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Forskjellen heter Gaggenau.

Produkter fra Gaggenau står for kvalitet, funksjonalitet,  
lang levetid og verdi.

I denne brosjyren får du en oversikt over hele produktutvalget 
og finner informasjon om materialer og farger, priser og tilbe-
hør. Alle priser er veiledende. Frakt tilkommer.

For mer informasjon, besøk vårt nettsted www.gaggenau.no. 
Der kan du lesa om det seneste fra Gaggenaus verden, laste 
ned kataloger og få detaljerte planleggingsråd samt finne din 
nærmeste Gaggenau-forhandlere. Forhandleren kan hjelpe 
deg med planlegging og installasjon. På vår hjemmeside 
finner du också bruksanvisningar.

For en mer personlig opplevelse av våre produkter i sitt rette 
miljø er du velkommen til vårt showroom i Oslo. Tid for 
besøket boker du på vår hjemmeside www.gaggenau.no.

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Gaggenau:
Telefon 2266 0646
E-post info.no@gaggenau.com

Alle priser oppgitt her er veiledende pris inkl. mva og 
miljøgebyr, ekskl. frakt. 

Generelle tekniske opplysninger:
Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til 
trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og 
slangesettet.
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Produktene i denne pakken overbeviser med sine kompakte dimensjoner, enkle betjening og dens diskrete 
design. De er utstyrt med funksjoner som pyrolyse, fleks-induksjon, ekstra raskt og stille oppvaskprogram 
samt ferskvarekjølning. Alle produktene kan kobles til nettverk for digitale tjenester (Home Connect).

Oppvaskmaskin DF 260* 
Veil. pris 20.000,–

• Ren og tørr oppvask på 57 minutter
• Lavtemperaturtørking med Zeolit 
• Ekstra stillegående: 43 dB

BA
G

Kjøl/frys RB 280 
Veil. pris 23.400,–

•  Tre klimasoner inkl. en skuff med ferskvaresone, med 
manuelt regulert luftfuktighet

• Dempet dørlukkingssystem
• Nettovolum 272 liter (209 liter kjøl/63 liter frys)
Installasjonstilbehør:
• RA 260 000 Hengselstøtte veil. pris 490,–
 NB: Tilbehøret bestilles 1 stk/dør.  

EA
G

Ovn BOP 220*  
Veil. pris 31.900,–

• Pyrolyse
• Finnes i 3 farger (Antrasitt, Metallic og Silver)
• Temperaturregulering 50–300 °C

 A

Flex-induksjonstopp CI 262* 
Veil. pris 23.300,–

• 60 cm med eller uten stålramme
•  4 fleks-induksjonssoner 19 x 23 cm,  

kan sammenkobles parvis til 38 x 23 cm,  
ed automatisk utvidelse opptil 30 x 30 cm

• Stekesensorfunksjoner

Forslag til pakke «Gaggenau Standard»
Veil. pris 98.600,– for disse 4 produktene
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Ovnen kan oppgraderes og med fordel kombineres med kombidampovn og kombimikroovn  
i samme design og farger. Koketoppen kan oppgraderes til bredere alternativer som gir større plass  
til matlaging; den med innebygd ventilasjon fjerner effektivt lukt og damp direkte ved kilden.

Kombimikroovn BMP 250*  
Veil. pris 45.500,–

•  Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i 
kombinasjon

• 15 automatiske programmer 
• Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter

Flex-induksjonstopp CI 282* 
Veil. pris 30.500,–

•  80 cm med eller uten stålramme
•  4 fleks-induksjonssoner 20 x 23 cm, 

kan sammenkobles parvis til  
40 x 23 cm, med automatisk 
utvidelse opptil 30 x 30 cm

•  Stekesensorfunksjoner

* Finnes i flere modeller

Ovn BOP 250*  
Veil. pris 43.000,–

Funksjoner i tillegg til BOP 220:
• 4 ekstra varmemetoder
• Steketermometer
• Temperaturregulering 30–300 °C

 A

Kombidampovn BSP 250*  
Veil. pris 62.500,–

•  Varmluft 30–230 °C kan kombineras med ulike 
trinn av damp

• Steketermometer

 A

Forslag til oppgraderinger og tilvalgsprodukter

Flex-induksjonstopp med integrert 
ventilasjon CV 282* 
Veil. pris 45.800,–

•  80 cm med eller uten stålramme
•  4 fleks-induksjonssoner 20 x 24 cm, 

kan sammenkobles parvis  
til 40 x 24 cm

•  Høyeffektiv ventilasjon med 
utlufting eller sirkulasjon

Husk installasjonstilbehør.

 A
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Produktene i dette urvalget tilbyr noe helt utover det vanlige når det gjelder kapasitet, prestanda og design.  
De overbeviser med funksjoner som bakesten, store fleks-induksjons- og induksjonssoner, lavtemperaturtørking 
samt ferskvarekjøling. Alle produktene kan kobles til nettverk for digitale tjenester (Home Connect).

Oppvaskmaskin DF 270* 
Veil. pris 24.200,–

• Push-to-open-system
•  Ren og tørr oppvask på 57 

minutter
•  Lavtemperaturtørking med 

Zeolit 
• Ekstra stillegående: 43 dB

BA
G

Benkventilasjon AL 200 
Veil. pris 39.200,–

• 90 cm i Gaggenau Black og glass
•  Gjennomsiktig dampskjerm, nedsenkbar
•  Guided Air-teknologi til høy dampoppfanging
• Utlufting eller resirkulasjon
•  Kan kombineres med rammeløse koketopper 

til planmontering, også i serie 400
Installasjonstilbehør:
•  VA 200 090 Installationssett til montering  

i en eneste utskjæring veil. pris 2.700,–
•  AA 200 880 Resirkulasjonsmodul  

eil. pris 3.800,–

 A

Vario frys RF 287 + Vario kjøl RC 289 
Veil. pris 32.100,– + 39.100,–

•   Tre klimasoner inkl. tre ferskvareskuffer nær 
0 °C (kjøl)

•  Solide aluminiumselementer i Gaggenau 
Light Bronze

• Åpningshjelp for døren:
1. Push-to-open-funksjon for 
 helintegrering i håndtaksfritt kjøkken
2. Døråpning via stemmestyring er mulig

• Varm hvit belysning
•  Nettovolum 212 liter (frys)/289 liter (kjøl)
Installasjonstilbehør:
•  RA 260 000 Hengselstøtte veil. pris 490,– 
 NB: Tilbehøret bestilles 1 stk/dør.  

EA
G  (frys)   DA

G
 (kjøl)

Ovn BO 450*  
Veil. pris 48.000,–

• Pyrolyse
•  13 opvarmingsmetoder, med 

steketermometer og bakestensfunksjon
•  Temperaturregulering  

30–300 °C

 A

Flex-induksjonstopp CI 292 
Veil. pris 34.900,–

• 90 cm uten stålramme
•  4 fleks-induksjonssoner 20 x 23 cm, kan sammenkobles 

parvis til 40 x 23 cm, 1 induksjonssone Ø 21 cm med 
automatisk omkobling til Ø 26/32 cm

• Stekesensorfunksjoner

 A

Forslag til pakke «Gaggenau Advanced»
Veil. pris 217.500,– for disse 6 produktene 
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Forslag til oppgraderinger og tilvalgsprodukter

Ovnen kan med fordel kombineres med kombidampovn og helautomatisk espressomaskin i samme design med 
rustfritt stål bak glass. Koketoppen kan byttes ut med en som har innebygd ventilasjon, som effektivt fjerner lukt 
og damp direkte ved kilden. Pakken blir fullendet med et vinklimaskap som har to separat regulerte klimasoner.

Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjon CV 492 
Veil. pris 71.200,–

•  90 cm uten stålramme
•  4 fleks-induksjonssoner 20 x 23 cm, kan sammenkobles 

parvis til 40 x 23 cm
•  Høyeffektiv ventilasjon med utluftning eller resirkulasjon
Husk installasjonstilbehør.

 A

Vinklimaskap RW 404 
Veil. pris 48.700,–

• To separat regulerbare klimasoner
• Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
• Kapasitet 34 flasker 

GA
G

Kombidampovn BS 454*  
Veil. pris 77.000,–

•  Varmluft 30–230 °C kan kombineras med ulike  
trinn av damp

• Steketermometer
• Helautomatisk rengjøringssystem

 A

Espressomaskin CM 450*  
Veil. pris 52.900,–

• 8 kaffestyrker fra veldig mild til ekstra sterk 
•  Single portion cleaning – maskinen skyller gjennom 

bryggenheten etter hver kopp
•  Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan 

personaliseres 

Forslag til pakke

* Finnes i flere modeller
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Når bare det beste er godt nok. Her har vi samlet et utvalg produkter som oppfyller de høyeste 
krav på ytelse, funksjoner og design.

Espressomaskin CM 450* + varmeskuff WS 461* 
Veil. pris 52.900,– + 17.700,–

• 8 kaffestyrker fra veldig mild til ekstra sterk 
•  Single portion cleaning – maskinen skyller gjennom 

bryggenheten etter hver kopp
•  Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan 

personaliseres
•  Tilberedelse av mat i varmeskuffen og holde  

porselen varmt

Sonefri induksjonstopp CX 482 + Teppan Yaki VP 414 
Veil. pris 66.400,– + 40.500,–

• 80 cm med stålramme + 38 cm
•  Fri plassering av kasseroller og panner i alle størrelser 

og former
•  TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle funksjoner
•  Teppan Yaki med elektronisk temperaturregulering opp 

til 240 °C
Installasjonstilbehør:
•  VA 420 004 Kombilist for planmontering veil. pris 1.700,–

Ovn BO 470* 
Veil. pris 54.800,–

• Pyrolyse
•  17 opvarmingsmetoder, med steketermometer, 

roterende grillspyd og bakestensfunksjon
• Temperaturregulering 30–300 °C

 A

Kombidampovn BS 470* + vakuumskuff DV 461* 
Veil. pris 84.200,– + 38.100,–

•  Varmluft 30–230 °C kan kombineras med ulike trinn 
av damp

• Steketermometer
•  Sous-vide-matlaging med eksakt temperaturinnstilling
• Helautomatisk rengjøringssystem
•  Vakuumering til sous-vide-matlaging i vakuumskuffen 

samt hurtig marinering og smaktilsetning

 A

Forslag til pakke «Gaggenau Exclusive»
Veil. pris 704.100,– for disse 11 produktene

Forslag til pakke8



Vario vinskap RW 414* 
Veil. pris 102.200,–

• To separat regulerbare klimasoner
• Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
•  Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og solid 

antrasittfarget aluminium
• Kapasitet 70 flasker 

FA
G

Benkventilasjon AL 400 
Veil. pris 75.500,–

•  120 cm i rustfritt stål
• Teleskopisk ventilasjon, nedsenkbar
• Utlufting eller resirkulasjon
NB: Tilhørende motor og rørdeler bestilles separat 
avhengig av installasjonssituasjonen.

 A

Oppvaskmaskin DF 481* 
Veil. pris 33.000,–

• Push-to-open-system
• Perfekt opplyst interiør
• Ren og tørr oppvask på 57 minutter
• Lavtemperaturtørking med Zeolit
• Ekstra stillegående: 42 dB

CA
G

Vario kjøl/frys RB 492* 
Veil. pris 138.800,–

•  Innredning i rustfritt stål med solide 
aluminiumselementer i antrasitt

• Ferskvaresone nær 0 °C
• Innebygget ismaskin
• Nettovolum 521 liter

EA
G

Forslag til pakke

* Finnes i flere modeller
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Ovnen EB 333

EB333111 edelstål 104.300 kr

Ovner serie 400

Ovner

BX4801121 edelstål bak glass 114.000 kr

BX4811122 edelstål bak glass 114.000 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Ved bestilling av bakesten/varmeelement 
benyttes BA 058 133/BA 058 115.

Ved bestilling av bakesten/varmeelement 
benyttes BA 058 133/BA 058 115.

– Bredde 60 cm
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Pyrolytisk rengjøring
– 13 varmemetoder, med steketermometer og 

bakestenfunksjon
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid

– Nettovolum 76 liter
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

BO4501121 edelstål bak glass 48.000 kr

BO4511122 edelstål bak glass 48.000 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i 
tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/
varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.

– Bredde 60 cm
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Pyrolytisk rengjøring
– 9 varmemetoder med bakestenfunksjon 

 
 

– Nettovolum 76 liter
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

BO4201021 Gaggenau Antrasitt 43.000 kr

BO4201121 edelstål bak glass 43.000 kr

BO4211022 Gaggenau Antrasitt 43.000 kr

BO4211122 edelstål bak glass 43.000 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i 
tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/
varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.

12

– Bredde 90 cm
– Fronthengslet dør i ett eneste stykke i 3 mm 

presisjonslaget rustfritt stål
– Dempet døråpnings- og lukkingsssystem
– Pyrolytisk rengjøring
– 17 varmemetoder, med steketermometer, 

grillspyd og bakestenfunksjon
– Automatiske programmer
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid

– Roterende grillspyd
– Diagonalt posisjonerte lyskilder for optimal 

interiørbelysning
– Nettovolum 83 liter
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 
A+++ til D

– Bredde 76 cm
– Betjening i midten
– Pyrolytisk rengjøring
– 17 varmemetoder, med steketermometer, 

grillspyd og bakestenfunksjon
– Roterende grillspyd (nedre ovn)
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid

– Nettovolum 2 x 110 liter
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D

– Bredde 76 cm
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Pyrolytisk rengjøring
– 17 varmemetoder, med steketermometer, 

grillspyd og bakestenfunksjon
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid

– Nettovolum 110 liter
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

– Bredde 60 cm
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Pyrolytisk rengjøring
– 17 varmemetoder, med steketermometer, 

grillspyd og bakestenfunksjon
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid

– Nettovolum 76 liter
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

BO4801121 edelstål bak glass 78.300 kr

BO4811122 edelstål bak glass 78.300 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Ved bestilling av bakesten/varmeelement 
benyttes BA 058 133/BA 058 115.

BO4701021 Gaggenau Antrasitt 54.800 kr

BO4701121 edelstål bak glass 54.800 kr

BO4711022 Gaggenau Antrasitt 54.800 kr

BO4711122 edelstål bak glass 54.800 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i 
tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/
varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



Kombidampovner serie 400

Ovner

BS4841121 edelstål bak glass 91.500 kr

BS4851122 edelstål bak glass 91.500 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller 
via forhandler.

– Bredde 60 cm
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Vanntank til friskt vann og spillvann
– Rengjøringssystem, helautomatisk
– Nettovolum 50 liter
– 3 innsettingshøyder
– 2 x LED-belysning på siden
– Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres 

med foretrukket fuktighetsnivå på 
0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

– Sous-vide-matlaging med eksakt 
temperaturinnstilling

– Heldekkende grill under glasskeramikk; 
kan kombineres med varmluft opptil 
230 °C og damp

– Automatiske programmer
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

BS4541011 Gaggenau Antrasitt 77.000 kr

BS4541111 edelstål bak glass 77.000 kr

BS4551012 Gaggenau Antrasitt 77.000 kr

BS4551112 edelstål bak glass 77.000 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller 
via forhandler.
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– Bredde 76 cm
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
– Rengjøringssystem, helautomatisk
– Nettovolum 50 liter
– 3 innsettingshøyder
– 2 x LED-belysning på siden
– Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres 

med foretrukket fuktighetsnivå på 
0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

– Sous-vide-matlaging med eksakt 
temperaturinnstilling

– Heldekkende grill under glasskeramikk; 
kan kombineres med varmluft opptil 
230 °C og damp

– Automatiske programmer
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

– Bredde 60 cm
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
– Rengjøringssystem, helautomatisk
– Nettovolum 50 liter
– 3 innsettingshøyder
– 2 LED-belysninger
– Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres 

med foretrukket fuktighetsnivå på 
0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

– Sous-vide-matlaging med eksakt 
temperaturinnstilling

– Heldekkende grill under glasskeramikk;
– kan kombineres med varmluft opptil 

230 °C og damp
– Automatiske programmer
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

BS4701021 Gaggenau Antrasitt 84.200 kr

BS4701121 edelstål bak glass 84.200 kr

BS4711022 Gaggenau Antrasitt 84.200 kr

BS4711122 edelstål bak glass 84.200 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller 
via forhandler.

– Bredde 60 cm
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
– Rengjøringssystem, helautomatisk
– Nettovolum 50 liter
– 3 innsettingshøyder
– 2 x LED-belysning på siden
– Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres 

med foretrukket fuktighetsnivå på 
0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

– Sous-vide-matlaging med eksakt 
temperaturinnstilling

– Heldekkende grill under glasskeramikk;
– kan kombineres med varmluft opptil 

230 °C og damp
– Automatiske programmer
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

BS4741021 Gaggenau Antrasitt 84.200 kr

BS4741121 edelstål bak glass 84.200 kr

BS4751022 Gaggenau Antrasitt 84.200 kr

BS4751122 edelstål bak glass 84.200 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller 
via forhandler.

– Bredde 60 cm
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Vanntank til friskt vann og spillvann
– Rengjøringssystem, helautomatisk
– Nettovolum 50 liter
– 3 innsettingshøyder
– 2 x LED-belysning på siden
– Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres 

med foretrukket fuktighetsnivå på
– 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
– Sous-vide-matlaging med eksakt 

temperaturinnstilling

– Heldekkende grill under glasskeramikk;
– kan kombineres med varmluft opptil 

230 °C og damp
– Automatiske programmer
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

BS4501011 Gaggenau Antrasitt 77.000 kr

BS4501111 edelstål bak glass 77.000 kr

BS4511012 Gaggenau Antrasitt 77.000 kr

BS4511112 edelstål bak glass 77.000 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller 
via forhandler.



