • •
kabel aanwezig • • • • • • • •

uitvoering         

afzuigkap type wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

onderbouw-
kap

onderbouw-
kap

onderbouw-
kap

onderbouw-
kap

geïnte-
greerd

geïnte-
greerd

energie efficiëntieklasse D D D E D C
geschikt voor afvoer naar buiten - - • • • • • •

geschikt voor recirculatie - - • • • • • •
geschikt voor centraal ventilatiesysteem • • - - - - - -

type afsluitklep elektrisch 
met elektro-

motor

elektrisch 
met elektro-

motor

geen geen geen geen geen

capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591 135 110 110 255 85 228
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591 165 170 170 294 125 367
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591 185 235 235 316 208 584

geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 
60704-2-13

62 51 51 55 47 45

geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 
60704-2-13

66 60 60 57 54 54

geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 
60704-2-13

69 69 69 59 65 65

aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 20 2 / 20 2 / 7 2 / 4,0 2 / 4,0 2 / 20 2 / 7 2 / 7
type verlichting halogeen 

spot
halogeen 

spot
spaarlamp LED bulb LED bulb halogeen 

spot
spaarlamp spaarlamp

dimbare verlichting - - - - - - - -

bediening         

bedieningstype mechanische 
schuifrege-

laar

mechanische 
druktoetsen

mechanische 
schuifrege-

laar

mechanische 
druktoetsen

mechanische 
druktoetsen

mechanische 
druktoetsen

mechanische 
schuifrege-

laar

mechanische 
schuifrege-

laar
aantal standen 1 1 3 3 3 3 3 3
intensiefstand - - - - - - - -

naloopstand - - - - - - - -
reinigingsindicatie vetfilter - - - - - - - -

reinigingsindicatie koolstoffilter - - - - - - - -

filtersysteem         

type vetfilter cassette cassette filtermat cassette cassette cassette cassette cassette
aantal vetfilters 3 3 1 2 2 2 2 2

vetfilters geschikt voor vaatwasser • • • • • • - •
Prijs (€) 449,- 579,- 149,- 209,- 219,- 299,- 219,- 349,-

Accessoire AW900RVS, 
AW910RVS, 
AW975RVS

AW900RVS, 
AW910RVS, 
AW975RVS

KF24 KF28 KF28 AW600RVS, 
AW675RVS, 

KF85

KF21 AW600RVS, 
AW675RVS, 

KF23
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Afzuigkappen

typenummer RVS ISW855RVS ISW950RVS ISW875RVS ISW990RVS ISW1000RVS ISW1200RVS SLK635RVS SLK645RVS

afmetingen         

buitenafmeting: breedte (mm) 520 520 700 860 1000 1200 598 559
buitenafmeting: diepte (mm) 285 300 285 300 500 600 300 280

buitenafmeting: hoogte (mm) 245 330 245 330 220 -400 240 -400 135 290

aansluitgegevens         

Aansluitwaarde (W) 125 252 125 252 222 222 148 185
positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

diameter afvoer (mm) 150 -120 150 -120 150 -120 150 -120 150 150 150 -120 150 -120
Stekker aanwezig • • • • • • • •

kabel aanwezig • • • • • • • •
uitvoering         

afzuigkap type inbouw unit inbouw unit inbouw unit inbouw unit inbouw unit inbouw unit vlakscherm vlakscherm
energie efficiëntieklasse D C D C B B D D

geschikt voor afvoer naar buiten • • • • • • • •
geschikt voor recirculatie • • • • - - • •

geschikt voor centraal ventilatiesysteem - - - - - - - -
type afsluitklep geen geen geen geen geen

capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591 220 295 220 310 337 337 220 215
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591 295 450 295 470 424 424 320 330
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591 410 560 410 610 564 564 420 435
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591 0 615 0 690 811 811 515

geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 
60704-2-13

51 50 51 50 43 43 57 44

geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 
60704-2-13

57 63 57 59 50 50 66 49

geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 
60704-2-13

63 67 63 65 56 56 69 56

geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 
60704-2-13

0 70 0 68 62 62 60

aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 2,5 2 / 1,0 2 / 2,5 2 / 1,0 4 / 3,0 4 / 3,0 2 / 4,0 2 / 2,5
type verlichting LED spot LED spot LED spot LED spot LED spot LED spot LED bulb LED spot

dimbare verlichting - - - - • • - -

bediening         

bedieningstype mechanische 
druktoetsen

elektronische 
tiptoetsen

mechanische 
druktoetsen

elektronische 
tiptoetsen

elektro-
nische 

tiptoetsen, 
afstandsbe-

diening

elektro-
nische 

tiptoetsen, 
afstandsbe-

diening

mechanische 
schuifrege-

laar

elektronische 
tiptoetsen

aantal standen 3 4 3 4 4 4 3 4
intensiefstand - • - • • • - •

naloopstand - - - - • • - •
reinigingsindicatie vetfilter - • - • - - - •

reinigingsindicatie koolstoffilter - • - • - - - •
filtersysteem         

type vetfilter cassette cassette cassette cassette cassette cassette cassette cassette
aantal vetfilters 1 2 2 2 2 2 2 1

vetfilters geschikt voor vaatwasser • • • • • • • •
Prijs (€) 369,- 599,- 469,- 699,- 1.549,- 1.649,- 249,- 429,-

