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APPARATUUR
VICTOR&WONEN
DESIGN, EIGENWIJS EN NATUURLIJK
ZILVER - UNIVERSEEL
GAS
Apparatuur
Keuken
Gas kookplaat

Combi magnetron

Afzuigkap
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GK427RVSA

2 x Normaal-, 1 x sterk-, 1 x sudderbrander
2-Delige branders
Totaal vermogen gasbranders 7,5 kW
Geëmailleerde branderdeksels
Normaalbranders 1,75 kW, sterkbrander
3,00 kW en sudderbrander 1,00 kW
Gemetalliseerde bedieningsknoppen aan de
voorkant op de kookplaat
Geïntegreerde elektrische vonkontsteking in
de bedieningsknoppen
2 Geëmailleerde gietijzeren pandragers
Kookplaat past in een zaagmaat van
56 x 48 cm
Sterkbrander linksvoor op de kookplaat

Magnetron, turbo-hetelucht en grill
Draaitoetsen en touch-control
Inhoud 44 liter
Magnetron 900 W, 5 vermogenstanden,
vermogen onderwarmte 600 W,
vermogen bovenwarmte 1750 W,
vermogen turbo-hetelucht 1700 W,
vermogen grill 1750 W
Draaiplateau geschikt voor schalen ,
Automatische programma’s met gewichtsinstelling voor ontdooien, koken en grilleren
RVS binnenzijde
Aansluitwaarde 3,35 kW
Meersystemenoven met magnetronfunctie
is geschikt voor onderbouw en inbouw in een
hoge kast
1 x Glazen bakplaat en 1 x rooster

Kraan

RVS achterwand
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• RVS achterwand,
• 60 cm breed
• Hoogte RVS achterwand is 75 cm
• Afmetingen: 600x750x15 mm

31124002

Specificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.

MAG495RVS

Grohe Eurostyle Cosmopolitan
Medium uitloop
Kraangat 35 mm
Keramisch binnenwerk
Draaibare vaste uitloop
Eenhendel mengkraan
Chroom

BSK661RVS

Wandschouw afzuigkap, 60 cm breed, RVS
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)
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)
Energielabel C

AW675RVS

Apparatuur kan bij oplevering een
ander typenummer hebben door
doorontwikkelingen bij de
fabrikant. Wij zorgen ervoor dat de
productspecificatie niet verandert
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Koelkast

Vaatwasser
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Specificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.

KK2102V

Nismaat 102 cm
Inhoud koelruimte 160 liter
Sleepdeurmontage
Geluidsniveau 39 dB(A)
Energieverbruik per jaar 125 kWh
Energieklasse A+
Mechanische bediening
Draairichting deur omkeerbaar
Heldere en energiezuinige LED verlichting
4 deurbakken
4 plateaus van veiligheidsglas:
3 in hoogte verstelbaar
Automatisch ontdooien van koelgedeelte

GVW571ONY

13 couverts
5 wasprogramma’s
Energieklasse A+, Wasresultaatklasse A,
Droogresultaatklasse A
Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
Geluidsniveau 48 dB(A)
Geïntegreerde anti-hevelset, ergonomisch
verantwoord in te bouwen
Uitgestelde start van 3 uur
Bovenkorf in hoogte verstelbaar

Apparatuur kan bij oplevering een
ander typenummer hebben door
doorontwikkelingen bij de
fabrikant. Wij zorgen ervoor dat de
productspecificatie niet verandert
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