Kombimikroovner serie 400

Ovner

Helautomatiske espressomaskiner serie 400
– Avtakbar 2,4 l vanntank
– Gjennomstrømningselement betyr konstant 

bryggetemperatur og null ventetid
– Aroma bryggeteknik for full aroma
– Single portion cleaning – maskinen skyller 

gjennom bryggenheten etter hver kopp
– Automatisk damprengjøring av 

melkesystemet etter hver drikke
– Avtakbar bønnebeholder med 

aromabeskyttende lokk for 500 g gjør 
det enkelt å bytte mellom forskjellige 
kaffebønner

– Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og 
kaffe for et perfekt resultat

– Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker 
kan personaliseres og memoreres

– Syv lysinnstillinger
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi
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– Bredde 76 cm
– Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i 

kombinasjon
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
– 4 ovnsfunksjoner: 
 Varmluft 40 °C og 100–250 °C
 Helgrill + varmluft 100–250 °C
 Helgrill + sirkulasjonsluft 100–250 °C
 Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal  
 ytelse 2000 W

– Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres 
med mikro effekttrinn 600, 360, 180 och 90 W

– Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 
glasskeramisk bunn

– Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
– Nettovolum 36 liter

– Bredde 60 cm
– Høyrehengslet dør
– Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i 

kombinasjon
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
– 4 ovnsfunksjoner: 
 Varmluft 40 °C og 100–250 °C
 Helgrill + varmluft 100–250 °C
 Helgrill + sirkulasjonsluft 100–250 °C
 Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal  
 ytelse 2000 W

– Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres 
med mikro effekttrinn 600, 360, 180 och 90 W

– Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 
glasskeramisk bunn

– Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
– Nettovolum 36 liter

– Bredde 60 cm
– Høyrehengslet dør
– Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i 

kombinasjon
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
– 4 ovnsfunksjoner: 
 Varmluft 40 °C og 100–250 °C
 Helgrill + varmluft 100–250 °C
 Helgrill + sirkulasjonsluft 100–250 °C
 Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal  
 ytelse 2000 W

– Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres 
med mikro effekttrinn 600, 360, 180 och 90 W

– Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 
glasskeramisk bunn

– Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
– Nettovolum 36 liter

BM4841101 edelstål bak glass 79.300 kr

BM4851102 edelstål bak glass 79.300 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Støpsel Q8CNPH0002 må bestilles i tillegg, 
kostnadsfritt.

BM4501001 Gaggenau Antrasitt 50.600 kr

BM4501101 edelstål bak glass 50.600 kr

BM4511002 Gaggenau Antrasitt 50.600 kr

BM4511102 edelstål bak glass 50.600 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Støpsel Q8CNPH0002 må bestilles i tillegg, 
kostnadsfritt.

BM4541001 Gaggenau Antrasitt 50.600 kr

BM4541101 edelstål bak glass 50.600 kr

BM4551002 Gaggenau Antrasitt 50.600 kr

BM4551102 edelstål bak glass 50.600 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Støpsel Q8CNPH0002 må bestilles i tillegg, 
kostnadsfritt.

Ekstra bønnebeholdere, bestill reservedel 
11015223.

CM450102 Gaggenau Antrasitt 52.900 kr

CM450112 edelstål bak glass 52.900 kr



Ovner 15

Planlegg møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Vakuumskuffer serie 400

DV461100 Gaggenau Antrasitt 38.100 kr

DV461110 edelstål bak glass 38.100 kr

DV061100 helintegrert, 
uten front 34.900 kr

Varmeskuffer serie 400

WS461102 Gaggenau Antrasitt 17.700 kr

WS461112 edelstål bak glass 17.700 kr

– Bredde 60 cm, høyde 14 cm
– Vakuumering til sous-vide-matlaging
– Vakuumering for hurtig marinering og 

smaktilsetning
– Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
– Hygienisk vakuumkammer i rustfritt stål, 

brukbar høyde opp til 80 mm
– 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, 

maks 99%

– 3 vakuumnivåer for vakuumering utenfor 
kammeret, maks 90%

– 3 varmeforseglingsnivåer for poser til 
forskjellig kvalitet

– Kapasitet maks. 10 kg
– Innfelt håndtak nederst på skuffen

– Bredde 60 cm, høyde 14 cm
– Vakuumering til sous-vide-matlaging
– Vakuumering for hurtig marinering og 

smaktilsetning
– Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
– Hygienisk vakuumkammer i rustfritt stål, 

brukbar høyde opp til 80 mm
– 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, 

maks 99%

– 3 vakuumnivåer for vakuumering utenfor 
kammeret, maks 90%

– 3 varmeforseglingsnivåer for poser til 
forskjellig kvalitet

– Kapasitet maks. 10 kg
– NB! Du trenger et håndtak eller innfelt grep 

for å åpne den helintegrerte typen

WS482110 edelstål bak glass 25.300 kr
– Bredde 76 cm, høyde 21 cm
– Dempet lukkesystem
– Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 

glassbunn
– 4 effekttrinn i temperaturområdet 40 °C 

til 80 °C (glassoverflate)
– Også for forberedelse og tilberedning av 

måltider og for å holde maten varm

– Volumkapasitet: Middagsservise for 
10 personer inkludert tallerkener og 
suppetallerkener med Ø 24 cm, ekstra 
skåler og serveringsfat avhengig av størrelse

– Klar innvendig belysning
– Nettovolum 38 liter

– Bredde 60 cm, høyde 14 cm
–  Håndtaksløs skuff
–  Dempet lukkesystem
–  Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 

glassbunn
–  Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 

80 °C (glassoverflate)
–  For langsom tilberedelse, heving av deig, 

tørking av urter og frukt, smelting av 
sjokolade og opptining

–  Nettovolum 20 liter
–  Volumkapasitet: Middagsservise for 

6 personer inkludert tallerkener og 
suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra 
skåler og serveringsfat avhengig av størrelse

–  Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

WS462102 Gaggenau Antrasitt 19.000 kr

WS462112 edelstål bak glass 19.000 kr

– Bredde 60 cm, høyde 29 cm
– Håndtaksløs skuff
– Dempet lukkesystem
– Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 

glassbunn
– Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 

80 °C (glassoverflate)
– For langsom tilberedelse, heving av deig, 

tørking av urter og frukt, smelting av 
sjokolade og opptining

– Nettovolum 54 liter
– Volumkapasitet: Middagsservise for 

12 personer inkludert tallerkener og 
suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra 
skåler og serveringsfat avhengig av størrelse

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

WS061102 helintegrert, 
uten front 15.000 kr

Planlegg møbelfront fra kjøkkenprodusent.

– Bredde 60 cm, høyde 14 cm
– Dempet lukkesystem
– Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 

glassbunn
– Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 

80 °C (glassoverflate)
– Innebygget i 14 cm høy nisje
– For langsom tilberedelse, heving av deig, 

tørking av urter og frukt, smelting av 
sjokolade og opptining

– Nettovolum 20 liter
– Volumkapasitet: Middagsservise for 

6 personer inkludert tallerkener og 
suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra 
skåler og serveringsfat avhengig av størrelse

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)



Ovner serie 200

Ovner

BOP2101021 Gaggenau Antrasitt 27.700 kr

BOP2101121 Gaggenau Metallic 27.700 kr

BOP2101321 Gaggenau Silver 27.700 kr

BOP2111022 Gaggenau Antrasitt 27.700 kr

BOP2111122 Gaggenau Metallic 27.700 kr

BOP2111322 Gaggenau Silver 27.700 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i 
tillegg, kostnadsfritt.
Ved bestilling av bakesten/varmeelement 
benyttes BA 056 130/BA 056 115.
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– Bredde 60 cm
– Planmontering
– Pyrolytisk rengjøring
– 13 varmemetoder, med steketermometer og 

bakestenfunksjon
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid
– Nettovolum 76 liter

– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 
A+++ til D

– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 
tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

– Bredde 60 cm
– Planmontering
– Pyrolytisk rengjøring
– 9 varmemetoder med bakestenfunksjon
– Nettovolum 76 liter 

– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 
A+++ til D

– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 
tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

BOP2501021 Gaggenau Antrasitt 43.000 kr

BOP2501121 Gaggenau Metallic 43.000 kr

BOP2501321 Gaggenau Silver 43.000 kr

BOP2511022 Gaggenau Antrasitt 43.000 kr

BOP2511122 Gaggenau Metallic 43.000 kr

BOP2511322 Gaggenau Silver 43.000 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i 
tillegg, kostnadsfritt.
Ved bestilling av bakesten/varmeelement 
benyttes BA 056 133/BA 056 115.

BOP2201021 Gaggenau Antrasitt 31.900 kr

BOP2201121 Gaggenau Metallic 31.900 kr

BOP2201321 Gaggenau Silver 31.900 kr

BOP2211022 Gaggenau Antrasitt 31.900 kr

BOP2211122 Gaggenau Metallic 31.900 kr

BOP2211322 Gaggenau Silver 31.900 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i 
tillegg, kostnadsfritt.
Ved bestilling av bakesten/varmeelement 
benyttes BA 056 133/BA 056 115.

– Bredde 60 cm
– Planmontering
– 9 varmemetoder med bakestenfunksjon
– Nettovolum 76 liter 

 

– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 
A+++ til D

– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 
tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi



Kombidampovner serie 200

Ovner

BSP2701011 Gaggenau Antrasitt 77.000 kr

BSP2701111 Gaggenau Metallic 77.000 kr

BSP2701311 Gaggenau Silver 77.000 kr

BSP2711012 Gaggenau Antrasitt 77.000 kr

BSP2711112 Gaggenau Metallic 77.000 kr

BSP2711312 Gaggenau Silver 77.000 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller 
via forhandler.

BSP2501011 Gaggenau Antrasitt 62.500 kr

BSP2501111 Gaggenau Metallic 62.500 kr

BSP2501311 Gaggenau Silver 62.500 kr

BSP2511012 Gaggenau Antrasitt 62.500 kr

BSP2511112 Gaggenau Metallic 62.500 kr

BSP2511312 Gaggenau Silver 62.500 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller 
via forhandler.
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– Bredde 60 cm
– Planmontering
– Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
– Rengjøringssystem, helautomatisk
– Nettovolum 50 liter
– Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres 

med foretrukket fuktighetsnivå på 
0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

– Sous-vide-matlaging med eksakt 
temperaturinnstilling

– Automatiske programmer
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

– Bredde 60 cm
– Planmontering
– Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
– Nettovolum 50 liter
– Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres 

med foretrukket fuktighetsnivå på 
0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

– Sous-vide-matlaging med eksakt 
temperaturinnstilling

– Automatiske programmer
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

BSP2601011 Gaggenau Antrasitt 69.700 kr

BSP2601111 Gaggenau Metallic 69.700 kr

BSP2601311 Gaggenau Silver 69.700 kr

BSP2611012 Gaggenau Antrasitt 69.700 kr

BSP2611112 Gaggenau Metallic 69.700 kr

BSP2611312 Gaggenau Silver 69.700 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller 
via forhandler.

– Bredde 60 cm
– Planmontering
– Vanntank til friskt vann og spillvann
– Nettovolum 50 liter
– 3 innsettingshøyder
– Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres 

med foretrukket fuktighetsnivå på 
0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

– Sous-vide-matlaging med eksakt 
temperaturinnstilling

– Automatiske programmer
– Steketermometer med estimering av 

tilberedningstid
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

Dampovner serie 200
– Bredde 60 cm
– Planmontering
– Vanntank
– Nettovolum 59 liter
– 3 innsettingshøyder
– LED-belysning på siden
– Damp uten trykk (100% fuktighet) 

fra 30 °C–100 °C

– Sous-vide-matlaging med eksakt 
temperaturinnstilling

– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 
tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

BSP2201011 Gaggenau Antrasitt 47.900 kr

BSP2201111 Gaggenau Metallic 47.900 kr

BSP2201311 Gaggenau Silver 47.900 kr

BSP2211012 Gaggenau Antrasitt 47.900 kr

BSP2211112 Gaggenau Metallic 47.900 kr

BSP2211312 Gaggenau Silver 47.900 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet



Kombimikroovner serie 200

Ovner18

– Bredde 60 cm
– Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i 

kombinasjon
– Planmontering
– Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
– 4 ovnsfunksjoner: 
 Varmluft 40 °C og 100–250 °C
 Helgrill + varmluft 100–250 °C
 Helgrill + sirkulasjonsluft 100–250 °C
 Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal  
 ytelse 2000 W

– Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres 
med mikro effekttrinn 600, 360, 180 och 90 W

– Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 
glasskeramisk bunn

– Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
– Nettovolum 36 liter

BMP2501001 Gaggenau Antrasitt 45.500 kr

BMP2501101 Gaggenau Metallic 45.500 kr

BMP2501301 Gaggenau Silver 45.500 kr

BMP2511002 Gaggenau Antrasitt 45.500 kr

BMP2511102 Gaggenau Metallic 45.500 kr

BMP2511302 Gaggenau Silver 45.500 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Støpsel Q8CNPH0002 må bestilles i tillegg, 
kostnadsfritt.

Mikrobølgeovner serie 200
– Bredde 60 cm
– Planmontering
– Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
– Mikrobølgeovn med 5 effekttrinn: 

900, 600, 360, 180, 90 W
– Stor grill med 3 effekter, maks. effekt 1300 W 

– Helgrill med mikrobølgeeffekttrinn på 
360, 180 og 90 W som kan kombineres

– Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 
glasskeramisk bunn

– Nettovolum 21 liter

BMP2241001 Gaggenau Antrasitt 16.900 kr

BMP2241101 Gaggenau Metallic 16.900 kr

BMP2241301 Gaggenau Silver 16.900 kr

BMP2251002 Gaggenau Antrasitt 16.900 kr

BMP2251102 Gaggenau Metallic 16.900 kr

BMP2251302 Gaggenau Silver 16.900 kr

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet



Helautomatiske espressomaskiner serie 200

CMP250102 Gaggenau Antrasitt 48.300 kr

CMP250112 Gaggenau Metallic 48.300 kr

CMP250132 Gaggenau Silver 48.300 kr

Vakuumskuffer serie 200

DVP221100 Gaggenau Antrasitt 36.400 kr

DVP221110 Gaggenau Metallic 36.400 kr

DVP221130 Gaggenau Silver 36.400 kr

Varmeskuffer serie 200

WSP221102 Gaggenau Antrasitt 16.400 kr

WSP221112 Gaggenau Metallic 16.400 kr

WSP221132 Gaggenau Silver 16.400 kr

Ovner

WSP222102 Gaggenau Antrasitt 17.700 kr

WSP222112 Gaggenau Metallic 17.700 kr

WSP222132 Gaggenau Silver 17.700 kr

– Bredde 60 cm, høyde 29 cm
– Planmontering
– Håndtaksløs skuff
– Push-to-open-system
– Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 

glassbunn
– Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 

80 °C (glassoverflate)
– For langsom tilberedelse, heving av deig, 

tørking av urter og frukt, smelting av 
sjokolade og opptining

– Nettovolum 54 liter
– Volumkapasitet: Middagsservise for 

12 personer inkludert tallerkener og 
suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra 
skåler og serveringsfat avhengig av størrelse

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)
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– Avtakbar 2,4 l vanntank
– Gjennomstrømningselement betyr konstant 

bryggetemperatur og null ventetid
– Aroma bryggeteknik for full aroma
– Single portion cleaning – maskinen skyller 

gjennom bryggenheten etter hver kopp
– Avtakbar bønnebeholder med 

aromabeskyttende lokk for 500 g gjør 
det enkelt å bytte mellom forskjellige 
kaffebønner

– Automatisk damprengjøring av 
melkesystemet etter hver drikke

– Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og 
kaffe for et perfekt resultat

– Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker 
kan personaliseres og memoreres

– Syv lysinnstillinger
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi

– Bredde 60 cm, høyde 14 cm
– Håndtaksløs skuff
– Push-to-open-system
– Hygienisk vakuumkammer i rustfritt stål, 

brukbar høyde opp til 80 mm
– Vakuumering til sous-vide-matlaging
– Vakuumering for hurtig marinering og 

smaktilsetning

– Forlenget oppbevaring gjennom 
vakuumering

– 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, 
maks 99%

– Kapasitet maks. 10 kg

– Bredde 60 cm, høyde 14 cm
– Planmontering
– Håndtaksløs skuff
– Push-to-open-system
– Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med 

glassbunn
– Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 

80 °C (glassoverflate)
– For langsom tilberedelse, heving av deig, 

tørking av urter og frukt, smelting av 
sjokolade og opptining

– Nettovolum 20 liter
– Volumkapasitet: Middagsservise for 

6 personer inkludert tallerkener og 
suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra 
skåler og serveringsfat avhengig av størrelse

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

Ekstra bønnebeholdere, bestill reservedel 
11015223.



Ekstra tilbehør

BA010301 4.500 kr

BA016105 4.700 kr

BA018105 6.000 kr

BA020360 1.400 kr

BA020370 1.700 kr

BA020380 2.500 kr

BA020390 2.800 kr

BA026115 900 kr

BA028115 1.300 kr

Ekstra tilbehør20

– Teleskopskinner, uttrekksskinner, tre nivå
– Til kombidampovner

– Uttrekkshylle
– Fullt teleskoputtrekk og 

emaljeret støpejernsrist

– Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. /  
BOP 25. / BOP 22. 

– Uttrekkshylle
– Fullt teleskoputtrekk og 

emaljeret støpejernsrist

– Passer til EB 333 / BX 48. / BO 48.

– Kokekar, rustfritt stål, 
uperforert, 40 mm dypt, 5 l 

– Passer til kombidampovner

– Kokekar, rustfritt stål, 
perforert, 40 mm dypt, 5 l 

– Passer til kombidampovner

– Kokekar, non-stickbelegg, 
uperforert, 40 mm dypt, 5 l 

– Passer til kombidampovner

– Kokekar, non-stickbelegg, 
perforert, 40 mm dypt, 5 l 

– Passer til kombidampovner

– Bakeplate, emaljert
– 15 mm dyp

– Bakeplate, emaljert
– 30 mm dyp

BA216102 4.000 kr
– Teleskopskinner, uttrekksskinner, fire nivå – Passer til BOP 21.