Accessoire AW600RVS, 
AW675RVS, 

KF29

AB90, 
AW600RVS, 
AW675RVS, 

KF93

KF29 AB90, 
AW900RVS, 
AW975RVS, 

KF93

- - KF27, 
AW600RVS, 
AW675RVS

KF29, 
AW600RVS, 
AW675RVS
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Afzuigkappen

typenummer RVS SLK685RVS SLK945RVS SLK985RVS PSK620RVS PSK630RVS BSK661RVS BSS670RVS

typenummer zwart - - - - - BSK661MAT -

afmetingen        

buitenafmeting: breedte (mm) 598 859 898 599 598 600 598
buitenafmeting: diepte (mm) 305 280 305 515 515 485 470

buitenafmeting: hoogte (mm) 460 290 460 787 -1180 746 -1198 630 -1115 805 -1235

aansluitgegevens        

Aansluitwaarde (W) 205 185 205 236 290 290 272
positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

diameter afvoer (mm) 150 -120 150 -120 150 -120 150 -120 150 -125 -120 150 -125 -120 150 -120
Stekker aanwezig • • • • • • •

kabel aanwezig • • • • • • •
uitvoering        

afzuigkap type vlakscherm vlakscherm vlakscherm wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

energie efficiëntieklasse A D A E D C A+
geschikt voor afvoer naar buiten • • • • • • •

geschikt voor recirculatie • • • • • • •
geschikt voor centraal ventilatiesysteem - - - - - - -

type afsluitklep geen geen geen
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591 240 215 240 220 257 223 300
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591 368 330 368 260 384 373 420
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591 515 435 515 427 678 503 580
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591 625 515 625 608 700

geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 
60704-2-13

47 44 47 48 46 45 52

geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 
60704-2-13

55 49 55 51 55 55 59

geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 
60704-2-13

63 56 63 61 68 62 66

geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 
60704-2-13

67 60 67 66 69

aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 2,5 2 / 2,5 2 / 2,5 2 / 7 2 / 20 2 / 1,5 2 / 1,0
type verlichting LED spot LED spot LED spot spaarlamp halogeen 

spot
LED spot LED spot

dimbare verlichting - - - - - - •
bediening        

bedieningstype elektronische 
tiptoetsen

elektronische 
tiptoetsen

elektronische 
tiptoetsen

mechanische 
druktoetsen

mechanische 
druktoetsen

elektronische 
tiptoetsen

full touch 
control

aantal standen 4 4 4 3 3 4 4
intensiefstand • • • - - • •

naloopstand • • • - - • •
reinigingsindicatie vetfilter • • • - - • •

reinigingsindicatie koolstoffilter • • • - - • •
filtersysteem        

type vetfilter cassette cassette cassette cassette cassette cassette cassette
aantal vetfilters 2 2 4 2 2 2 2

vetfilters geschikt voor vaatwasser • • • • • • •
Prijs (€) 449,- 529,- 599,- 329,- 529,- 499,- 689,-

Accessoire AW600RVS, 
AW675RVS, 

KF32

KF29, 
AW900RVS, 
AW975RVS, 
AW910RVS

KF32, 
AW900RVS, 
AW975RVS, 
AW910RVS

AW600RVS, 
AW675RVS, 

KF21

AW600RVS, 
AW675RVS, 

KF84

TP60RVS, 
KF67, 

AW600RVS, 
AW675RVS

RS33, KF33, 
AW600RVS, 
AW675RVS
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Afzuigkappen

typenummer RVS BSK765RVS PSK920RVS PSK930RVS BSK961RVS BSK965RVS BSS970RVS

typenummer zwart - - - BSK961MAT BSK965MAT BSS970MAT

afmetingen       

buitenafmeting: breedte (mm) 700 899 898 900 900 898
buitenafmeting: diepte (mm) 485 515 515 485 485 470

buitenafmeting: hoogte (mm) 630 -1115 787 -1180 746 -1198 630 -1115 630 -1115 805 -1235

aansluitgegevens       

Aansluitwaarde (W) 290 236 290 290 254 272
positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

diameter afvoer (mm) 150 -125 -120 150 -120 150 -125 -120 150 -125 -120 150 -125 -120 150 -120
Stekker aanwezig • • • • • •

kabel aanwezig • • • • • •
uitvoering       

afzuigkap type wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

energie efficiëntieklasse A E D C A A+
geschikt voor afvoer naar buiten • • • • • •

geschikt voor recirculatie • • • • • •
geschikt voor centraal ventilatiesysteem - - - - - -

type afsluitklep geen geen geen
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591 286 220 257 223 286 300
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591 404 260 384 373 404 420
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591 564 427 678 503 564 580
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591 679 608 679 700

geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 
60704-2-13

48 48 46 45 48 52

geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 
60704-2-13

56 51 55 55 56 59

geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 
60704-2-13

63 61 68 62 63 66

geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 
60704-2-13

68 66 68 69

aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 2,2 2 / 7 2 / 20 2 / 1,5 2 / 2,2 2 / 1,0
type verlichting LED spot spaarlamp halogeen 

spot
LED spot LED spot LED spot

dimbare verlichting - - - - - •
bediening       

bedieningstype elektronische 
tiptoetsen

mechanische 
druktoetsen

mechanische 
druktoetsen

elektronische 
tiptoetsen

elektronische 
tiptoetsen

full touch 
control

aantal standen 4 3 3 4 4 4
intensiefstand • - - • • •

naloopstand • - - • • •
reinigingsindicatie vetfilter • - - • • •

reinigingsindicatie koolstoffilter • - - • • •
filtersysteem       

type vetfilter cassette cassette cassette cassette cassette cassette
aantal vetfilters 2 3 3 3 3 3

vetfilters geschikt voor vaatwasser • • • • • •
Prijs (€) 599,- 399,- 629,- 599,- 729,- 789,-

Accessoire TP60RVS, 
KF67, 

AW900RVS, 
AW910RVS, 
AW975RVS

AW900RVS, 
AW910RVS, 
AW975RVS, 

KF21

AW900RVS, 
AW910RVS, 
AW975RVS, 

KF84

TP60RVS, 
KF67

TP60RVS, 
KF67

RS33, KF33, 
AW900RVS, 
AW975RVS, 
AW910RVS
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Afzuigkappen

typenummer RVS BSK951RVS RSK980LRVS BSK1065RVS RSK861RVS RSK995RVS RSK984LRVS RKE980LRVS BKE951RVS

typenummer zwart - - - - - - - BKE951MAT

afmetingen         

buitenafmeting: breedte (mm) 900 900 1000 798 898 900 900 900
buitenafmeting: diepte (mm) 500 500 485 422 491 480 600 540

buitenafmeting: hoogte (mm) 655 -1140 800 -1170 630 -1115 1065 -1380 925 -1415 1130 -1340 800 -1100 770 -1070

aansluitgegevens         

Aansluitwaarde (W) 250 216 290 255 290 216 222 290
positie afvoer bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde

diameter afvoer (mm) 150 -125 150 -125 150 -125 -120 150 -125 -120 150 -120 150 -125 150 -125 150 -125
Stekker aanwezig • • • • • • • •

kabel aanwezig • • • • • • • •
uitvoering         

afzuigkap type wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

wand-
schouwkap

eiland-
schouwkap

eiland-
schouwkap

energie efficiëntieklasse A A A C D B B A
geschikt voor afvoer naar buiten • • • • • • • •

geschikt voor recirculatie • • • • • • • •
geschikt voor centraal ventilatiesysteem - - - - - - - -

type afsluitklep geen geen mechanisch geen geen geen
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591 312 353 286 254 273 306 356 312
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591 423 445 404 390 401 412 447 423
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591 580 591 564 532 545 536 593 580
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591 781 851 679 657 621 772 853 781

geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 
60704-2-13

50 42 48 44 43 42 43 50

geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 
60704-2-13

55 48 56 56 53 49 50 55

geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 
60704-2-13

63 55 63 63 60 55 56 63

geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 
60704-2-13

69 64 68 67 63 61 65 69

aantal lampen / vermogen per lamp (W) 2 / 2,0 2 / 3,0 2 / 2,2 2 / 2,5 2 / 20 2 / 3,0 4 / 3,0 4 / 2,0
type verlichting LED spot LED spot LED spot LED spot halogeen 

spot
LED spot LED spot LED spot

dimbare verlichting • • - - - • • •
bediening         

bedieningstype elektro-
nische 

tiptoetsen

elektro-
nische 

tiptoetsen

elektronische 
tiptoetsen

elektronische 
tiptoetsen

elektronische 
tiptoetsen

elektro-
nische 

tiptoetsen

elektro-
nische 

tiptoetsen

elektro-
nische 

tiptoetsen
aantal standen 4 4 4 4 4 4 4 4
intensiefstand • • • • • • • •

naloopstand • • • • • • • •
reinigingsindicatie vetfilter - - • • • - - -

reinigingsindicatie koolstoffilter - - • • • - - -

filtersysteem         

type vetfilter cassette cassette cassette cassette cassette cassette cassette cassette
aantal vetfilters 3 2 3 1 2 2 2 3

vetfilters geschikt voor vaatwasser • • • • • • • •
Prijs (€) 799,- 1.029,- 799,- 799,- 949,- 1.049,- 1.349,- 1.199,-