BA036105 900 kr

BA038105 1.300 kr

BA046117 1.500 kr

BA056115 1.700 kr

BA056130 3.600 kr

BA056133 3.600 kr

BA058115 1.700 kr

Ekstra tilbehør

– Grillrist, forkrommet
– Uten øsehull, med ben 

– Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. /  
BOP 25. / BOP 22.

BA058133 4.200 kr
– Bakesten
– Med holdere og pizzaspade 

(varmeelement må bestilles separat)
– Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle

– Passer til EB 333 / BX 48. / BO 48.
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– Grillrist, forkrommet
– Uten øsehull, med ben 

– Passer til EB 333 / BX 48. / BO 48.

– Glassfat
– 24 mm dyp

– Varmeelement for bakesten 
og Gastronorm stekegryte 

– Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. /  
BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.

– Bakesten
– Med holdere og pizzaspade 

(varmeelement må bestilles separat)
– Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle

– Passer til BOP 21.

– Bakesten
– Med holdere og pizzaspade 

(varmeelement må bestilles separat)
– Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle

– Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. /  
BOP 25. / BOP 22.

– Varmeelement for bakesten 
og Gastronorm stekegryte 

– Passer til EB 333 / BX 48. / BO 48.

BA036102 900 kr
– Grillrist, forkrommet
– Uten øsehull, med ben

– Passer til BOP 21.

BA090100 1.600 kr
– Sorte brytere for EB 333, sett med 2



Ekstra tilbehør

BA220360 1.200 kr

BA220370 1.500 kr

BA226102 900 kr

BA226105 900 kr

Ekstra tilbehør

BA226112 900 kr

BS020002 680 kr

CLS10040 800 kr

– Bakeplate, emaljert
– 24 mm dyp

– Pizzaspade, 2 stk

– Rengjøringspatroner, sett om 4
– Til kombidampovner
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– Kokekar, rustfritt stål, 
uperforert, 35 mm dypt, 5 l 

– Passer til BSP 22.

– Kokekar, rustfritt stål, 
perforert, 35 mm dypt, 5 l 

– Passer til BSP 22.

– Grillpanne, emaljert
– 37 mm dyp

– Grillpanne, emaljert
– 30 mm dyp

GF111100 2.900 kr
– Avkalkings- og smaksfilter
– Må monteres dersom vannet er hardere 

enn 7 °dH
– For første gangs installasjon
– Filterholder med integrert tilbakeslagsventil 

og filterpatron



GF121110 1.600 kr

Ekstra tilbehør

GN114130 900 kr

GN114230 1.200 kr

GN124130 1.100 kr

GN124230 1.400 kr

– Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3
– Uten hull, 40 mm dyp, 1,5 l

– Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3
– Uten hull, 40 mm dyp, 3 l

– Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3
– Med hull, 40 mm dyp, 1,5 l

– Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3
– Med hull, 40 mm dyp, 3 l

GN340230 6.100 kr
– Gastronorm stekegryte i støpt aluminium
– GN 2/3, høyde 165 mm, non-stickbelegg
– Over- og underdel kan brukes som separate 

ildfaste former, høyde 100 og 65 mm
– For ovner med varmeelement BA 056 115 

eller BA 058 115 og uttrekkssystem BA 016 

eller BA 018 (begge bestilles separat) og for 
kombidampovner med adapter GN 010 330 
og uttrekkssystem BA 010 301 (begge deler 
bestilles separa

– For steking i ovn med stekegrytefunksjonen

GN010330 1.100 kr
– Adapter til Gastronorm-beholdere 

og stekegryte

GH031010 670 kr
– Håndtak i edelstål, matcher BOP, 

lengde 30,5 cm, boreavstand 282 mm
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– Filterpatron



Vario-topper serie 400

VI492113 stålramme 55.900 kr

VI482113 stålramme 50.100 kr

VI462113 stålramme 41.400 kr

Platetopper

VI462103 uten ramme 39.200 kr
– Vario flex-induksjonstopp serie 400
– Uten ramme, for planliming
– Bredde 60 cm
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Vifte betjenes på koketoppen
– (sammen med passende vifte)
– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 

med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)
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– Vario flex-induksjonstopp serie 400
– Bredde 90 cm
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
– Kan kombineres perfekt med andre Vario 

400-topper
– Vifte betjenes på koketoppen 

(sammen med passende vifte)
– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 
38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

– 1 induksjonssone Ø 21 cm (2200 W, med 
booster 3700 W), automatisk omkobling til 
Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og 
til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

– Vario flex-induksjonstopp serie 400
– Bredde 80 cm
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
– Kan kombineres perfekt med andre Vario 

400-topper
– Vifte betjenes på koketoppen 

(sammen med passende vifte)
– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 

med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 
med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

– Vario flex-induksjonstopp serie 400
– Bredde 60 cm
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
– Kan kombineres perfekt med andre Vario 

400-topper
– Vifte betjenes på koketoppen
– (sammen med passende vifte)
– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 

med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

VI492103 uten ramme 53.800 kr
– Vario flex-induksjonstopp serie 400
– Uten ramme, for planliming
– Bredde 90 cm
– Stor kokesone for kasseroller opp til Ø 32 cm
– Perfekte til den opprinnelige wokpannen 

med rund bunn, sammen med wokstativ
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Vifte betjenes på koketoppen 

(sammen med passende vifte)
– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 1 induksjonssone Ø 21 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
automatisk omkobling til Ø 26 cm 
(2600 W, med booster 3700 W) og 
til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

VI482103 uten ramme 47.900 kr
– Vario flex-induksjonstopp serie 400
– Uten ramme, for planliming
– Bredde 80 cm
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Vifte betjenes på koketoppen 

(sammen med passende vifte)
– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W) 

med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 
med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)



Platetopper

VI414104 uten ramme 36.300 kr

VI422104 uten ramme 30.500 kr

– Vario induksjonstopp serie 400
– Uten ramme, for planliming
– Bredde 38 cm
– 32 cm-sone med booster-funksjon
– Perfekte til den opprinnelige wokpannen 

med rund bunn, sammen med wokstativ
– Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll 

i stekepanner
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Vifte betjenes på koketoppen 

(sammen med passende vifte)

– 1 induksjonssone Ø 21 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
automatisk omkobling til Ø 26 cm 
(2600 W, med booster 3700 W) og 
til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

– Vario flex-induksjonstopp serie 400
– Uten ramme, for planliming
– Bredde 38 cm
– Fleks-funksjon for kombinasjon 

av rektangulære soner
– Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll 

i stekepanner
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Vifte betjenes på koketoppen 

(sammen med passende vifte)

– 2 fleks-induksjonssoner 20x24 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x24 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)
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VI422113 stålramme 36.300 kr
– Vario flex-induksjonstopp serie 400
– For overliggende montering med synlig kant 

eller for planmontering
– Bredde 38 cm
– Fleks-funksjon for kombinasjon 

av rektangulære soner
– Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll 

i stekepanner
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Kan kombineres perfekt med andre 

Vario 400-topper
– Vifte betjenes på koketoppen 

(sammen med passende vifte)

– 2 fleks-induksjonssoner 19x24 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x24 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

VI414113 stålramme 42.100 kr
– Vario induksjonstopp serie 400
– For overliggende montering med synlig kant 

eller for planmontering
– Bredde 38 cm
– 32 cm-sone med booster-funksjon
– Perfekte til den opprinnelige wokpannen-

med rund bunn, sammen med wokstativ
– Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll 

i stekepanner
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Kan kombineres perfekt med andre 

Vario 400-topper
– Vifte betjenes på koketoppen 

(sammen med passende vifte)

– 1 induksjonssone Ø 21 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
automatisk omkobling til Ø 26 cm 
(2600 W, med booster 3700 W) og 
til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)



Vario-topper serie 400

Platetopper

VG415111F1 rustfritt stål 37.400 kr

VG4152112 rustfritt stål 37.400 kr

VG425111F1 rustfritt stål 34.300 kr

VG4252112 rustfritt stål 34.300 kr

VP414111 edelstål 40.500 kr

VG491111F1 rustfritt stål 63.800 kr

VG4912112 rustfritt stål 63.800 kr

– Vario gasstopp serie 400
– Bredde 90 cm
– Fem multi-ring-bluss med opptil 17,8 kW
– Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn 

for nøyaktig regulering av effekt pluss 
trekkefunksjon

– Trekkefunksjon for varmholding, smelting og 
oppvarming på svært lav effekt

– Solid og flat rist av støpejern
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål

– Kan kombineres perfekt med andre 
Vario 400-topper

– 1 multi-ring wokbluss (300 W–5800 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm

– 2 ekstra kraftige brennere med to flamme-
kretser (165 W–4000 W), egnet for kokekar 
inntil maks. Ø 28 cm

– 2 normalbrennere med to flammekretser 
(165 W–2000 W), egnet for kokekar inntil 
maks. Ø 28 cm

– Brennerringer av messing

1 Flaskegass 
2 Naturgass

– Vario gasswok serie 400
– Bredde 38 cm
– Multi-ring bluss med opptil 5,8 kW
– Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn 

for nøyaktig regulering av effekt pluss 
trekkefunksjon

– Trekkefunksjon for varmholding, smelting og 
oppvarming på svært lav effekt

– Bryter i massivt rustfritt stål
– Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål

– Kan kombineres perfekt med andre 
Vario 400-topper

– Brennerringer av messing

1 Flaskegass 
2 Naturgass

– Vario gasstopp serie 400
– Bredde 38 cm
– Multi-ringbluss opptil 4 kW
– Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn 

for nøyaktig regulering av effekt pluss 
trekkefunksjon

– Trekkefunksjon for varmholding, smelting og 
oppvarming på svært lav effekt

– Bryter i massivt rustfritt stål
– Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål

– Kan kombineres perfekt med andre 
Vario 400-topper

– 1 supersterkt tokretsbluss (165 W–4000 W), 
passer for kokekar inntil Ø 28 cm

– 1 tokrets-normalbluss (165 W–4000 W), 
passer for kokekar inntil Ø 28 cm

– Brennerringer av messing 1 Flaskegass 
2 Naturgass

– Vario Teppan Yaki serie 400
– Bredde 38 cm
– Tilbered mat direkte på den hardforkromme-

de stekeplaten, uten noen kjeler eller panner
– Eksakt temperaturregulering opp til 240 °C
– Optimal varmefordeling
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål

– Brytere med belyst ring, kokesone- og 
temperaturmarkering

– Elektronisk temperaturregulering fra 
120 °C til 240 °C

– To soner, hver på 1500 W, kan brukes 
sammen som én enkelt sone, eller hver 
halvdel kan brukes separat

VR414111 edelstål 35.600 kr
– Vario lavastensgrill serie 400
– Bredde 38 cm
– To soner kan styres tilsammen eller separat
– Stekeplate, halv størrelse for samtidig 

steking og grilling på to separate flater
– Grillrist
– Bryter i massivt rustfritt stål

– Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
– Elektronisk regulering i 12 effekttrinn
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Vario-topper serie 200

Platetopper

VI262120 sort panel 24.400 kr

VI242120 sort panel 19.300 kr

VI232121 sort panel 17.600 kr
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– Vario flex-induksjonstopp serie 200
– Bredde 60 cm
– Svart betjeningspanel
– Bryter/-e med belyst ring
– Kan kombineres med andre topper i Vario 

200-serien til en sammensatt enhet
– Fleks-funksjon for rektangulære soner
– Stekesensorfunksjon

– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Vario flex-induksjonstopp serie 200
– Bredde 38 cm
– Svart betjeningspanel
– Bryter/-e med belyst ring
– Kan kombineres med andre topper i Vario 

200-serien til en sammensatt enhet
– Fleks-funksjon for rektangulære soner
– Stekesensorfunksjon

– 2 fleks-induksjonssoner 19x24 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x24 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Vario flex-induksjonstopp serie 200
– Bredde 28 cm
– Svart betjeningspanel
– Bryter/-e med belyst ring
– Kan kombineres med andre topper i Vario 

200-serien til en sammensatt enhet
– Fleks-funksjon for rektangulære soner
– Stekesensorfunksjon

– 2 fleks-induksjonssoner 19x21 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x21 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)



Vario-topper serie 200

VG231120F1 rustfritt stål 15.800 kr

VG2312202 rustfritt stål 15.800 kr

VG232120F1 rustfritt stål 14.300 kr

VG2322202 rustfritt stål 14.300 kr

VP230120 edelstål 28.600 kr

VG264120F1 rustfritt stål 24.400 kr

VG2642202 rustfritt stål 24.400 kr

– Vario gasstopp serie 200
– Bredde 60 cm
– Svart betjeningspanel
– Bryter/-e med belyst ring
– Kan kombineres med andre topper i Vario 

200-serien til en sammensatt enhet 
 

– 2 ekstra kraftig brennere (560 W–3000 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 22 cm

– 2 normal brenner (380 W–1900 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm

– Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med 
nøyaktige innstillinger og reproduserbar 
flammestørrelse

– Opptil 9,8 kW på 4 brennere

1 Flaskegass 
2 Naturgass

Platetopper28

– Vario gasstopp serie 200
– Bredde 28 cm
– Svart betjeningspanel
– Bryter/-e med belyst ring
– Kan kombineres med andre topper i Vario 

200-serien til en sammensatt enhet
– Multi-ring bluss i solid varmeresisstent 

messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken

– 1 multi-ring wokbluss (300 W–5800 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 30 cm

– Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med 
nøyaktige innstillinger og reproduserbar 
flammestørrelse

– Total effekt opp til 5,8 kW
1 Flaskegass 
2 Naturgass

– Vario gasstopp serie 200
– Bredde 28 cm
– Svart betjeningspanel
– Bryter/-e med belyst ring
– Kan kombineres med andre topper i Vario 

200-serien til en sammensatt enhet 
 

– 1 ekstra kraftig brennere (560 W–3000 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 22 cm

– 1 normal brenner (380 W–1900 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm

– Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med 
nøyaktige innstillinger og reproduserbar 
flammestørrelse

– Totaleffekt gass: 4,9 kW

1 Flaskegass 
2 Naturgass

– Vario Teppan Yaki serie 200
– Bredde 28 cm
– Svart betjeningspanel
– Bryter/-e med belyst ring
– Kan kombineres med andre topper i Vario 

200-serien til en sammensatt enhet
– Tilbered på japansk vis direkte på stekeplaten
– Elektronisk temperaturregulering fra 

140 °C til 240 °C

– Varmholdingsfunksjon
– Rengjøringstrinn
– Varmeelement med 1800 W

VR230120 edelstål 22.500 kr
– Vario lavastensgrill serie 200
– Bredde 28 cm
– Svart betjeningspanel
– Kan kombineres med andre topper i Vario 

200-serien til en sammensatt enhet
– Bryter/-e med belyst ring

– Grillrist
– 2 soner, separat regulerbare
– 9 effekttrinn
– Kombinasjonsfunksjon



CA414110F 1.100 kr

LV030000 490 kr

VA420004 1.700 kr

WP400001 4.600 kr

WZ400000 2.700 kr

VA420010 1.700 kr

VA440010 3.400 kr

VD200020 5.200 kr

VV200010 2.300 kr

VV200020 2.300 kr

Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør 29

– Eluttak
– EU Type F/220-240 V/16 A

– Lavasten for utskifting

– Kombilist for kombinasjon av 
Vario 400-moduler i planmontering

– Kombilist for kombinasjon av 
Vario 400-moduler i ovenpåliggende 
montering

– Lokk i rustfritt stål med monteringsfeste

– Svart apparatdeksel

– Kombilist i edelstål for kombinasjon av 
flere Vario 200-moduler

– Svart kombilist for kombinasjon med andre 
Vario 200-moduler

– Wokpanne av flerlagsmaterialer
– Med rund bunn og skaft, Ø 36 cm, 6 liter, 

10 cm høy

– Passer til VI 49. / V I41. / VG 49. / VG 41. / 
VG 23. / CG 49. / VG 29.

– Wokstativ for wokpanne
– Kun for VI 414, VI 492

VV401000 1.700 kr
– Kombilist 25 mm for kombinasjon av Vario 

400-moduler i utskjæring for tidligere Vario 
400-moduler

– Ikke for kombinasjoner av komfyrtopper 
sammen med benkeventilasjon VL 414

– For ovenpåliggende montering, uten lokk

CA414100F 1.600 kr
– Eluttak, sort
– EU Type F/220-240 V/16 A



CV492100 uten ramme 71.200 kr

Koketopper med integrert ventilasjon serie 200

CV282101 uten ramme 45.800 kr

CV282111 stålramme 45.800 kr

Platetopper 

Koketopper med integrert ventilasjon serie 400
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– Flex-induksjonstopp med integrert 
ventilasjonssystem serie 200

– Bredde 80 cm
– Twist-Pad-betjening med avtakbar sort 

magnetisk bryter
– Fleks-funksjon for kombinasjon 

av rektangulære soner
– 2 fleks-induksjonssoner 20x24 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x24 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 20x24 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 

sammenkoblet 40x24 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen
– Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner
– Energieffektiv, stillegående vifte
– Utlufting eller sirkulasjon
– Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, 

for resirkulasjonssystem
– Ventilasjonseffektivitetsklasse A
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Flex-induksjonstopp med integrert 
ventilasjonssystem serie 400

– Bredde 90 cm
– Uten ramme, for planliming
– Solide brytere i rustfritt stål med svart belegg
– Fleks-funksjon for kombinasjon 

av rektangulære soner
– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 
med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 

sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 
med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen
– Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner
– Energieffektiv, stillegående vifte
– Utlufting eller sirkulasjon
– Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, 

for resirkulasjonssystem
– Ventilasjonseffektivitetsklasse A
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

Husk bestilling av nødvendig installasjonstilbehør 
CA 082 010, CA 082 020 eller CA 084 010.