Accessoire KF85, 
AW900RVS, 
AW910RVS, 
AW975RVS

AW900RVS, 
AW910RVS, 
AW975RVS, 

KF82

TP60RVS, 
KF67

KF81 KF67 KF91, 
AW900RVS, 
AW910RVS, 
AW975RVS

KF82 KF85
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Vaatwassers

Typenummer GVW447ONY GVW431RVS GVW461ONY GVW476RVS GVW481ONY GVW810L GVW810XL GVW487ONY

gebruiksgegevens         

Standaard couverts 9 13 13 13 13 13 13 14
energie efficientieklasse A++ A++ A+ A+ A++ A++ A++ A++
Droog efficiëntieklasse A A A A A A A A

Geluidsniveau (db(A) 47 45 48 48 47 45 45 44
Energieverbruik standaard programma (kW) 0,69 0,92 1,02 1,02 0,92 0,94 0,94 0,93

Energieverbruik in uit stand (kW) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,49 0,49 0,45
Jaarlijks energieverbruik (kW per jaar bij 280 

wasbeurten) 
197 262 290 290 262 262 262 266

Jaarlijks waterverbruik (L per jaar bij 280 
wasbeurten)

2520 2800 3080 2800 3080 2660 2660 2800

Standaard programma eco eco eco eco eco eco eco eco

Uitvoering / Extra functies         

Type vaatwasser volledig geïn-
tegreerd

geïntegreerd 
met dash-

board

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

Kleur bedieningspaneel zwart RVS hoogglans 
zwart

RVS zwart zwart zwart zwart

Displaykleur wit wit wit wit wit wit wit
Uitgestelde start 1-24 1-24 3-6-9 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24

Bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder 
belading

• • • • • • • •

Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading 
(easy-lift systeem)

• • - • • • • •

Verlichting in kuip - - - - - - - •
Einde programma indicatie akoestisch akoestisch akoestisch akoestisch akoestisch geen geen geluid en 

licht
Tijdsreductie functie - • - - - • • -

3in1 / 4in1 tablet functie • - - - • • • •
Glasbeschermings functie - - - - - - - -

extra droog functie - • - - - - - -
droogsysteem drogen met 

restwarmte
drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

aqua stop type elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch
Overloop beveiliging • • • • • • • •

Materiaal sproeiarmen kunststof kunststof kunststof kunststof kunststof kunststof kunststof kunststof
programma’s/temperatuur         

Aantal programma’s 8 8 4 6 8 5 5 8
Aantal temperatuur 45-55 ºC 45-55 ºC 45-55 ºC 45-65 ºC 45-65 ºC 45-55 ºC

Water vervuilingssensor • - - - • • • •
Halve belading type handmatig handmatig handmatig handmatig handmatig handmatig handmatig handmatig

Installatie         

Aansluitwaarde (W) 1930 2100 2100 1930 1930 1900 1900 1930
installatie hoogte (mm) 820 -880 820 -880 820 -880 815 -875 820 -880 820 -870 860 -910 820 -880

Geschikt voor inbouw op ooghoogte ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset
Hoogte meubeldeur min./max. (mm) – deur 

op deur 
660 -720 470 -595 660 -720 660 -720 660 -720 660 -755 700 -795 660 -720

Hoogte meubeldeur min./max. (mm) – 
sleepdeur 

deur-op-deur deur-op-deur deur-op-deur deur-op-deur deur-op-deur deur-op-deur deur-op-deur deur-op-deur

Min./Max. gewicht deurpaneel (kg) 4 - 5 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 3 - 9 3 - 8 5 - 7
Via voorzijde verstelbare achterpoten • • • • • • • •

Warm water aansluiting mogelijk  niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

60 ºC 60 ºC niet van 
toepassing

Stekker aanwezig • • • • • • • •
Kabellengte (m) 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,8 m 1,8 m 1,5 m

Toevoerslang type normaal normaal normaal normaal normaal normaal normaal normaal
Prijs (€) 899,- 799,- 729,- 799,- 899,- 899,- 899,- 999,-



Te
ch

ni
sc

he
 s

pe
ci

fic
at

ie
s

190

Vaatwassers

Typenummer GVW820L GVW820XL GVW830LS GVW830XLS GVW840L GVW840XL GVW910L GVW910XL

gebruiksgegevens         

Standaard couverts 13 13 16 16 16 16 13 13
energie efficientieklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Droog efficiëntieklasse A A A A A A A A

Geluidsniveau (db(A) 44 44 44 44 41 41 44 44
Energieverbruik standaard programma (kW) 0,83 0,83 0,98 0,98 0,75 0,75 0,82 0,82

Energieverbruik in uit stand (kW) 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
Jaarlijks energieverbruik (kW per jaar bij 280 

wasbeurten) 
233 233 245 245 245 245 234 234

Jaarlijks waterverbruik (L per jaar bij 280 
wasbeurten)