Husk bestilling av nødvendig installasjonstilbehør 
CA 082 010, CA 082 020 eller CA 084 010.



Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør

CA082010 2.200 kr
– Sett for resirkulering uten kanalføring 
– Består av 4 aktive kullfiltre med høyeffektiv 

luktreduksjon og teleskoptilkobling

CA082020 2.000 kr
– Kullfiltersett 
– Består av 4 aktive kullfiltre med høyeffektiv 

luftreduksjon og luftdeler

CA084010 730 kr
– 4 akustiske filter til utlufting
– Nødvendige rørdeler bestilles separat

CA282111 1.500 kr
– 4 aktive kullfiltre med høyeffektiv 

luktreduksjon for sirkulasjonsdrift

AD857033 370 kr
– Kort flatkanalsbend 90° for installasjon av 

CV 282/CV 492 i 65 cm djupe benkeplater 
for utluftning og kanalført resirkulasjon

– Plast, lav brennbarhet
– DN 150 flat 

– Oppfyller Needle Flame Test 
(i henhold til IEC 60695-5-11), V2 
brennbarhetsklasse (i henhold til UL94) og 
B1 byggematerialeklasse (DIN 4102-1)

AD857034 370 kr
– Ekstra kort flatkanalsbend 90° for montering 

av CV 282/CV 492 i 60 cm dype benkeplater 
for utlufting og kanalført resirkulasjon

– Plast, lav brennbarhet
– DN 150 flat
– Enkel å koble til via det 

flate kanaltilkoblingstykket

– Aerodynamisk optimalisert for minimerte 
trykktap og maksimal strømningshastighet

– Oppfyller Needle Flame Test 
(i henhold til IEC 60695-5-11),                     
V2 brennbarhetsklasse (i henhold til UL94) 
og B1 byggematerialeklasse (DIN 4102-1)

CA282112 1.600 kr

Tilbehøret er tilgjengelig til desember, og erstattes av CA 282 112.

Tilbehøret er tilgjengelig fra desember, og erstatter CA 282 111.

CA082011 2.300 kr

Tilbehøret er tilgjengelig til desember, og erstattes av CA 082 011.

Tilbehøret er tilgjengelig fra desember, og erstatter CA 082 010.

CA082060 4.000 kr

CA082061 4.000 kr

– Sett med kanaler til resirkulering
– For benkeplatedybde ≥ 60 cm

CA082070 4.000 kr

CA082071 4.000 kr

– Sett med kanaler til resirkulering
– For benkeplatedybde ≥ 70 cm

Tilbehøret er tilgjengelig til desember, og erstattes av CA 082 071.

Tilbehøret er tilgjengelig fra desember, og erstatter CA 082 070.

Tilbehøret er tilgjengelig til desember, og erstattes av CA 082 061.

Tilbehøret er tilgjengelig fra desember, og erstatter CA 082 060.
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Induksjonstopper serie 400

CX492101 uten ramme 72.500 kr

CX492111 stålramme 72.500 kr

CX482101 uten ramme 66.400 kr

CX482111 stålramme 66.400 kr

Platetopper

Gasstopper serie 400

Gasstopper serie 200

CG492111F1 rustfritt stål 61.500 kr

CG4922112 rustfritt stål 61.500 kr

VG295150F1 rustfritt stål 40.000 kr

VG2952502 rustfritt stål 40.000 kr

CG291210 rustfritt stål 15.600 kr

CG261210 rustfritt stål 9.400 kr
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– Sonefri induksjon
– Sort glasskeramikk
– Bredde 90 cm
– Opptil 6 kokekar kan brukes samtidig på 

platetoppen
– TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle 

funksjoner
– Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll 

i gryter

– Teppan Yaki-funksjon
– Maks effekt for store kokekar opptil 5,5 kW
– Vifte betjenes på koketoppen 

(sammen med passende vifte)
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Sonefri induksjon
– Sort glasskeramikk
– Bredde 80 cm
– Opptil 5 kokekar kan brukes samtidig på 

platetoppen
– TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle 

funksjoner
– Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll 

i gryter

– Teppan Yaki-funksjon
– Maks effekt for store kokekar opptil 5,5 kW
– Vifte betjenes på koketoppen 

(sammen med passende vifte)
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Bredde 100 cm
– Fem multi-ring-bluss med opptil 17,8 kW
– Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn 

for nøyaktig regulering av effekt pluss 
trekkefunksjon

– Trekkefunksjon for varmholding, smelting og 
oppvarming på svært lav effekt

– Stabilt støpejernsgitter med glatt flate på 
samme nivå som benkeplaten

– Bryter i massivt rustfritt stål
– 1 multi-ring wokbluss (300 W–5800 W), 

egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm

– 2 ekstra kraftige brennere med 
to flammekretser (165 W–4000 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm

– 2 normalbrennere med to flammekretser 
(165 W–2000 W), egnet for kokekar inntil 
maks. Ø 28 cm

– Brennerringer av messing 1 Flaskegass 
2 Naturgass

Husk bestilling av nødvendig innbyggingsrammen 
CA 429 410. Den kan sendes i forkant til 
leverandør av benkeplaten (rustfritt/sten) for 
montering.

Dyser til butan-/propangass 28–30/37 mbar 
medfølger.

Dyser til butan-/propangass 28–30/37 mbar 
medfølger.

– Bredde 90 cm
– Wokbrenner med opptil 5,8 kW
– Betjeningspanel gir bekvem og sikker 

betjening
– Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med 

nøyaktige innstillinger og reproduserbar 
flammestørrelse

– Multi-ring bluss i solid varmeresisstent 
messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken 

– 1 multi-ring wokbluss (300 W–5800 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm

– 2 ekstra kraftige brennere med 
to flammekretser (170 W–4000 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm

– 2 normalbrennere med to flammekretser 
(170 W–2000 W), egnet for kokekar inntil 
maks. Ø 28 cm

– Opptil 17,8 kW på 5 brennere
– Elektrisk tenning

1 Flaskegass 
2 Naturgass

– Bredde 90 cm
– Naturgass 20 mbar
– Dyser for flaskegass 28–30/37 mbar 

medfølger
– Koketoppen kan monteres ovenpå
– Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med 

nøyaktige innstillinger og reproduserbar 
flammestørrelse

– Multi-ring bluss med opptil 5 kW 

– 1 wokbrenner med 2 flammekretser 
(300 W–5000 W)

– 1 ekstra kraftig brennere (500 W–3000 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 26 cm

– 2 normale brennere (350 W–1750 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm

– 1 sparebrenner (330 W–1000 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 14 cm

– Tredelt rist i støpejern med jevn overflate
– Emaljerte brennerdeksler

– Bredde 60 cm
– Naturgass 20 mbar
– Dyser for flaskegass 28–30/37 mbar 

medfølger
– Koketoppen kan monteres ovenpå
– Opptil 9,75 kW med brennere i 

diamantformasjon
– Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med 

nøyaktige innstillinger og reproduserbar 
flammestørrelse

– 1 ekstra kraftig brennere (500 W–3000 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 26 cm

– 1 normal brenner (290 W–1750 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm

– 1 sparebrenner (330 W–1000 W), 
egnet for kokekar inntil maks. Ø 16 cm

– Emaljerte brennerdeksler
– Todelt rist i støpejern med jevn overflate



Induksjonstopper serie 200

CI292102 uten ramme 34.900 kr

CI292112 stålramme 34.900 kr

CI283103 uten ramme 27.600 kr

CI283113 stålramme 27.600 kr

CI282102 uten ramme 30.500 kr

CI282112 stålramme 30.500 kr

CI272103 uten ramme 24.700 kr

CI272113 stålramme 24.700 kr

Platetopper

CI262105 uten ramme 23.300 kr

CI262115 stålramme 23.300 kr

– Bredde 60 cm
– Twist-Pad-betjening med avtakbar 

magnetisk bryter
– Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll 

i stekepanner
– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 
med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 
med automatisk utvidelse opp til 30x30 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Vifte betjenes på koketoppen 
(sammen med passende vifte)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

CI261114 stålramme 17.500 kr
– Bredde 60 cm
– Sensor-betjening med direkte valg 

av effekttrinn
– 1 induksjonssone Ø 18 cm 

(1800 W, med booster 3100 W), 
automatisk kobling til 18x28 cm stekesone 
(2000 W, med booster 3700 W)

– 1 indukssjonssone Ø 21 cm 
(2200 W, med booster 3700 W)

– 1 indukssjonssone Ø 18 cm 
(1800 W, med booster 3100 W)

– 1 indukssjonssone Ø 15 cm 
(1400 W, med booster 2200 W)
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– Bredde 90 cm
– Twist-Pad-betjening med avtakbar 

magnetisk bryter
– Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll 

i stekepanner
– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 

sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 1 induksjonssone Ø 21 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
automatisk omkobling til Ø 26 cm 
(2600 W, med booster 3700 W) og 
til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

– Vifte betjenes på koketoppen 
(sammen med passende vifte)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

– Bredde 80 cm
– Twist-Pad-betjening med avtakbar 

magnetisk bryter
– Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll 

i stekepanner
– 2 fleks-induksjonssoner 20x21 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x21 cm 
(3300 W, med booster 3700 W) 

– 1 induksjonssone Ø 24 cm 
(2200 W, med booster 3300 W)

– 1 indukssjonssone Ø 18 cm 
(1800 W, med booster 3100 W)

– 1 indukssjonssone Ø 15 cm 
(1400 W, med booster 2200 W)

– Vifte betjenes på koketoppen 
(sammen med passende vifte)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

– Bredde 80 cm
– Twist-Pad-betjening med avtakbar 

magnetisk bryter
– Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll 

i stekepanner
– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 
med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 40x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 
med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Vifte betjenes på koketoppen 
(sammen med passende vifte)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

– Bredde 70 cm
– Twist-Pad-betjening med avtakbar 

magnetisk bryter
– Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll 

i stekepanner
– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 

(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 
med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm 
(2200 W, med booster 3700 W), 
sammenkoblet 38x23 cm 
(3300 W, med booster 3700 W), 
med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm 
(3300 W, med booster 3700 W)

– Vifte betjenes på koketoppen 
(sammen med passende vifte)

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

Ekstra Twist-Pad: Reservedel 636317.

Ekstra Twist-Pad: Reservedel 636317.

Ekstra Twist-Pad: Reservedel 636317.

Ekstra Twist-Pad: Reservedel 636317.

Ekstra Twist-Pad: Reservedel 636317.



CE261114 stålramme 15.600 kr

Platetopper

Glasskeramikktopper serie 200

CE291101 uten ramme 23.400 kr

CE291111 stålramme 23.800 kr

– Bredde 90 cm
– 2 SuperQuick-kokesoner Ø 18 cm (1800 W), 

kan utvides til stekesone 18 x 41,5 cm (4400 W)
– 1 SuperQuick-sone Ø 12 cm (750 W), 

omstillbar til kokesone Ø 21 cm (2100 W, 
med booster 2600 W)

– 1 SuperQuick-kokesone Ø 14,5 cm 
(1050 W), omstillbar til kokesone Ø 21 cm 
(2200 W) eller til kokesone Ø 27 cm 
(3080 W)

– 1 SuperQuick-sone Ø 14,5 cm 
(1200 W, med booster 1600 W)

– Stekesensorfunksjon for Ø 21 cm kokesone
– Sensor-betjening med direkte valg av 

effekttrinn
– Sensor-betjening med direkte valg av 

effekttrinn
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– Bredde 60 cm
– Sensor-betjening med direkte valg 

av effekttrinn
– 1 SuperQuick-kokesone Ø 17 cm (1800 W), 

omstillbar til stekesone 17 x 26,5 cm (2600 W) 

– 1 SuperQuick-kokesone Ø 14,5 cm 
(1200 W), omstillbar til sone Ø 21 cm 
(2100 W, med booster 2600 W)

– 1 SuperQuick-kokesone Ø 18 cm (2000 W)
– 1 SuperQuick-sone Ø 14,5 cm (1200 W)



Ekstra tilbehør

CA051300 5.300 kr

CA052300 3.200 kr

Ekstra tilbehør

GN232110 6.600 kr

GN232230 5.700 kr

GP900003 Ø 21 cm 1.500 kr

GP900002 Ø 19 cm 1.300 kr

GP900001 Ø 15 cm 900 kr

CA429410 4.700 kr
– Innbyggingsramme med dekorramme 

(for å sveises inn i stål eller silikoneres 
i granitt) og holdere

– Teppan Yaki i flerlagsmateriale
– GN 1/1
– Til sonefri induksjonstopp

– Teppan Yaki i flerlagsmateriale
– GN 2/3
– Til sonefri induksjonstopp

– Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål
– Slippbelegg

GP900004 Ø 28 cm 2.400 kr
– Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål
– Non-stickbelegg

CA230100 1.600 kr
– Twist-Pad, magnetbryter for  

induksjonstopper serie 200
– Brytere av rustfritt stål med sort belegg

35

– Teppan Yaki i flerlagsmateriale
– Til flex-induksjonstopp

– Grillplate i støpt aluminium
– Non-stickbelegg
– Til flex-induksjonstopp



Ventilatorer

Takventilasjon serie 400

AC402181 23.500 kr

Tilbehør takventilasjon

AC482181 15.900 kr

AC472181 7.300 kr

AL400122 Bredde 120 cm 75.500 kr

AL400192 Bredde 90 cm 62.500 kr

– Teleskopisk benkeventilasjon som kan 
senkes ned når den ikke er i bruk

– Utlufting/sirkulasjon
– Uten motor, kan kombineres med Gaggenau 

BLDC motorenhet
– Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
– Dimbar, nøytral hvit LED-belysning for 

optimal belysning av hele koketoppen

– For overliggende montering med synlig kant 
eller for planmontering

– 3 elektronisk styrte effekttrinn 
og 1 intensivtrinn

– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 
A+++ til D

Benkeventilasjon serie 400

VL414112 29.300 kr

Vario benkeventilasjon serie 400
– Vario benkeventilasjon serie 400
– Bredde 15,5 cm
– Uten motor
– Utlufting eller sirkulasjon
– Kan kombineres perfekt med 

andre planmonterte Vario 400-topper
– Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
– Bryter i massivt rustfritt stål
– Svært effektivt ventilasjon med lite støy, 

spesielt med ekstern motorenhet AR 410 110
– Funksjon for automatisk, følerstyrt 

effektjustering avhengig av mengden matos

– Viften styres fra koketoppen 
(med passende koketopp)

– For hver VL anbefales en motorenhet
– Leveres med utluftningsbend
– Ventilasjonseffektivitetsklasse A
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Tilkobling til hjemmenettverk for digitale 

tjenester (Home Connect) enten via 
nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst 
via WiFi
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– Filtermodul
– Diskret integrering i kjøkkenet
– Stor fleksibilitet i dimensjoner, 

effekt og betjening
– Romventilasjon
– Uten motor, kan kombineres med 

Gaggenau BLDC motorenhet
– Høyeffektiv, patentert kantventilasjon

– Glatt underside som er enkel å rengjøre, 
med dekkede filtre

– Se i Models and Dimensions for anbefalte 
kombinasjoner av takventilasjon og eksterne 
motorer samt dimensjoner

– Ventilasjonseffektivitetsklasse A 
– Energieffektivitetsklasse B på en skala fra 

A+++ til D

– Kontrollmodul for takventilasjon 
med belysning

– Individuell innbygging av belysnings-
elementer i sammensetningen av 
takventilasjonen

– Infrarød fjernkontroll med 7 taster, backup-
taster for betjening også på kontrollmodulen

– 3 elektronisk styrte effekttrinn 
og 1 intensivtrinn

– Intervallventilasjon, 6 min.
– Etterutluftingstrinn, 6 min.
– Indikator for rengjøring av fettfilter

– Belysningsmodul for takventilasjon
– For kompletterende kontrollmodul 

med belysning

– Individuell innbygging av belysningselementer 
i sammensetningen av takventilasjonen

Husk bestilling av kontroll- og belysningsmoduler 
etter individuel løsning.

Husk bestilling av ekstra tilbehør.

Husk bestilling av ekstra tilbehør.



Ventilatorer

Fritthengende hetter serie 400

Veggmonterte hetter serie 400

AW442160 Bredde 160 cm 43.300 kr

AW442120 Bredde 120 cm 38.500 kr

AW442190 Bredde 90 cm 34.800 kr

– Profesjonell ventilator kombinert med 
klassiskt Gaggenau-design

– Utlufting/sirkulasjon
– Uten motor, kan kombineres med Gaggenau 

BLDC motorenhet
– Meget effektiv utsuging av matlagingsos 

takket være stort oppfangningsområde

– Vinklet baffelfilter med høy i 
fettopptakingsevne

– Funksjon for automatisk, følerstyrt 
effektjustering avhengig av mengden matos

– Ventilasjonseffektivitetsklasse A
– Energieffektivitetsklasse B på en skala fra 

A+++ til D

– Profesjonell ventilator kombinert med 
klassiskt Gaggenau-design

– Utlufting/sirkulasjon
– Uten motor, kan kombineres med Gaggenau 

BLDC motorenhet
– Meget effektiv utsuging av matlagingsos 

takket være stort oppfangningsområde

– Vinklet baffelfilter med høy i 
fettopptakingsevne

– Funksjon for automatisk, følerstyrt 
effektjustering avhengig av mengden matos

– Ventilasjonseffektivitetsklasse A
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D

AI442160 Bredde 160 cm 50.600 kr

AI442120 Bredde 120 cm 45.800 kr

AI442100 Bredde 100 cm 43.300 kr

– Profesjonell ventilator kombinert med 
klassiskt Gaggenau-design

– Utlufting/sirkulasjon
– Uten motor, kan kombineres med Gaggenau 

BLDC motorenhet
– Meget effektiv utsuging av matlagingsos 

takket være stort oppfangningsområde

– Vinklet baffelfilter med høy 
i fettopptakingsevne

– Funksjon for automatisk, følerstyrt 
effektjustering avhengig av mengden matos

– Ventilasjonseffektivitetsklasse A
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D

Ventilasjon sett-nummer AL 400 – resirkulasjon

SET1AL4105 87.000 kr
– Konfigurasjon for benkeventilasjon  

AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 
(resirkulasjon) 
 

– Deler som inngår i SET: 
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,  
1x AD 854 050, 1x AD 858 010,  
1x AD 704 050

SET2AL4107 115.690 kr
– Konfigurasjon for benkeventilasjon  

AL 400 122 med 2 motorenheter  
AR 413 122 (resirkulasjon) 
 
 

– Deler som inngår i SET: 
Lista på i setet medföljande delar: 
1x AL 400 122, 2x AR 413 122,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
1x AD 858 010, 2x AD 857 041, 
1x AD 900 091

SET2AL4301 116.570 kr
– Konfigurasjon for benkeventilasjon  

AL 400 122 med 2 motorenheter  
AR 410 110 (resirkulasjon) 
 

– Deler som inngår i SET: 
1x AL 400 122, 2x AR 410 110,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
2x AD 858 010, 1x AD 900 091

SET1AL4107 86.270 kr
– Konfigurasjon for benkeventilasjon  

AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 
(resirkulasjon) 
 

– Deler som inngår i SET: 
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
1x AD 858 010, 1x AD 704 050,  
1x AD 900 091
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Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal.

Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal.

Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal.



Ventilatorer

SET1VL4701 47.220 kr

SET1VL4503 45.620 kr

SET2VL4701 48.640 kr

SET1VL4703 44.730 kr

SET3VL4501 51.030 kr

SET1VL4702 48.730 kr

Ventilasjon sett-nummer VL 414 – resirkulasjon

Ventilasjon sett-nummer VL 414 – utluftning

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 
med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), 
flattkanal

– Deler som inngår i SET: 1x VL 414 112, 
1x AR 410 110, 1x AD 410 040

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 
med motorenhet AR 403 122 (utluftning), 
flattkanal metall 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 414 112, 
1x AR 403 122, 1x AD 858 010, 
1x AD 854 041, 1x AD 990 091

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 
med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), 
flattkanal 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 414 112, 
1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 
1x AD 857 040, 1x AD 857 030, 
1x AD 410 040

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 
med motorenhet AR 403 122 (utluftning), 
flattkanal 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 414 112, 
1x AR 403 122, 1x AD 410 040, 
1x AD 857 015, 1x AD 857 040, 
1x AD 857 041, 1x AD 990 090

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 
med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), 
flattkanal metall 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 414 112, 
1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 
1x AD 854 000, 1x AD 854 030, 
1x AD 410 040, 1x AD 990 091

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 
med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), 
flattkanal 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 414 112, 
1x AR 413 122, 1x AD 410 040, 
1x AD 857 015, 1x AD 857 040, 
1x AD 857 041, 1x AD 990 090
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Ventilatorer

Takventilasjon serie 200

AC270101 78.500 kr

AC250121 32.600 kr

Benkeventilasjon serie 200

AL200190 Bredde 90 cm 39.200 kr

AL200180 Bredde 80 cm 36.300 kr

– Bredde 105 cm
– Gaggenau Black
– Sirkulasjon
– Høydejusterbar takventilator, når den ikke er 

i bruk, kan den løftes helt opp til taket eller 
integreres i taket

– Presisjonshåndverk, solid utforming 
i aluminium

– Funksjon for automatisk, følerstyrt 
effektjustering avhengig av mengden matos

– Enkel montering i taket med medfølgende 
takmonteringsplate

– Fjernkontroll inkludert
– Luktreduksjon: > 90 %
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Bredde 120 cm
– Gaggenau Light Bronze
– Utlufting/sirkulasjon
– Filterbeskyttelse i massivt anodisert 

aluminium, i Gaggenau Light Bronze
– Funksjon for automatisk, følerstyrt 

effektjustering avhengig av mengden matos

– Fjernkontroll inkludert
– Til resirkulasjon er det nødvendig med en 

ekstern resirkulasjonsmodul
– Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra 

A+++ til D
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Benkeventilasjon serie 200
– Gaggenau Black-anodisert aluminiumsramme
– Utlufting/sirkulasjon
– Teleskopisk benkeventilasjon som kan 

senkes ned når den ikke er i bruk
– Perfekt i kombinasjon med rammeløse 

induksjonstopper til planmontering
– Gjennomsiktig dampskjerm for integrering 

i kjøkkenet
– Atmosfærisk belysning gjennom 

glassets kanter

– Guided Air-teknologi sikrer at en stor andel 
av osen fanges opp fra hele komfyren

– Luktreduksjon: > 90 %
– Automatikk med følerstyrt etterutlufting
– Aktivt kullfilter (til resirkulasjon) lett 

tilgjengelig ovenfra
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

Vario benkeventilasjon serie 200

VL200120 15.600 kr
– Vario benkeventilasjon serie 200
– Kan kombineres med andre topper i Vario 

200-serien til en sammensatt enhet
– Høyeffektiv ventilasjon ved koketoppen 

integrert i benken
– 3 elektronisk styrte effekttrinn og 

1 intensivtrinn

– Funksjon for automatisk, følerstyrt 
effektjustering avhengig av mengden matos

– Støysvakt system med motoren AR 410 110
– For hver VL anbefales en motorenhet
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
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Inkl. innebygget motor.

Inkl. innebygget motor.

Husk bestilling av ekstra tilbehør.

Inkl. motor, men husk installasjonssett  
VA 200 080 og evt. resirkulasjonsmodul  
AA 200 880 el. AA 200 882.



Ventilatorer

AI240191 35.100 kr

Veggmonterte hetter serie 200

AW240191 25.200 kr

AW250192 25.700 kr

Fritthengende hetter serie 200

Uttrekksvifter serie 200

AF210192 Bredde 90 cm 18.400 kr

AF210162 Bredde 60 cm 13.500 kr

– Utlufting/sirkulasjon
– Diskret flat avtrekksvifte med integrert 

glasskjerm i hetten
– Ekstra stille drift takket være innebygd 

støyreduksjon
– Dampskjermen slås ut ved å trykke på den
– Funksjon for automatisk, følerstyrt 

effektjustering avhengig av mengden matos

– Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste 
opplysning av hele koketoppen

– Med den patenterte rammeheisen forsvinner 
den flate avtrekksviften helt i overskapet

– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 
A+++ til D

Innbyggingsvifter serie 200

AC200191 Bredde 86 cm 14.300 kr

AC200181 Bredde 70 cm 13.800 kr

AC200161 Bredde 52 cm 12.700 kr

– Utlufting/sirkulasjon
– Kan bygges inn helt usynlig i overskap
– Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste 

opplysning av hele koketoppen

– Fjernkontroll finnes som ekstra tilbehør
– Energieffektivitetsklasse A++ på en skala 

fra A+++ til D

– Bredde 90 cm
– Rustfritt stål med betjeningspanel i glass, 

Gaggenau Antrasitt
– Høyeffektiv utsuging av matos med filtre som 

er plassert litt lenger inn
– Viften styres fra koketoppen 

(med passende koketopp)

– Utlufting eller sirkulasjon
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Bredde 90 cm
– Rustfritt stål med betjeningspanel i glass, 

Gaggenau Antrasitt
– Høyeffektiv utsuging av matos med filtre som 

er plassert litt lenger inn
– Viften styres fra koketoppen 

(med passende koketopp)

– Utlufting eller sirkulasjon
– Energieffektivitetsklasse A på en skala fra 

A+++ til D
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Gaggenau antrasitt
– Bredde 90 cm
– Vinklet dampskjerm gir sjenerøs fri plass 

over toppen
– Glassdekselet kan dras fremover, for å 

øke området som fanger opp osen under 
spesielt intensiv matlaging

– Funksjon for automatisk, følerstyrt 
effektjustering avhengig av mengden matos

– Dimbar omgivelsesbelysning gjør det mulig 
å justere belysningen individuelt

– Viften har kun utstyr for kullfilterdrift, uten 
kanal. Det ekstra tilbehøret AD 200 012 kan 
brukes til ev. utlufting

– Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra 
A+++ til D

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)
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Inkl. innebygget motor.

Inkl. innebygget motor.

Første kullfilter inkludert. Regenererbare kullfilter 
kan bestilles AA 250 112. For utlufting, bestill 
luftkanal og andre nødvendige deler for å lede 
luften ut.

Inkl. innebygget motor.



Ventilatorer

SET1VL2303 37.330 kr

SET2VL2701 34.940 kr

SET1VL2101 35.030 kr

SET1VL2102 31.920 kr

SET1VL2703 31.030 kr

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 
med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), 
flattkanal metall 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 
1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 
1x AD 854 040, 1x AD 854 030, 
1x AD 410 040, 1x AD 990 091

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 
med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), 
flattkanal 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 
1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 
1x AD 857 040, 1x AD 857 030, 
1x AD 410 040

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 
med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), 
flattkanal 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 
1x AR 413 122, 1x AD 852 010, 
1x AD 852 041, 1x AD 410 040, 
1x AD 990 090

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 
med motorenhet AR 403 122 (utlufting), 
flattkanal metall 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 
1x AR 403 122, 1x AD 858 010, 
1x AD 854 041, 1x AD 990 091

– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 
med motorenhet AR 403 122 (utlufting), 
flattkanal 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 
1x AR 403 122, 1x AD 410 040, 
1x AD 857 015, 1x AD 857 040, 
1x AD 857 041, 1x AD 990 090

SET1VL2201 32.260 kr
– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 

med motorenhet AR 403 122 (utlufting), 
flattkanal 
 

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 
1x AR 403 122, 1x AD 851 041, 
1x AD 852 030, 1x AD 852 010, 
1x AD 410 040, 1x AD 852 041, 
1x AD 990 090

Ventilasjon sett-nummer VL 200 – resirkulasjon

Ventilasjon sett-nummer VL 200 – utluftning
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SET1VL2301 33.520 kr
– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 

med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), 
flattkanal

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 
1x AR 410 110, 1x AD 410 040



Ventilatorer42

Eksterne motorer 

AR400142 17.900 kr

AR400143 13.000 kr

AR401142 21.100 kr
– Kraftig motorenhet som kombineres med 

motorløse enheter
– For montering på yttervegg
– Utlufting
– Maks. utsugningseffekt 1050 m³/t
– 3 elektronisk styrte effekttrinn 

og intensivtrinn 

– Effektiv BLDC-teknikk
– Rustfritt stål
– Støyisolasjon for å minimere lydnivå
– Rørtilkopling luftinntak: 1x Ø 200 mm rund
– Feste for montering på yttervegg er inkludert

– Kraftig motorenhet som kombineres med 
motorløse enheter

– For montering innendørs 
– Utlufting
– Maks. utsugningseffekt 830 m³/t
– 3 elektronisk styrte effekttrinn og 

intensivtrinn

– Effektiv BLDC-teknikk 
– Kabinett i metall
– Rørtilkopling luftinntak: 1x Ø 150 mm rund, 

4x Ø 150 mm rund
– Installasjon i et annet rom gir mulighet for 

redusert støy i kjøkkenet

– Kraftig motorenhet som kombineres med 
motorløse enheter

– Montering innvendig i luftkanal for  
AI/AW 442

– Utlufting/sirkulasjon
– Maks. utsugningseffekt 1005 m³/t

– 3 elektronisk styrte effekttrinn 
og intensivtrinn

– Effektiv BLDC-teknikk 
– Kabinett i metall
– Rørtilkopling trykkside: 1x Ø 150 mm rund

AR410110 17.000 kr

AR403122 13.000 kr

AR413122 17.000 kr

– Kraftig, ekstern vifteenhet som kan 
kombineres med Vario benkeventilasjon og 
benkeventilasjon AL 400 122

– Installasjon i benkeskapet
– Sirkulasjon
– Maks ventilasjonseffekt 665 m³/t

– 3 elektronisk styrte effekttrinn 
og intensivtrinn 

– Effektiv BLDC-teknikk
– Metallkabinett, forsinket 
– Spesielt tyst takket være patentert lydisolasjon
– 2 aktive kullfilter medfølger

– Kraftfull motorenhet til å kombinere med 
motorløse enheter 

– Kompakt og plassbesparende montering 
i en 10 cm høy sokkel 

– Utlufting
– Maks. utsugingseffekt 875 m³/t
– 3 elektronisk styrte effekttrinn 

og intensivtrinn

– Effektiv BLDC-teknikk 
– Metallkabinett, forsinket
– Rørtilkopling trykkside: 1x 150 mm flatkanal
– Feste for montering i tak eller på siden 

av skap følger med

– Kraftfull motorenhet til å kombinere med 
motorløse enheter

– Kompakt og plassbesparende montering 
i en 10 cm høy sokkel 

– Sirkulasjon
– Maks ventilasjonseffekt 900 m³/t 

3 elektronisk styrte effekttrinn 
og intensivtrinn

– Effektiv BLDC-teknikk
– Metallkabinett, forsinket
– Feste for montering i tak eller på siden 

av skap følger med
– 2 aktive kullfilter medfølger

Første kullfilter inkludert.

Første kullfilter inkludert.



Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør

AD854048 1.200 kr
– Luftsamler 150 mm flatkanal
– Galvanisert metall med plast
– 2 x 150 mm intak flatkanal
– 1x 150 mm flat luftutslipp

AA200112 6.300 kr
– 1 regenererbart kullfilter
– For sirkulasjonsmodul AA 200 812/816 og 

AA 010 811/AA 012 811

AA010811 edelstål 8.800 kr

AA012811 hvit 8.800 kr

– Resirkulasjonsmodul inkl. 1 aktivt kullfilter
– For sirkulasjonsdrift

AA200110 1.400 kr
– 1 aktivt kullfilter med høyt opptak av matos 

takket være større overflate
– Til sirkulasjonsmodul AA 200 812/816, 

AA 010 811/AA 012 811

AA200122 13.200 kr
– 3 regenererbare aktive kullfiltre
– For sirkulasjonsdrift
– Kan kombineres med takventilasjon 

AC 230 og AC 270
– Luktreduksjon: > 90 %

– Utvidet filterskiftintervall på det aktive 
kullfilteret: Kan regenereres opptil 30 ganger

– Regenereres i ovnen på 200 °C

AD854050 1.200 kr
– Tilkoplingsdel for AL 400
– Forsinket stål
– DN: 150 flat

AD754049 1.200 kr
– Tilkoplingsdel for AL 400
– Forsinket stål
– Ø 150 mm rund

AA200121 1.500 kr
– 3 aktive kullfiltre
– For sirkulasjonsdrift
– Kan kombineres med takventilasjon 

AC 230 og AC 270
– Luktreduksjon: > 90 %

– Passende til tilberedelse av fisk og skalldyr, 
spesielt tilpasset for dette

– Beskyttelse mot allergenpartikler på grunn 
av spesialbehandling
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AD754048 1.200 kr
– Luftsamler Ø 150 mm rundt rør
– 2x Ø 150 mm inntak rundt rør
– 1 stk. Ø 150 rundt rør luftutslipp
– Galvanisert metall



Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør

AA010410 2.500 kr
– Ventilasjonsrist til resirkulasjon
– Edelstålfarget, 90 cm, med festebraketter, 

kan tilpasses i høyden

AA409431 Bredde 120 cm 2.100 kr

AA409401 Bredde 90 cm 1.600 kr

– Møbelstøtte for benkeventilasjon AL 400
– Anbefales som støtte til benkeplaten, som 

erstatning for skapramme

AD704050 1.900 kr
– Luftsamler til AL 400
– Forsinket stål
– DN: 150 flat

AA200910 3.100 kr
– Installasjonssett til motorenhet på distanse 

(3 m maksimalt)
– Kan kombineres med benkeventilasjon AL 200

AA200900 660 kr
– Sett til ovenpåliggende montering av AL 200
– Inklusiv to lister, hver 5 mm bred
– Til både 80 cm- og 90 cm-variantene

AA200882 13.400 kr
– Regenererbar resirkulasjonsmodul inklusive 

aktivt kullfilter 
– Kan kombineres med benkeventilasjon 

AL 200 180
– Luktreduksjon > 75 %
– Enkelt å ta ut resirkulasjonsmodulen fra 

oversiden av benkeventilasjon, for å sette 
inn ny

– Regenereres i ovnen på 200 °C
– Utvidet filterskiftintervall på det 

aktive kullfilteret: Kan regenereres 
opptil 30 ganger

AA200892 13.400 kr
– Regenererbar resirkulasjonsmodul inklusive 

aktivt kullfilter
– Kan kombineres med benkeventilasjon 

AL 200 190
– Luktreduksjon > 75 %
– Enkelt å ta ut resirkulasjonsmodulen fra 

oversiden av benkeventilasjon, for å sette 
inn ny 

– Regenereres i ovnen på 200 °C
– Utvidet filterskiftintervall på det
– aktive kullfilteret: Kan regenereres opptil 

30 ganger

AA200890 3.800 kr
– Resirkulasjonsmodul inklusive aktivt 

kullfiltere
– Kan kombineres med benkeventilasjon 

AL 200 190
– Luktreduksjon > 90 %
– Beskyttelse mot allergenpartikler på grunn 

av spesialbehandling
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VA200090 2.700 kr
– Installasjonssett for montering i en enkelt 

utskjæring i benkeplaten
– Kombineres med benkeventilasjon 

AL 200 190

– Består av en kombinasjonslist og møbelstøtte 
som sikrer skapets stabilitet

– Justerbar for skapbredder fra 
90 cm, 100 cm eller 120 cm

VA200080 2.700 kr
– Installasjonssett for montering i en enkelt 

utskjæring i benkeplaten
– Kombineres med benkeventilasjon 

AL 200 180

– Består av en kombinasjonslist og 
møbelstøtte som sikrer skapets stabilitet

– Justerbar for skapbredder fra 
90 cm, 100 cm eller 120 cm



Ekstra tilbehør

 

AA200880 3.800 kr
– Resirkulasjonsmodul inklusive 

aktivt kullfiltere
– Kan kombineres med benkeventilasjon 

AL 200 180
– Luktreduksjon > 90 %
– Beskyttelse mot allergenpartikler på grunn 

av spesialbehandling

AA200100 1.800 kr
– Aktive kullfiltre
– Til resirkulasjonsmodul AA 200 880 

og AA 200 890

AD410040 920 kr
– Tilkobling flex til VL 200/VL 414
– DN: 150 flat

AD851041 760 kr
– Tilkobling til VL 200/VL 414 Ø 150 flatkanal, 

dyp arbeidsbenk

AA414010 750 kr
– Ledningsskinne for kombinasjon 

med gasstopp

AD442022 Længde 860 mm 3.900 kr

AD442012 Længde 620 mm 3.100 kr

– Luftkanal i edelstål for utlufting

AD442026 Længde 860 mm 9.400 kr

AD442016 Længde 620 mm 7.800 kr

– Luftkanal i edelstål for utlufting, 
inkl. installasjonstårn

AD442122 Længde 860 mm 4.700 kr

AD442112 Længde 620 mm 3.900 kr

– Luftkanal i edelstål til resirkulasjon
– Lengde: 620 mm

AD442126 Längd 860 mm 11.100 kr

AD442116 Längd 620 mm 9.400 kr

– Luftkanal i edelstål til resirkulasjon, 
inkl. installasjonstårn

Husk bestilling av kullfiltermodul AA 442 810.