2660 2660 2660 2660 1932 1932 3556 3556

Standaard programma eco eco eco eco eco eco eco eco

Uitvoering / Extra functies         

Type vaatwasser volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

volledig geïn-
tegreerd

Kleur bedieningspaneel zwart zwart zwart zwart zwart zwart RVS RVS
Displaykleur wit wit wit wit wit wit wit wit

Uitgestelde start 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24
Bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder 

belading
• • • • • • • •

Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading 
(easy-lift systeem)

• • • • • • • •

Verlichting in kuip • • • • • • - -
Einde programma indicatie geluid en 

licht
geluid en 

licht
geluid en 

licht
geluid en 

licht
geluid en 

licht
geluid en 

licht
akoestisch akoestisch

Tijdsreductie functie • • • • • • - -
3in1 / 4in1 tablet functie • • • • • • • •

Glasbeschermings functie - - • • - - • •
extra droog functie - - - - - - • •

droogsysteem drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

drogen met 
restwarmte

open actief 
droogsys-

teem

open actief 
droogsys-

teem
aqua stop type elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch

Overloop beveiliging • • • • • • • •
Materiaal sproeiarmen kunststof kunststof kunststof kunststof kunststof kunststof RVS RVS

programma’s/temperatuur         

Aantal programma’s 5 5 5 5 5 5 12 12
Aantal temperatuur 45-65 ºC 45-65 ºC 45-65 ºC 45-65 ºC 45-65 ºC 45-65 ºC 40-65 ºC 40-65 ºC

Temperatuur per programma te wijzigen 60 ºC 60 ºC
Water vervuilingssensor • • • • • • • •

Halve belading type geen geen geen geen geen geen handmatig handmatig
Installatie         

Aansluitwaarde (W) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1700 1700
installatie hoogte (mm) 820 -870 860 -910 820 -870 860 -910 820 -870 860 -910 820 -875 860 -915

Geschikt voor inbouw op ooghoogte ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 

anti-hevelset

ja, gein-
tegreerde 
anti-hevel-

set

ja, gein-
tegreerde 
anti-hevel-

set
Hoogte meubeldeur min./max. (mm) – deur 

op deur 
660 -750 700 -790 720 -800 760 -840 660 -750 700 -790 680 -760 700 -800

Hoogte meubeldeur min./max. (mm) – 
sleepdeur 

deur-op-deur deur-op-deur sleepdeur sleepdeur deur-op-deur deur-op-deur deur-op-
deur

deur-op-
deur

Min./Max. gewicht deurpaneel (kg) 3 - 9 3 - 8 3 - 9 3 - 8 3 - 9 3 - 8 3 - 11 3 - 10
Via voorzijde verstelbare achterpoten • • • • • • • •

Warm water aansluiting mogelijk  60 ºC 60 ºC 60 ºC 60 ºC 60 ºC 60 ºC 60 ºC 60 ºC
Stekker aanwezig • • • • • • • •

Kabellengte (m) 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m
Toevoerslang type normaal normaal normaal normaal normaal normaal pex pex

Prijs (€) 999,- 999,- 1.049,- 1.049,- 1.099,- 1.099,- - -
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Koelen en vriezen

Typenummer OKG260 OKG265 OVG260 KK2088K KK2088V PKS5088K PKD5088K PVS4088V

Gebruiksgegevens         

categorie (EU) 1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

7) koel-vries-
kast

8) diepvries-
kast

1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

7) koel-vries-
kast

1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

8) diepvries-
kast

energie efficiëntieklasse (EU) A++ A++ A++ A+ A+ A++ A++ A+
EU milieukeur (EU) - - - - - - - -

energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar (EU) 93 141,62 143 121 181 97 97 187
netto inhoud koelgedeelte (EU) 143 105 0,0 134 102 150 150 0,0

netto inhoud  vriesgedeelte (4 sterren) (EU) 0,0 21 86 0,0 17 0,0 0,0 86
netto inhoud vriesgedeelte (2 sterren) (EU) 0 0 0 0 0 0 0 0

steraanduiding vriezer (EU) 0 4 4 0 4 0 0 4
ontwerptemperatuur andere ruimten (EU) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

no frost ruimte koelgedeelte (EU) - - - - - - - -
no frost vriesgedeelte - - - - - - - -

bewaartijd bij stroomuitval (EU) 0 12 17 0 11 0 0 15
vriesvermogen kg/24 uur (EU) 0 2 8 0 2 0 0 13

klimaatklasse (EU) SN-ST (10-
38°C)

N-ST (16-
38°C)

N-T (16°C tot 
43°C)

N-T (16°C tot 
43°C)

N (16-32°C) SN-T (10-
43°C)

SN-T (10-
43°C)