Husk bestilling av kullfiltermodul AA 442 810.
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LS041001 670 kr
– Luftstyreskinne for VL 200 ved siden 

av gassbluss
– Edelstål



Ekstra tilbehør 

Ekstra tilbehør

AA442110 2.700 kr
– 2 aktive kullfilter med høyt opptak av 

matos takket være større overflate. Til 
sirkulasjonsmodul AA 442 810

AA442810 4.900 kr
– Sirkulasjonsmodul inkl. 2 aktive kullfilter med 

høyt opptak av matos takket være større 
overflate

– For sirkulasjonsdrift
– Kan kombineres med fritthengende og 

vegghengende ventilator AI/AW 442
– Luktreduksjon som kan sammenlignes med 

utlufting (95%)

– Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet 
med konvensjonelle sirkulasjonssystemer

– Forlenget utbyttesintervall for kullfilteret 
(ca 1–1,5 år avhengig matlagingsfrekvense)

– Består av filterfester, 2 aktive kullfilter, 
fleksirør og to slangeklyper

AD200326 Længde 1100 mm 6.300 kr

AD200322 Længde 1000 mm 3.300 kr

– Luftkanalforlenger i edelstål

AD223346 1.200 kr
– Forlenger til monteringssats 500 mm
– Forlenger til monteringssats på luftkanal på 

fritthengende vifte
– Total høyde på kanal 1100–1500 mm. Total 

høyde for hele produktet kommer an på 
designlinje

AA200816 6.600 kr
– Sirkulasjonsmodul inklusive 1 aktivt kullfilter 

med høyeffektiv luktreduksjon takket være 
større overflate

– For sirkulasjonsdrift
– Kan kombineres med fritthengende hetter 

– Luktreduksjon som kan sammenlignes 
med utlufting (95%)

– Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet 
med konvensjonelle sirkulasjonssystemer

– Inklusive designpanel, aktivt kullfilter, 
fleksislange og to slangefester

AA200812 5.300 kr
– Sirkulasjonsmodul inklusive 1 aktivt kullfilter 

med høyeffektiv luktreduksjon takket være 
større overflate

– Kan kombineres med veggmonterte hetter
– Luktreduksjon som kan sammenlignes med 

utlufting (95%)

– Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet 
med konvensjonelle sirkulasjonssystemer

– Inklusive designpanel, veggfeste, aktivt 
kullfilter, fleksislange og to slangefester

Første kullfilter inkl.

Første kullfilter inkl.
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– Takkrage for luftkanaler
– Edelstål
 

AD442396 till AI 442 3.900 kr

AD442392 till AW 442 3.600 kr

– Takkrage for luftkanaler
– Edelstål
 

AD220396 till AI 240 3.600 kr

AD200392 till AW 240 2.900 kr



 

Ekstra tilbehør

AA250112 6.300 kr
– 2 regenererbare aktive kullfiltre
– For sirkulasjonsdrift
– Luktreduksjon: 90 %
– Kan kombineres med veggviften 

AW 25x 192 og AW 25x 172

– Utvidet filterskiftintervall på det aktive 
kullfilteret: Kan regenereres opptil 
30 ganger

– Regenereres i ovnen på 200 °C

AD200012 Længde 573–843 mm 3.200 kr
– Luftkanal i edelstål for utlufting

AA250113 1.600 kr
– 2 aktive kullfiltre
– For sirkulasjonsdrift
– Kan kombineres med veggviften 

AW 25x 192 og AW 25x 172

– Passende til tilberedelse av fisk og skalldyr, 
spesielt tilpasset for dette

– Luktreduksjon: 86 %

AA210492 2.900 kr
– Kan kombineres med uttrekksvifter i 

200-serien
– Senkingsramme til 90 cm uttrekksvifte for 

90 cm flat kjøkkenvifte
– Med den patenterte senkingsrammen 

forsvinner uttrekksviften helt i overskapet
– Til montering i overskap

AA210460 2.400 kr
– Senkingsramme til 60 cm uttreksvifte
– Med den patenterte senkingsrammen 

forsvinner uttrekksviften helt i overskapet
– Til montering i overskap

AA210491 800 kr
– Monteringssett til 90 cm overskap
– Kan kombineres med 90 cm uttrekksvifte 

i serie 200 i kombinasjon med et 90 cm 
overskap

– Hvis nedsenkingsramme AA 210 492 
benyttes, trengs ikke monteringssettet

AA210110 1.300 kr
– Ett aktivt kullfilter med høyeffektiv 

luktreduksjon takket være større overflate.  
Til sirkulasjonsmodul AA 211 812

Krever et veggskap med dybde min. 335 mm.
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AA211812 3.800 kr
– Patentert resirkulasjonsmodul med ett 

medfølgende aktivt kullfilter med høyeffektiv 
luftreduksjon takket være større overflate

– For sirkulasjonsdrift
– Kan kombineres med uttrekksvifte serie 200/ 

innbyggingsvifte serie 200
– For montering i overskap 

 

– Luktreduksjon som kan sammenlignes med 
utlufting (95%)

– Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet 
med konvensjonelle sirkulasjonssystemer

– Forlenget utskiftningsintervall for det aktive 
kullfilteret

– Består av filterhus med designpanel, aktivt 
kullfilter, fleksrør og 2 klemmer



Ekstra tilbehør  

Ekstra tilbehør

AA200510 1.200 kr
– Fjernkontroll til innbyggingsvifte AC200

AA400510 2.900 kr
– Vinduskontakt
– Ved installering av fraluftsventilator og 

et ildsted med skorstein er en passende 
sikkerhetsbryter påkrevd

– Kan kombineres med motorløse enheter i 
serie 400 og Vario benkeventilasjon serie 200

– Vinduskontakten er egnet til dette formål
– Ventilasjonsapparatet fungerer bare når 

vinduet er åpent om en vinduskontakt er 
montert. Belysningen fungerer selv om 
vinduet er lukket

AA410110 2.600 kr
– 2 aktive kullfiltre
– For sirkulasjonsdrift
– Kan kombineres med motorenhet 

AR 410 110

– Passende til tilberedelse av fisk og skalldyr, 
spesielt tilpasset for dette

– Luktreduksjon: 90 %

AA410112 6.300 kr
– 2 regenererbare aktive kullfiltre
– For sirkulasjonsdrift
– Kan kombineres med motorenhet 

AR 410 110
– Luktreduksjon: 86 %

– Utvidet filterskiftintervall på det aktive 
kullfilteret: Kan regenereres opptil 
30 ganger

– Regenereres i ovnen på 200 °C

AA413111 2.600 kr
– 2 aktive kullfiltre
– For sirkulasjonsdrift
– Kan kombineres med motorenhet 

AR 413 122

– Passende til tilberedelse av fisk og skalldyr, 
spesielt tilpasset for dette

– Luktreduksjon: 90 %

AD702052 1.900 kr
– Teleskopisk veggjennomføring
– Veggjennomføring Ø 210 mm
– Ø 200 mm rund
– Innebygd kaldrasspjeld
– Kombineres med veggutløp 

eller motorenhet AR 401
– Tilkopling Ø 200 mm rund

AD750054 6.300 kr
– Veggutløp med teleskopkanal
– Rustfritt stål/plast
– Ø 150 mm rund
– Optimal temperaturisolasjon 

– Hermetisk forseglet med et optimert, 
innebygget varmebevaringssystem

– Flatt deksel i rustfritt stål med minimal effekt 
på estetikken til bygningens utvendige fasade

AD700051 2.100 kr
– Veggutløp
– Edelstål
– Ø 200 mm rund
– Veggjennomføring Ø 210 mm
– Værbestandige spjeld i rustfritt stål
– For bruk med veggjennomføring AD 702
– Lite tap av luftstrøm takket være store 

utløpsspjeld i rustfritt stål
– Innebygd kaldrasspjeld

AD850050 2.400 kr
– Lite tap av luftstrøm takket være store 

utløpsspjeld i rustfritt stål
– Kompakte dimensjoner med flat struktur
– Værbestandige spjeld i rustfritt stål
– Direktetilkopling av flatkanal 150 mm uten 

tilkoplingsdeler
– Innebygd kaldrasspjeld
– Tilkoplingsdel til flatkanal 150 mm
– Veggjennomføring 230 x 100 mm

48



 

Ekstra tilbehør

AD854010 2.000 kr
– Flatkanal
– Metall
– DN: 150 flat
– Tetningen er forhåndsmontert på hver side
– Egnet for bend på flatkanaler 

– Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, 
må tilkoblingen festes og forsegles med 
aluminiumsteip

– Hvis du vil koble sammen to flatkanaler, 
er det nødvendig med en tilkoblingsstuss 
for flatkanal

AD857040 290 kr
– Tilkobling for flatkanalrør
– Plast, lav brennbarhet
– DN 150 flat
– Koblingshylse for å koble andre 

flate plastkanaler sammen
– Integrerte tetninger for full lufttetthet uten 

behov for tape

– Enkel å koble til via tidsbesparende 
klikkmekanisme

– Oppfyller Needle Flame Test 
(i henhold til IEC 60695-5-11), V2 
brennbarhetsklasse (i henhold til UL94) og 
B1 byggematerialeklasse (DIN 4102-1)

AD854030 1.100 kr
– Flatkanalbend 90° vertikal
– Metall
– DN: 150 flat

– Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte 
ribber i kanalvinkelen

– Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal

AD854040 850 kr
– Tilkobling for flatkanalrør
– Metall
– DN: 150 flat
– Til å koble sammen 2 flatkanaler

– Sentral forsterkning
– Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal

AD857030 370 kr
– Flatkanalbend 90° vertikal
– Plast, lav brennbarhet
– DN 150 flat
– Vertikal 90° bend med stor radius for 

kanaler bak ryggpanel/møbel 
(fra 70 cm dybde på benkeplaten)

– Enkel å koble til via det 
flate kanaltilkoblingstykket

– Oppfyller Needle Flame Test 
(i henhold til IEC 60695-5-11), V2 
brennbarhetsklasse (i henhold til UL94) og 
B1 byggematerialeklasse (DIN 4102-1)

AD857031 510 kr
– Flatkanalbend 90° horisontal
– Plast, lav brennbarhet
– DN 150 flat
– Enkel å koble til via det 

flate kanaltilkoblingstykket

– Oppfyller Needle Flame Test 
(i henhold til IEC 60695-5-11), V2 
brennbarhetsklasse (i henhold til UL94) og  
B1 byggematerialeklasse (DIN 4102-1)
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AD857010 660 kr
– Flatkanal
– Plast, lav brennbarhet
– DN 150 flat
– Lengde 1000 mm
– Lett å kutte
– Enkel å koble til via det 

flate kanaltilkoblingstykket

– Oppfyller Needle Flame Test 
(i henhold til IEC 60695-5-11), V2 
brennbarhetsklasse (i henhold til UL94) og 
B1 byggematerialeklasse (DIN 4102-1)

AD857015 370 kr
– Flatkanal
– Plast, lav brennbarhet
– DN 150 flat
– Lengde 500 mm
– Lett å kutte
– Enkel å koble til via det flate 

kanaltilkoblingstykket

– Oppfyller Needle Flame Test 
(i henhold til IEC 60695-5-11), V2 
brennbarhetsklasse (i henhold til UL94) og 
B1 byggematerialeklasse (DIN 4102-1)

RK040150 1.900 kr
– Tilbakeslagsventil med enveis-åpning for 

montering ved utblåsing fra ventilator



Ekstra tilbehør 

Ekstra tilbehør

AD854031 1.100 kr
– Flatkanalbend 90° horisontal
– Metall
– DN: 150 flat

– Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte 
ribber i kanalvinkelen

– Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal

AD854000 1.800 kr
– Tilkoblingsstuss for flatkanalbend
– Metall
– DN: 150 flat
– Til å koble sammen 2 flatkanaler
– Tetningen er forhåndsmontert på hver side

– Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, 
må tilkoblingen festes og forsegles med 
aluminiumsteip

AD853011 1.000 kr
– Flatkanalsystem fleksrør
– Plast
– DN: 150 flat
– Lengde: 1000 mm
– Anbefalt för kombinasjon med luftsamler 

AD 704 049 och AL 400 nedover
– Nyttig for bend (< 90°) eller for 

parallell forskyvning

AD858010 2.200 kr
– Flatkanalsystem fleksrør
– Metall
– DN: 150 flat
– Lengde: 1000 mm
– Tetningen er forhåndsmontert på hver side
– Egnet for bend på flatkanaler
– Fleksflatkanal kan forkortes

– Nyttig for bend (< 90°) eller for parallell 
forskyvning

– Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, 
må tilkoblingen festes og forsegles med 
aluminiumsteip

AD857042 660 kr
– Flatkanaladapter rund 90°
– Plast, lav brennbarhet
– DN 150 flatt/rund
– Overgang fra flatkanal til rundkanal
– Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal
– Egnet for rund kanal (med rørforbindelse) 

og aluflexrør

– Enkel å koble til via det 
flate kanaltilkoblingstykket

– Oppfyller Needle Flame Test 
(i henhold til IEC 60695-5-11), V2 
brennbarhetsklasse (i henhold til UL94) og 
B1 byggematerialeklasse (DIN 4102-1)

AD857041 660 kr
– Flatkanaladapter rund
– Plast, lav brennbarhet
– DN 150 flatt/rund
– Overgang fra flatkanal til rundkanal
– Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal
– Egnet for rund kanal (med rørforbindelse) 

og aluflexrør
– Enkel å koble til via det 

flate kanaltilkoblingstykket

– Oppfyller Needle Flame Test 
(i henhold til IEC 60695-5-11), V2 
brennbarhetsklasse (i henhold til UL94) og 
B1 byggematerialeklasse (DIN 4102-1)

AD854032 970 kr
– Flatkanaladapter rund 90°
– Metall
– DN: 150 flatt/rund
– Overgang fra flatkanal til rundkanal
– Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte 

ribber i kanalvinkelen

AD854041 970 kr
– Flatkanaladapter rund
– Metall
– DN: 150 flatt/rund
– Overgang fra flatkanal til rundkanal
– Tilkoblingsstuss for rundkanal med tetning
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Ekstra tilbehør

AD751010 1.400 kr
– Fleksrør, rundt
– Aluminium
– Lengde 1000–3000 mm
– Ø 150 mm
– Anbefales bare til ikke-rette eller ikke-

rektangulære kanaler, eller runde vegg- eller 
takkanaler. 2 slangefester er inkludert

– Press inn kanalveggene i endene, slik at 
det passer i alle samlinger

AD752010 450 kr
– Rundt rør
– Plast
– Lengde 1000 mm
– Ø 150 mm
– For tilkobling av hetter direkte nedenfor 

veggjennomføringen

AD754090 190 kr

AD704040 1.100 kr
– Kanaladapter Ø 200/150 mm rund
– Reduserer en kobling på Ø 200 mm 

til Ø 150 mm
– Forsinket stål
– Kan kombineres med et teleskopisk veggrør 

på Ø 200 mm og rørkobling på Ø 150 mm

AD752030 380 kr

AD990091 150 kr

AD990090 190 kr

AD752070 380 kr
– Lengde ca 170 mm
– Kondensoppsamler
– Plast
– Ø 150 mm
– Anbefales under lengre vertikale kanaler

– Isoleringstape for rørkomponenter
– Plast
– 10 m/rull
– Påkrevd for all sammensetting av 

rørkomponenter

– Isoleringstape for rørkomponenter
– Aluminium
– 10 m/rull
– Bredde 50 mm
– Påkrevd for all sammensetting 

av rørkomponenter i metall

– Rørbend 90°
– Plast
– Ø 150 mm
– For tilkobling av hetter direkte nedenfor 

veggjennomføringen

– Rørforbindelse til runde rør Ø 150 mm
– Plast
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Vario cooling serie 400

RY492305 uten front 138.800 kr

RB492305 uten front 138.800 kr

RB472305 uten front 129.700 kr

RC492305 uten front 132.700 kr

RC472305 uten front 122.000 kr

EA
G

EA
G

EA
G

EA
G

FA
G

Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 
(eller etterfølger ACLPRERE10) medfølger. 
Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende 
vanntrykksreduksjonsenhet installeres.

Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 
(eller etterfølger ACLPRERE10) medfølger. 
Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende 
vanntrykksreduksjonsenhet installeres.

Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 
(eller etterfølger ACLPRERE10) medfølger. 
Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende 
vanntrykksreduksjonsenhet installeres.

Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent. 

Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent. 

Kjøling52

– Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
– Nisjebredde 91,4 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Kjøleseksjon med to dører og en fullt 

uttrekkbar fryseskuff
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt
– En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell 

temperaturjustering og en ferskvareskuff 
med manuelt regulert luftfuktighet

– Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

– Nettovolum kjøl 344 liter
– Nettovolum 0 °C-sone 34 liter
– Nettovolum frys 140 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
– Nisjebredde 91,4 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Kjøleseksjon med en dør og en fullt 

uttrekkbar fryseskuff
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt
– En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell 

temperaturjustering og en ferskvareskuff 
med manuelt regulert luftfuktighet

– Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

– Nettovolum kjøl 347 liter
– Nettovolum 0 °C-sone 34 liter
– Nettovolum frys 140 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
– Nisjebredde 76,2 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Kjøleseksjon med en dør og en fullt 

uttrekkbar fryseskuff
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt
– En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell 

temperaturjustering og en ferskvareskuff 
med manuelt regulert luftfuktighet

– Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

– Nettovolum kjøl 281 liter
– Nettovolum 0 °C-sone 27 liter
– Nettovolum frys 110 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Vario kjøleskap serie 400
– Nisjebredde 91,4 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt
– En ferskvareskuff 0 °C med 

temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og 
en ferskvarekuff med manuelt regulert 

luftfuktighet
– Nettovolum kjøl 509 liter
– Nettovolum 0 °C-sone 58 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Vario kjøleskap serie 400
– Nisjebredde 76,2 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt
– En ferskvareskuff 0 °C med 

temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og 
en ferskvarekuff med manuelt regulert 

luftfuktighet
– Nettovolum kjøl 416 liter
– Nettovolum 0 °C-sone 47 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)



RF411305 uten front 97.600 kr

RC462305 uten front 109.800 kr

RF4633061 uten front 126.600 kr

RF4633072 uten front 126.600 kr

RF461305 uten front 112.900 kr

FA
G

EA
G

Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent. 

Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 
(eller etterfølger ACLPRERE10) medfølger. 
Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende 
vanntrykksreduksjonsenhet installeres.

Vario cooling serie 400

FA
G

Kjøling 53

– Vario kjøleskap serie 400
– Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt
– En ferskvareskuff 0 °C med 

temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og 
en ferskvarekuff med manuelt regulert 

luftfuktighet
– Nettovolum kjøl 321 liter
– Nettovolum 0 °C-sone 35 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Vario fryseskap serie 400
– Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Høyrehengslet dør
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt
– Is- og vanndispenser i døren
– Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
– Nærhetsensor for is- og vanndispenser
– Belyst dispenserutmating for is, knust is 

og kaldtvann

– Nettovolum 300 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

1Høyrehengslet 
2Venstrehengslet

Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 
(eller etterfølger ACLPRERE10) medfølger. 
Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende 
vanntrykksreduksjonsenhet installeres.

Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 
(eller etterfølger ACLPRERE10) medfølger. 
Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende 
vanntrykksreduksjonsenhet installeres.

– Vario fryseskap serie 400
– Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt
– Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling 

– Nettovolum 328 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

RF471305 uten front 128.100 kr
– Vario fryseskap serie 400
– Nisjebredde 76,2 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt
– Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

– Nettovolum 429 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

FA
G

FA
G

– Vario fryseskap serie 400
– Nisjebredde 45,7 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt
– Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

– Nettovolum 226 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)
Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 
(eller etterfølger ACLPRERE10) medfølger. 
Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende 
vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



RW466365 integrert, glassdør 120.500 kr

RW414365 integrert, glassdør 102.200 kr

RF410304 uten front 91.500 kr

RW466305 integrert, solid dør 115.900 kr

RW414305 integrert, solid dør 97.600 kr

GA
G

GA
G

Kjøling54

– Vario fryseskap serie 400
– Nisjebredde 45,7 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Innvendig innredning i rustfritt stål med 

solide aluminiumselementer i antrasitt 

– Nettovolum 237 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
– Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Tre individuelt regulerbare klimasoner
– Eksakt temperaturregulering 

fra +5 °C til +20 °C
– Interiør i stål
– Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og 

solid antrasittfarget aluminium 

– Kapasitet 99 flasker
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
– Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– Tre individuelt regulerbare klimasoner
– Eksakt temperaturregulering 

fra +5 °C til +20 °C
– Interiør i stål
– Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og 

solid antrasittfarget aluminium 

– Kapasitet 99 flasker
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

EA
G

– Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
– Nisjebredde 45,7 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– To separat regulerbare klimasoner
– Eksakt temperaturregulering 

fra +5 °C til +20 °C
– Interiør i stål
– Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og 

solid antrasittfarget aluminium 

– Kapasitet 70 flasker
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

FA
G

– Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
– Nisjebredde 45,7 cm, nisjehøyde 213,4 cm
– To separat regulerbare klimasoner
– Eksakt temperaturregulering 

fra +5 °C til +20 °C
– Interiør i stål
– Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og 

solid antrasittfarget aluminium 

– Kapasitet 70 flasker
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

FA
G

Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent. 

Det her er variant for heldekkende møbeldør, uten 
glass. Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller 
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent. 

1x flaskeholder RA 498 640 medfølger.

Det her er variant for rammedør, med synlig glass. 
Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelramme 
fra kjøkkenprodusent. 

1x flaskeholder RA 498 640 medfølger.

Det her er variant for heldekkende møbeldør, uten 
glass. Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller 
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelfront fra 
kjøkkenprodusent. 

1x flaskeholder RA 498 140 medfølger.

Det her er variant for rammedør, med synlig glass. 
Velg stålfront RA 421 … med håndtag eller  
RA 428 … håndtagsløs, alternativt møbelramme 
fra kjøkkenprodusent. 

1x flaskeholder RA 498 140 medfølger.



RA421910 med håndtak 19.800 kr

RA428910 uten håndtak 19.800 kr

– Dørfront i edelstål for RB 492
– Tykkelse 19 mm

Ekstra tilbehør

RA421912 med håndtak 23.700 kr

RA428912 uten håndtak 23.700 kr

– Dørfront i edelstål for RY 492
– Tykkelse 19 mm

RA421911 med håndtak 17.800 kr

RA428911 uten håndtak 17.800 kr

– Dørfront i edelstål til 91 cm brede skap
– Tykkelse 19 mm

RA421712 med håndtak 17.400 kr

RA428712 uten håndtak 17.400 kr

– Dørfront i edelstål for RB 472
– Tykkelse 19 mm

RA421710 med håndtak 15.700 kr

RA428710 uten håndtak 15.700 kr

– Dørfront i edelstål til 76,2 cm brede skap
– Tykkelse 19 mm

Ekstra tilbehør 55



RA422610 med håndtak 11.900 kr

RA428810 uten håndtak 11.900 kr

– Dørfront i edelstål for RF 463
– Tykkelse 19 mm

RA421610 med håndtak 11.900 kr

RA428610 uten håndtak 11.900 kr

– Dørfront i edelstål til 61 cm brede skap
– Tykkelse 19 mm

RA4216121 med håndtak 11.900 kr

RA4216112 med håndtak 11.900 kr

RA428611 uten håndtak 11.900 kr

– Ramme i edelstål til glassdør til 61 cm 
brede skap

– Tykkelse 19 mm

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

1 Høyrehengslet 
2 Venstrehengslet

Ekstra tilbehør56

RA421110 med håndtak 8.000 kr

RA428110 uten håndtak 8.000 kr

– Dørfront i edelstål til 45,7 cm brede skap
– Tykkelse 19 mm

RA4211121 med håndtak 8.000 kr

RA4211112 med håndtak 8.000 kr

RA428111 uten håndtak 8.000 kr

– Ramme i edelstål til glassdør til 45,7 cm 
brede skap

– Tykkelse 19 mm



Ekstra tilbehør

RA464113 2.700 kr

RA464611 3.300 kr

RA464616 3.300 kr

RA464617 3.300 kr

RA464618 3.300 kr

RA464711 3.600 kr

RA464713 3.800 kr

– Ventilasjonsrist i edelstål
– For RF 411 **4 og RF 411 **5

– Ventilasjonsrist i edelstål
– Til 61 cm brede skap

– Ventilasjonsrist i edelstål
– For RF 461 **4 og RF 461 **5

– Ventilasjonsrist i edelstål
– For RF 463 **4 og RF 463 **6

– Ventilasjonsrist i edelstål
– For RF 463 **5 og RF 463 **7

– Ventilasjonsrist i edelstål
– Til 76,2 cm brede skap

– Ventilasjonsrist i edelstål
– For RB 472

RA464714 3.800 kr
– Ventilasjonsrist i edelstål
– For RF 471 **4 og RF 471 **5

RA464911 4.100 kr

RA464913 4.200 kr

– Ventilasjonsrist i edelstål
– Til 91,4 cm brede skap

– Ventilasjonsrist i edelstål
– For RB/RY 492

RA464111 2.600 kr
– Ventilasjonsrist i edelstål
– Til 45,7 cm brede skap

Ekstra tilbehør 57

RA423140 460 kr
– Dekklist, lang

RA423340 460 kr
– Dekklist, 2 deler, for RY og RB

RA460013 4.600 kr
– Ekstra sidovarmeelement 230 V



Ekstra tilbehør58

ACLPRERE10 2.800 kr

RA460000 2.000 kr

RA460020 1.700 kr
– Sammenkoblingselement for vertikalt delte 

fronter (for en plan front)

– Trykkbegrenser

– Tilbehør for side-by-side-installering. Ikke 
nødvendig hvis skapene installeres mer enn 
160 mm fra hverandre. Inkludert i levering 
av RF og RW

RA460030 1.700 kr
– Sammenkoblingselement for vertikalt delte 

fronter (for kjøl/frys kombinasjoner)

RA448220 760 kr

RA450012 1.300 kr

– Islagringsbeholder, liten
– For installasjon med døråpningsvinkel på 

90° må den medfølgende isbeholderen 
skiftes til den mindre isbeholderen 
(RA 448 220). Dette må gjøres før man 
fikserer døren

– Aktivt karbonfilter
– Til RB, RY, RF
– Til RF 4*1 og RF 463 **4/5 fra FD 9007

RA425110 2.300 kr

RA425710 1.900 kr

RA425910 2.000 kr

– Håndtak i edelstål
– Lengde 1131 mm, med tre fester
– Boreavstand 554 mm

– Håndtak i edelstål for RB 472
– Lengde 658 mm, med to fester
– Boreavstand mellom beslagene 637 mm

– Håndtak i edelstål for RB/RY 492
– Lengde 810 mm, med to fester
– Boreavstand mellom beslagene 787 mm

RA430100 540 kr
– Oppbevaringsboks med transparent lokk, 

antrasitt



Ekstra tilbehør

RA492160 3.400 kr

RA492660 3.900 kr

– Borttakbar hylle med ramme av eiketre
– Passende til karafler og åpnede flasker
– Til 45,7 cm bredt skap

– Borttakbar hylle med ramme av eiketre
– Passende til karafler og åpnede flasker
– Til 61 cm brede skap

RA430000 300 kr
– Deksel til skruehull, sett av 8 deler

RA498140 1.200 kr

RA498640 1.500 kr

– Flaskeholder i eik for bekvem lagring av 
flasker på skillehyllen

– Til 45,7 cm brede skap

– Flaskeholder i eik for bekvem lagring av 
flasker på skillehyllen

– Til 61 cm brede skap

RA493060 840 kr
– Presentasjonshylle i eiketre og 

antrasittfarget aluminium til visning av en 
enkelt flaske

RA420010 2.300 kr
– Dørlås for RW 414, RW 464 og RW 466

Ekstra tilbehør 59

RA491661 3.500 kr
– Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og 

solid antrasittfarget aluminium, med dolt 
teleskoputtrekk

– Til 61 cm brede skap

RA491161 3.500 kr
– Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og 

solid antrasittfarget aluminium, med dolt 
teleskoputtrekk

– Til 45,7 cm bredt skap



Vario cooling serie 200

RB289300 uten front 40.000 kr
– Vario kjøle-/frysekombinasjon serie 200
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
– Interiør med presisjonstilpassede, solide 

aluminiumselementer i Gaggenau Light 
Bronze

– Fire klimasoner inkl. to ferskvareskuffer 
nær 0 °C 

– Dempet dørlukkingssystem
– Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller
– Flaskestøtter i solid oljet lønn med  

magnetisk kontakt 

– Automatisk avriming med vannfordamping
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)
– Hurtigkjøling
– No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
– Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med 

integrerte blendefrie sidelys
– Nettovolum kjøl 101 liter
– Nettovolum 0 °C-sone 55 liter
– Nettovolum frys 67 liter
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RT289370 uten front 39.100 kr
– Vario kjøleskap med fryser serie 200
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
– Interiør med presisjonstilpassede, solide 

aluminiumselementer i Gaggenau Light 
Bronze

– Fire klimasoner inkl. tre ferskvareskuffer 
nær 0 °C

– Dempet dørlukkingssystem
– Åpningshjelp for døren:

1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i  
 håndtaksfritt kjøkken
2. Døråpning via stemmestyring er mulig 

– Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller
– Flaskestøtter i solid oljet lønn med  

magnetisk kontakt
– Automatisk avriming med vannfordamping
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)
– Hurtigkjøling
– Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med 

integrerte blendefrie sidelys
– Nettovolum kjøl 171 liter
– Nettovolum 0 °C-sone 83 liter
– Nettovolum frys 15 liter

RC289370 uten front 39.100 kr
– Vario kjøleskap med fryser serie 200
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
– Interiør med presisjonstilpassede, solide 

aluminiumselementer i Gaggenau Light 
Bronze

– Tre klimasoner inkl. tre ferskvareskuffer 
nær 0 °C

– Kombineres med fryser RF 287  
(side-by-side)

– Dempet dørlukkingssystem
– Åpningshjelp for døren:

1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i  
 håndtaksfritt kjøkken
2. Døråpning via stemmestyring er mulig

– Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller
– Flaskestøtter i solid oljet lønn med  

magnetisk kontakt
– Automatisk avriming med vannfordamping
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)
– Hurtigkjøling
– Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med 

integrerte blendefrie sidelys
– Nettovolum kjøl 206 liter
– Nettovolum 0 °C-sone 83 liter
– Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om 
– For en side-by-side- installasjon må hvert 

skap planlegges i sin egen nisje

RF287370 uten front 32.100 kr
– Vario fryser serie 200
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
– Interiør med presisjonstilpassede, solide 

aluminiumselementer i Gaggenau Light 
Bronze

– Kombineres med kjøl RC 289 (side-by-side)
– Kombineres med vinklimaskap RW 282 

(side-by-side)
– Dempet dørlukkingssystem 
– Åpningshjelp for døren:

1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i  
 håndtaksfritt kjøkken
2. Døråpning via stemmestyring er mulig

– Sikkerhetsglasshyller, satt i solide 
aluminiumsprofiler

– Skuffer med solide aluminiumshåndtak
– Dynamisk kjøling
– No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
– Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med 

integrerte blendefrie sidelys 
– Nettovolum frys 212 liter
– Dør leveres venstrehengslet, kan hengsles 

om
– For en side-by-side- installasjon må hvert 

apparat planlegges i sin egen nisje
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Kjøl serie 200

RB282306 uten front 36.300 kr

RY295350 antrasitt 46.500 kr

RT282306 uten front 30.500 kr

RT282204 uten front 21.100 kr

RC282306 uten front 30.500 kr

– Kjøle/frysekombinasjon serie 200
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
– Fire klimasoner inkl. to ferskvareskuffer 

nær 0 °C
– Dørhyller av aluminiumsprofiler
– Dempet dørlukkingssystem gjør at døren 

lukkes mykt og kontrollert
– Nettovolum kjøl 101 liter

– Nettovolum 0 °C-sone 55 liter
– Nettovolym frys 67 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Frittstående kjøl-/frysekombinasjon serie 200
– Bredde 91 cm, høyde 183 cm
– Fronter dører og skuff i antrasittfarget 

rustfritt stål
– Mørkt antrasittfargede topp- og sidepaneler 

på utsiden
– 3 klimasoner inkl. ferskvarekjøling 0 °C
– 2 ferskvareskuffer 0 °C med 5 forvalgte 

temperaturinnstillinger mellom -2 °C og +4 °C
– 3 symmetrisk delte glasshyller, 

høydejusterbare

– Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
– Innvendig vanndispenser for isvann
– 5 forvalgte innstillinger for lysstyrke på 

belysningen
– Nettovolum kjøl 335 liter
– Nettovolum 0 °C-sone 67 liter
– Nettovolym frys 171 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Kjøle/frysekombinasjon serie 200
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
– Fire klimasoner inkl. tre ferskvareskuffer 

nær 0 °C
– Dørhyller av aluminiumsprofiler
– Dempet dørlukkingssystem gjør at døren 

lukkes mykt og kontrollert
– Nettovolum kjøl 171 liter

– Nettovolum 0 °C-sone 83 liter
– Nettovolum frys 15 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Kjøle/frysekombinasjon serie 200
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
– Tre klimasoner inkl. en skuff med 

ferskvaresone, med manuelt regulert 
luftfuktighet

– Nettovolum kjøl 252 liter
– Nettovolum frys 34 liter

– Kjøleskap serie 200
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
– Tre klimasoner inkl. tre ferskvareskuffer 

nær 0 °C 

– Nettovolum 289 liter
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

RB280330 uten front 23.400 kr
– Kjøl-/fryskombinasjon serie 200
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
– Tre klimasoner inkl. en skuff med 

ferskvaresone, med manuelt regulert 
luftfuktighet

– Høydejusterbare glasshyller av 
sikkerhetsglass

– Dørhyller med aluminiumsprofiler
– Dempet dørlukkingssystem gjør at døren 

lukkes mykt og kontrollert
– Nettovolum kjøl 209 liter
– Nettovolum frys 63 liter
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Kjøling