SN-ST (10-
38°C)

geluidsemissie (EU) 36 39 38 41 41 38 38 40
inbouwapparaat (EU) • • • • • • • •
wijnbewaarkast (EU) - - - - - - - -
voltagebereik (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 220/240 

/ 50
220/240 

/ 50
220/230 

/ 50
220/230 

/ 50
230 / 50

afmetingen         

buitenafmeting: breedte (mm) 596 596 596 540 540 540 540 540
buitenafmeting: diepte (mm) 545 545 545 545 545 545 545 545

buitenafmeting: hoogte (mm) 818 818 820 875 875 875 875 875

inbouwmaten         

installatie hoogte (mm) 820 -900 820 -900 820 -900 875 -895 875 -895 875 -880 875 -880 875 -880
installatie breedte (mm) 600 600 600 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570

installatie diepte (mm) 550 550 550 550 550 560 560 550

uitvoering         

sleepdeur of deur-opdeur deur-op-deur deur-op-deur deur-op-deur sleepdeur sleepdeur sleepdeur deur-op-deur sleepdeur
deur zelfsluitend vanaf (aantal graden) 20 20 20 20

aantal deuren 1 1 1 1 1 1 1 1
draairichting omkeerbaar • • • • • • • •

type verlichting LED LED LED LED LED LED
type thermostaat mechanisch mechanisch elektronisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch elektronisch

digitale temperatuur display aanwezig - - - - / geen - / geen - / geen - / geen - / geen
ijsblokjes houder - - • - • - - •

Stekker aanwezig • • • • • • • •
Aansluitwaarde (W) 70 70 90 106 134 60 60 80

netto gewicht (excl. verpakking) (kg) 35,0 38,0 33,0 29,2 29,8 28,0 28,0 37,0
uitvoering koelgedeelte         

automatisch ontdooien • • - • • • • -
aantal biofreshladen 0 0

snel koelen functie - - - - - - - -
totaal aantal draagplateaus 3 2 4 3 5 5

aantal in hoogte verstelbare draagplateaus 2 1 3 2 4 4
totaal aantal deurbakken 2 2 3 3 3 3

onderbak (voor flessen) aanwezig - - - • • • • -
aantal groentelades 1 1 2 2 2 2

eierrekje • • - • • - - -

uitvoering vriesgedeelte         

snel vriezen functie - - • - - - - •
aantal vrieslades 3 4

Prijs (€) 749,- 769,- 819,- 519,- 569,- 669,- 719,- 749,-
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Koelen en vriezen

Typenummer PKD5088V PVD7088V KK2102K KK2102V PKS5102K PKD5102K PKD5102V PVS3102N

Gebruiksgegevens         

categorie (EU) 7) koel-vries-
kast

8) diepvries-
kast

1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

7) koel-vries-
kast

1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

7) koel-vries-
kast

8) diepvries-
kast

energie efficiëntieklasse (EU) A++ A++ A+ A+ A++ A++ A++ A+
EU milieukeur (EU) - - - - - - - -

energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar (EU) 151 156 125 193 100 101 161 212
netto inhoud koelgedeelte (EU) 115 160 133 180 180 146 0,0

netto inhoud  vriesgedeelte (4 sterren) (EU) 17 96 0,0 17 0,0 0,0 17 96
netto inhoud vriesgedeelte (2 sterren) (EU) 0 0 0 0 0 0 0

steraanduiding vriezer (EU) 4 4 0 4 0 0 4 4
ontwerptemperatuur andere ruimten (EU) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

no frost ruimte koelgedeelte (EU) - - - - - - - -
no frost vriesgedeelte - - - - - - - •

bewaartijd bij stroomuitval (EU) 12 17 0 12 0 0 12 19
vriesvermogen kg/24 uur (EU) 2 10 0 2 0 0 2 15

klimaatklasse (EU) N-ST (16-
38°C)

SN-T (10-
43°C)

N-T (16°C tot 
43°C)

N (16-32°C) SN-T (10-
43°C)

SN-T (10-
43°C)

N-ST (16-
38°C)

SN-T (10-
43°C)

geluidsemissie (EU) 39 39 39 41 38 38 39 40
inbouwapparaat (EU) • • • • • • • •
wijnbewaarkast (EU) - - - - - - - -
voltagebereik (V/Hz) 220/230 

/ 50
220/230 

/ 50
220/240 

/ 50
220/240 

/ 50
220/230 

/ 50
220/230 

/ 50
220/230 

/ 50
230/240 

/ 50

afmetingen         

buitenafmeting: breedte (mm) 540 540 540 540 540 540 540 540
buitenafmeting: diepte (mm) 545 545 545 545 545 545 545 547

buitenafmeting: hoogte (mm) 875 875 1020 1020 1025 1025 1025 1021

inbouwmaten         

installatie hoogte (mm) 875 -880 875 -880 1020 -1040 1020 -1040 1025 -1030 1025 -1030 1025 -1030 1022 -1030
installatie breedte (mm) 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -568

installatie diepte (mm) 560 560 550 550 550 550 550 550

uitvoering         

sleepdeur of deur-opdeur deur-op-deur deur-op-deur sleepdeur sleepdeur sleepdeur deur-op-deur deur-op-deur sleepdeur
deur zelfsluitend vanaf (aantal graden) 20 20 20 20

aantal deuren 1 1 1 1 1 1 1 1
draairichting omkeerbaar • • • • • • • •

type verlichting LED LED LED LED LED LED
type thermostaat mechanisch elektronisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch elektronisch

digitale temperatuur display aanwezig - / geen - - / geen - / geen - / geen - / geen - / geen • / lcd 
display

ijsblokjes houder - - - • - - - •
Stekker aanwezig • • • • • • • •

Aansluitwaarde (W) 70 60 59 105 70 70 70 100
netto gewicht (excl. verpakking) (kg) 28,0 35,0 34,0 35,0 28,5 28,5 46,0 38,5

uitvoering koelgedeelte         

automatisch ontdooien • - • • • • • -
snel koelen functie - - - - - - - -

totaal aantal draagplateaus 4 4 3 5 5 4
aantal in hoogte verstelbare draagplateaus 3 3 2 4 4 3

totaal aantal deurbakken 3 4 4 4 4 4
onderbak (voor flessen) aanwezig • - • • • • • -

aantal groentelades 2 2 2 2 2 2
eierrekje - - • • - - - -

uitvoering vriesgedeelte         

snel vriezen functie - • - - - - - •
aantal vrieslades 4 4

Prijs (€) 769,- 799,- 639,- 689,- 769,- 799,- 869,- 1.099,-
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Koelen en vriezen

Typenummer KK2122K KK2122V PKS5122K PKD5122K PKD5122V PCS3178L PCS4178L PVS5178N

Gebruiksgegevens         

categorie (EU) 1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

7) koel-vries-
kast

1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

7) koel-vries-
kast

7) koel-vries-
kast

7) koel-vries-
kast

8) diepvries-
kast

energie efficiëntieklasse (EU) A+ A+ A++ A++ A++ A+ A++ A+
EU milieukeur (EU) - - - - - - - -

energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar (EU) 126 209 104 104 174 274 215 277
netto inhoud koelgedeelte (EU) 204 170 217 217 183 189 189 0,0

netto inhoud  vriesgedeelte (4 sterren) (EU) 0,0 17 0,0 0,0 17 71 71 212
netto inhoud vriesgedeelte (2 sterren) (EU) 0 0 0 0 0 0 0 0

steraanduiding vriezer (EU) 0 4 0 0 4 4 4 4
ontwerptemperatuur andere ruimten (EU) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

no frost ruimte koelgedeelte (EU) - - - - - - - -
no frost vriesgedeelte - - - - - - - •

bewaartijd bij stroomuitval (EU) 0 11 0 0 12 18 18 12
vriesvermogen kg/24 uur (EU) 0 2 0 0 2 3,5 3,5 10

klimaatklasse (EU) N (16-32°C) N (16-32°C) SN-T (10-
43°C)

SN-T (10-
43°C)

SN-ST (10-
38°C)

SN-ST (10-
38°C)

SN-ST (10-
38°C)

SN-T (10-
43°C)

geluidsemissie (EU) 39 42 41 41 39 38 38 39
inbouwapparaat (EU) • • • • • • • •
wijnbewaarkast (EU) - - - - - - - -
voltagebereik (V/Hz) 220/240 

/ 50
220/240 

/ 50
220/230 

/ 50
220/230 

/ 50
220/230 

/ 50
220/240 

/ 50
220/240 

/ 50
220/240 

/ 50

afmetingen         

buitenafmeting: breedte (mm) 540 540 540 540 540 540 540 540
buitenafmeting: diepte (mm) 545 545 545 545 545 545 545 545

buitenafmeting: hoogte (mm) 1225 1225 1225 1225 1225 1772 1772 1772

inbouwmaten         

installatie hoogte (mm) 1225 -1245 1225 -1245 1225 -1230 1225 -1230 1225 -1230 1775 -1780 1775 -1780 1775 -1780
installatie breedte (mm) 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570 560 -570

installatie diepte (mm) 550 550 560 560 560 560 560 560

uitvoering         

sleepdeur of deur-opdeur sleepdeur sleepdeur sleepdeur deur-op-deur deur-op-deur sleepdeur sleepdeur sleepdeur
deur zelfsluitend vanaf (aantal graden) 20 20

aantal deuren 1 1 1 1 1 2 2 1
draairichting omkeerbaar • • • • • • • •

type verlichting LED LED LED LED LED LED LED LED
type thermostaat mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch elektronisch

digitale temperatuur display aanwezig - / geen - / geen - / geen - / geen - / geen - / geen - / geen • / LED 
indicatie-

meter
ijsblokjes houder - • - - • • • •

Stekker aanwezig • • • • • • • •
Aansluitwaarde (W) 142 153 70 70 90 100 100 200

netto gewicht (excl. verpakking) (kg) 37,2 37,5 42,0 42,0 47,0 61,0 61,0 67,5
uitvoering koelgedeelte         

automatisch ontdooien • • • • • • • -
aantal biofreshladen 0 0

snel koelen functie - - - - - - - -
totaal aantal draagplateaus 5 4 6 6 5 5 5

aantal in hoogte verstelbare draagplateaus 4 3 5 5 4 4 4
totaal aantal deurbakken 4 4 4 4 4 3 3

onderbak (voor flessen) aanwezig • • • • • • • -
aantal groentelades 2 2 1 1 1 1 1

eierrekje • • - - - • • -

uitvoering vriesgedeelte         

snel vriezen functie - - - - - - - •
aantal vrieslades 3 3 7

Prijs (€) 689,- 739,- 829,- 879,- 929,- 919,- 1.079,- 1.099,-
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Koelen en vriezen

Typenummer PKS5178 PKVS5178 PCD5178N

Gebruiksgegevens    

categorie (EU) 1) koelkast 
met één of 
meer be-

waarruimten 
voor verse 

levensmid-
delen

7) koel-vries-
kast

7) koel-vries-
kast

energie efficiëntieklasse (EU) A++ A++ A++
EU milieukeur (EU) - - -

energieverbruik (AEc ) in kWh per jaar (EU) 113 215 230
netto inhoud koelgedeelte (EU) 301 251 180

netto inhoud  vriesgedeelte (4 sterren) (EU) 0,0 29 68
netto inhoud vriesgedeelte (2 sterren) (EU) 0 0 0

steraanduiding vriezer (EU) 0 4 4
ontwerptemperatuur andere ruimten (EU) nvt nvt nvt

no frost ruimte koelgedeelte (EU) - - -
no frost vriesgedeelte - - •

bewaartijd bij stroomuitval (EU) 0 14 16
vriesvermogen kg/24 uur (EU) 0 2 8

klimaatklasse (EU) SN-T (10-
43°C)

N-T (16°C tot 
43°C)

SN-T (10-
43°C)

geluidsemissie (EU) 37 38 39
inbouwapparaat (EU) • • •
wijnbewaarkast (EU) - - -
voltagebereik (V/Hz) 220/240 

/ 50
220/240 

/ 50
220/240 

/ 50

afmetingen    

buitenafmeting: breedte (mm) 540 540 555
buitenafmeting: diepte (mm) 545 545 545

buitenafmeting: hoogte (mm) 1772 1772 1772

inbouwmaten    

installatie hoogte (mm) 1775 -1780 1775 -1780 1775 -1780
installatie breedte (mm) 560 -570 560 -570 560 -570

installatie diepte (mm) 560 560 560

uitvoering    

sleepdeur of deur-opdeur sleepdeur sleepdeur deur-op-deur
deur zelfsluitend vanaf (aantal graden) 20

aantal deuren 1 1 2
draairichting omkeerbaar • • •

type verlichting LED LED LED
type thermostaat elektronisch elektronisch elektronisch

digitale temperatuur display aanwezig • / LED 
indicatie-

meter

• / LED 
indicatie-

meter

• / LED 
indicatie-

meter
ijsblokjes houder - - •

Stekker aanwezig • • •
Aansluitwaarde (W) 75 105 200

netto gewicht (excl. verpakking) (kg) 59,0 64,0 70,0
uitvoering koelgedeelte    

automatisch ontdooien • • •
aantal biofreshladen 0 0 0

snel koelen functie • • •
totaal aantal draagplateaus 7 4 5

aantal in hoogte verstelbare draagplateaus 5 3 3
totaal aantal deurbakken 6 6 3

onderbak (voor flessen) aanwezig • • •
aantal groentelades 3 3 2

eierrekje • • •
uitvoering vriesgedeelte    

snel vriezen functie - • •
aantal vrieslades 0 3

Prijs (€) 1.129,- 1.199,- 1.349,-
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Notities





Disclaimer:
De vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen, inclusief 21% BTW. Beschikbaarheid onder voorbehoud.

Hoewel aan deze uitgave uiterste zorg is besteed, aanvaardt Pelgrim geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan 
door eventuele fouten en/of onvolkomenheden. Wijzigingen, type- en drukfouten voorbehouden.  
Pelgrim, mei 2018. 



Impact 83, 6921 RZ Duiven
Postbus 1033, 6920 BA Duiven

T 026 882 11 00
F 026 882 11 10
www.pelgrim.nl

Afdeling verkoop
T 026 882 14 00
F 0800 888 80 08
verkoopbinnendienst@atagbenelux.com

Afdeling Service en Verkooponderdelen
T 088 882 18 02
F 026 882 12 22
www.pelgrimservice.nl

Wijzingen, zet- en drukfouten voorbehouden.