RF200203 uten front 15.300 kr

Vinskap serie 200

RW282262 uten front 72.400 kr

RW222262 uten front 61.500 kr

RW404262 stål/glass 48.700 kr
– Vinklimaskap serie 200
– Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
– For underbygging med glassdør og 

edelstålramme
– To separat regulerbare klimasoner
– Eksakt temperaturregulering 

fra +5 °C til +20 °C
– Regulering av luftfuktighet

– Uttrekkbare flaskehyller i bøk med  
aluminiumsprofiler

– Døren kan låses
– Kapasitet 34 flasker

Kjøl serie 200

RF282305 uten front 23.800 kr
– Fryser serie 200
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
– Fleksibelt interiør: alle skuffer og hyller i 

sikkerhetsglass kan flyttes
– Kombineres med kjøl RC 282 (side-by-side)
– Kombineres med vinklimaskap RW 282 

(side-by-side-innbygging)
– Dempet dørlukkingssystem gjør at døren 

lukkes mykt og kontrollert

– Nettovolum 211 liter
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– Fryser serie 200
– Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
– Kombineres med kjøl RC 200 (side-by-side)
– Dempet dørlukkingssystem gjør at døren 

lukkes mykt og kontrollert

– Nettovolum 98 liter

– Vinklimaskap serie 200
– Helt integrerbart, med glassdør
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,2 cm
– To separat regulerbare klimasoner
– Eksakt temperaturregulering 

fra +5 °C til +20 °C
– Regulering av luftfuktighet

– Uttrekkbare flaskehyller i bøk med  
aluminiumsprofiler

– Valgfri presentasjonsbelysning
– Vibrasjonsdempet drift
– Kapasitet 80 flasker

– Vinklimaskap serie 200
– Helt integrerbart, med glassdør
– Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122 cm
– To separat regulerbare klimasoner
– Eksakt temperaturregulering 

fra +5 °C til +20 °C
– Regulering av luftfuktighet

– Uttrekkbare flaskehyller i bøk med  
aluminiumsprofiler

– Valgfri presentasjonsbelysning
– Vibrasjonsdempet drift
– Kapasitet 48 flasker

RT200203 uten front 15.600 kr
– Kjøle/frysekombinasjon serie 200
– Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
– Dempet dørlukkingssystem gjør at døren 

lukkes mykt og kontrollert
– Innfrysningskapasitet: 2 kg per døgn
– Automatisk avriming med vannfordamping
– Firestjerners fryser

– Nettovolum kjøl 108 liter
– Nettovolum frys 15 liter

RC200203 uten front 15.600 kr
– Kjøleskap serie 200
– Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
– Kombineres med fryser RF 200 

(side-by-side-løsning)
– Dempet dørlukkingssystem gjør at døren 

lukkes mykt og kontrollert
– 3 hyller av sikkerhetsglass, derav 2 som kan 

høyejusteres

– 1 stor dørhylle for flasker
– 1 uttrekkbar skuff
– 1 stor grønsaksskuff
– Automatisk avriming med vannfordamping
– Nettovolum 137 liter



Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør

RA050220 500 kr
– Aktivt kullfilter til utbytte for RW 2.2 og 

RW 404

RA221211 6.200 kr
– Ramme i edelstål med håndtak for RW 222
– Tykkelse 19 mm

– Ekstra kraftig hengselstøtte for en maksimal 
dørvekt på 27 kg RA260000 490 kr

– Flaskestøtte i solid oljet lønn med magnetisk 
kontakt for R. 289 RA238030 1.500 kr

RA097600 3.000 kr
– Tilbehør for side-by-side-installasjon av to 

underbyggingsvinskap

RA221311 7.600 kr
– Ramme i edelstål med håndtak for RW 282
– Tykkelse 19 mm
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Oppvaskmaskiner

Oppvaskmaskiner serie 400

DF481100 86,5 cm høy 33.000 kr

DF480100 81,5 cm høy 32.600 kr

DF481100F 86,5 cm høy 33.000 kr

DF480100F 81,5 cm høy 32.600 kr

– Oppvaskmaskin serie 400
– Helt integrerbar
– Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved 

tørking ved lav temperatur med zeolitt, 
forseggjort kurvdesign og intelligent 
mykgjøring av vannet

– 8 programmer med aquasensor og 
4 spesialfunksjoner, for eksempel Power 
for rengjøring og tørking av oppvasken fra 
57 minutter og Intensive for spesielt grundig 
rengjøring i underkurven

– Fleksibelt kurvsystem med lettløpende 
uttrekksskinner på alle nivåer og dempet 
lukking i over- og underkurv

– Perfekt opplyst interiør
– Push-to-open-system for perfekt integrasjon 

i håndtaksfrie møbelfronter
– Info-Light på siden
– Personaliseringsfunksjon for lagring av 

individuelle kombinasjoner av programmer
– Ekstra stillegående: 42 dB
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Oppvaskmaskin serie 400
– Helt integrerbar
– Fleksibelt hengsel for redusert sokkelhøyde 

fra 50 mm
– Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved 

tørking ved lav temperatur med zeolitt, 
forseggjort kurvdesign og intelligent 
mykgjøring av vannet

– 8 programmer med aquasensor og 
4 spesialfunksjoner, for eksempel Power 
for rengjøring og tørking av oppvasken fra 
57 minutter og Intensive for spesielt grundig 
rengjøring i underkurven

– Fleksibelt kurvsystem med lettløpende 
uttrekksskinner på alle nivåer og dempet 
lukking i over- og underkurv

– Perfekt opplyst interiør
– Push-to-open-system for perfekt integrasjon 

i håndtaksfrie møbelfronter
– Info-Light på siden
– Personaliseringsfunksjon for lagring av 

individuelle kombinasjoner av programmer
– Ekstra stillegående: 42 dB
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)
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F = spesialmodell til kjøkken med ekstra lav 
sokkelhøyde (ned til 50 mm). 



Oppvaskmaskiner

Oppvaskmaskiner serie 200

DF271101 86,5 cm høy 24.600 kr

DF270101 81,5 cm høy 24.200 kr

– Oppvaskmaskin serie 200
– Helt integrerbar
– Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved 

tørking ved lav temperatur med zeolitt, 
forseggjort kurvdesign og intelligent 
mykgjøring av vannet

– 6 programmer med aquasensor og 
3 spesialfunksjoner, for eksempel Power 
for rengjøring og tørking av oppvasken fra 
57 minutter og Intensive for spesielt grundig 
rengjøring i underkurven

– Valgbar automatisk døråpning ved 
programslutt for å støtte tørkeprosessen 
 

– Fleksibelt kurvsystem med lettløpende 
uttrekk på alle nivåer

– Klar innvendig belysning 
– Push-to-open-system for perfekt integrasjon 

i håndtaksfrie møbelfronter
– Projisering av visning av resterende tid på 

kjøkkengulvet
– Ekstra stillegående: 43 dB
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

DF261101 86,5 cm høy 20.000 kr

DF260101 81,5 cm høy 20.000 kr

– Oppvaskmaskin serie 200
– Helt integrerbar
– Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved 

tørking ved lav temperatur med zeolitt, 
forseggjort kurvdesign og intelligent 
mykgjøring av vannet

– 6 programmer med aquasensor og 
3 spesialfunksjoner, for eksempel Power 
for rengjøring og tørking av oppvasken fra 
57 minutter og Intensive for spesielt grundig 
rengjøring i underkurven

– Valgbar automatisk døråpning ved 
programslutt for å støtte tørkeprosessen 

– Fleksibelt kurvesystem
– Klar innvendig belysning
– Projisering av visning av resterende tid på 

kjøkkengulvet
– Ekstra stillegående: 43 dB
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

DF211100 86,5 cm høy 17.000 kr

DF210100 81,5 cm høy 16.600 kr

– Oppvaskmaskin serie 200
– Helt integrerbar
– 6 programmer med aquasensor og 

3 spesialfunksjoner, for eksempel Power 
for rengjøring og tørking av oppvasken på 
59 minutter og Intensive for spesielt grundig 
rengjøring i underkurven 
 

– Fleksibelt kurvesystem
– Klar innvendig belysning
– Ekstra stillegående: 44 dB
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

DF264100 81,5 cm høy/  
bredde 45 cm 20.000 kr

– Oppvaskmaskin serie 200
– Helt integrerbar
– Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved 

tørking ved lav temperatur med zeolitt, 
forseggjort kurvdesign og intelligent 
mykgjøring av vannet

– 6 programmer med aquasensor og 
spesialfunksjonen Power for rengjøring og 
tørking av oppvasken på 65 minutter 
 
 

– Fleksibelt kurvsystem inkludert bestikkskuff 
for optimal plassutnyttelse

– Klar innvendig belysning
– Projisering av visning av resterende tid på 

kjøkkengulvet
– Ekstra stillegående: 44 dB
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

DF271101F 86,5 cm høy 24.600 kr

DF270101F 81,5 cm høy 24.200 kr

– Oppvaskmaskin serie 200
– Helt integrerbar
– Fleksibelt hengsel for redusert sokkelhøyde 

fra 50 mm
– Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved 

tørking ved lav temperatur med zeolitt, 
forseggjort kurvdesign og intelligent 
mykgjøring av vannet

– 6 programmer med aquasensor og 
3 spesialfunksjoner, for eksempel Power 
for rengjøring og tørking av oppvasken fra 
57 minutter og Intensive for spesielt grundig 
rengjøring i underkurven

– Valgbar automatisk døråpning ved 
programslutt for å støtte tørkeprosessen

– Fleksibelt kurvsystem med lettløpende 
uttrekk på alle nivåer

– Klar innvendig belysning 
– Push-to-open-system for perfekt integrasjon 

i håndtaksfrie møbelfronter
– Info-Light på siden
– Ekstra stillegående: 43 dB
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)
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F = spesialmodell til kjøkken med ekstra lav 
sokkelhøyde (ned til 50 mm). 



Ekstra tilbehør

DA020110 for 86,5 cm 
høye modeller 800 kr

DA020010 for 81,5 cm 
høye modeller 800 kr

DA020040 730 kr

DA021000 2.200 kr

DA042030 550 kr

Ekstra tilbehør

DA043000 290 kr
– Holder for stettglass
– Gir stabil plassering av inntil fire høye 

stettglass under vaskeprosesser og sikrer et 
optimalt vaskeresultat

– Plasseres i underkurven

66

– Lister i edelstål for oppvaskmaskiner
– Sett om 2 for venstre og høyre side
– For å dekke gapet mellom maskinen og 

kjøkkeninnredningen, samt for å feste 
oppvaskmaskinen bedre i nisjen

– Den hvite kantlisten erstattes av kantlister 
i edelstål

– Lister i edelstål for 81,5 cm høye og 45 cm 
brede oppvaskmaskiner

– Sett om 2 for venstre og høyre side
– For å dekke gapet mellom maskinen og 

kjøkkeninnredningen, samt for å feste 
oppvaskmaskinen bedre i nisjen

– Den hvite kantlisten erstattes av kantlister 
i edelstål

– Hengsler for alle helintegrerte 
oppvaskmaskiner

– Innbyggingsløsning for alle 
oppvaskmaskiner med nisjehøyde opp til 
92 cm

DA041061 1.800 kr
– Bestikkskuff med uttrekksskinner
– 3. nivå over overkurven
– Til større bestikk, kjøkkenredskap 

og espressosett
– Plass til 14 kuverter med alle tre nivåene

– Passer til DF 26. (60 cm) og DF 21. 

DA041160 2.100 kr
– Bestikkskuff med lettløpende uttrekk
– 3. nivå over overkurven
– Til større bestikk, kjøkkenredskap 

og espressosett
– Plass til 13 kuverter med alle tre nivåene

– Passer til DF 48. og DF 27. 

– Sølvtøykassett for alle oppvaskmaskiner
– Lagd i aluminium for å forhindre rustangrep 

på sølvbestikk
– Plasseres enkelt i bestikkurven



Ekstra tilbehør

DA045061 2.100 kr
– 3. kurvnivå, ovenfor overkurven
– Med lettløpende skinner
– Til 86,5 cm høye oppvaskmaskiner
– Til små skåler, kopper og kjøkkenredskaper
– Flyttbar knivhylle 

– Passer til DF 48. og DF 27.

GH045010 700 kr
– Håndtak med 2 fester, edelstål, 

lengde 45 cm, boreavstand 427 mm

GZ010011 550 kr
– Forlenger til vanntilførsel og avløp (2 m lang)

DA045060 1.500 kr
– 3. kurvnivå, ovenfor overkurven
– Til 86,5 cm høye oppvaskmaskiner
– Til små skåler, kopper og kjøkkenredskaper
– Flyttbar knivhylle 

– Passer til DF 26. (60 cm) og DF 21.
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Vaskemaskin

WM260164 hvit 24.600 kr

Tørketrommel med varmepumpe

WT260110 hvit 24.600 kr

Tilbehør til vask/tørk

WA027400 1.800 kr

Vaskemaskin I Tørketrommel | Håndtak

Møbelhåndtak

GH090010 90 cm/877 mm 1.400 kr

GH080010 80 cm/777 mm 1.200 kr

GH070010 70 cm/677 mm 1.100 kr

GH060010 60 cm/577 mm 900 kr

GH050010 50 cm/477 mm 750 kr

GH045010 45 cm/427 mm 700 kr

GH030010 30 cm/277 mm 450 kr

GH020010 20 cm/177 mm 300 kr

– Håndtak med 2 fester, edelstål

GH140010 140 cm/688,5 mm 2.100 kr

GH110010 110 cm/538,5 mm 1.700 kr

– Håndtak med 3 fester, edelstål

CA
G

68

– Frittstående, underbyggingsbar eller 
stablingsbar

– Kombineres perfekt med tørketrommel 
WT 260 110

– Bredde 60 cm, høyde 84,8 cm
– 10 kg tromle med innvendig belysning
– Intelligent doseringssystem iDos 2.0 for 

flytende vaske- og skyllemiddel, som gir 
perfekt vaskeresultat

– Påfyllingsfunksjon

– Dynamisk vaskesystem: innovativ 
vasketeknologi for forbedret rengjøring

– Automatikkprogram: perfekte vaskeresultater 
med ett knappetrykk

– Flekkfjerningsprogram
– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 

(Home Connect)

– Frittstående, underbyggingsbar eller 
stablingsbar

– Kombineres perfekte med vaskemaskin 
WM 260 164

– Bredde 60 cm, høyde 84,2 cm
– Kapasitet: 1 til 9 kg
– Innvendig lys i trommelen
– Selvrensende kondensator for automatisk 

fjerning av lo
– Svært stillegående tørking med kun 62 db
– Dampoppfrisking: frisker opp og fjerner 

rynker fra tørr vask

– Smart Dry velger automatisk rett 
tørkeprogram basert på siste vaskeprogram

– Innebygget WiFi-module til digitale tjenester 
(Home Connect)

– Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala 
fra A+++ til D

– Sammenbyggingssett med uttrekkbar hylle
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Alminnelige leverings- og salgsbetingelser 

BSH Husholdningsapparater AS 
Oppdatert april 2020 

I. Generelt

1. De følgende alminnelige leverings- og salgsbetingelser (”Vilkårene”) skal få 
anvendelse på alt salg og alle leveranser av produkter fra BSH 
Husholdningsapparater AS (”BSH”) til forhandlere (”Forhandleren”) i Norge.

2. Alle forandringer, tillegg eller andre vilkår som gjelder levering og salg fra BSH, 
krever BSHs forutgående skriftelige godkjenning for at de skal kunne gjøres 
gjeldende. BSH er ikke bundet av slike forandringer eller tillegg som ikke skriftlig har 
blitt godkjent av BSH, selv om forandringene eller tilleggene ikke uttrykkelig har blitt 
sagt å ikke skulle gjelde. 

II. Bestillinger

1. En bestilling eller forespørsel om levering er bindende for BSH først når en skriftlig 
ordrebekreftelse har blitt utstedt til Forhandleren eller når bestillingen har blitt levert. 
En bekreftelse på at en bestilling er mottatt skal ikke betraktes som noe annet enn at
bestillingen har blitt mottatt av BSH og medfører ikke at BSH har godkjent 
bestillingens innhold. 

2. Den bindende ordrebekreftelse og disse Vilkår utgjør til sammen ”Avtalen”.

III. Priser, leveranse og ansvar for transportskader

1. Nettoprisen for BSHs forhandlere skal inkludere sedvanlig emballering, men 
ekskluderer transportavgift, WEEE-avgift (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr), 
mva. og gjeldende skatter eller avgifter i landet produktene selges i og/eller leveres
til. Transportavgiften og eventuelt WEEE-avgift, som begge er skatte- og 
momspliktig, faktureres i henhold til bestemmelsene nedenfor, samt gjeldende 
skattelovgivning. Selv om skatter og avgifter faktureres. 

2. Frakt belastes etter de til enhver tid gjeldende sonesatser, for tiden:

6,0 % for Østlandsområdet 
6,6 % for Agderfylkene 
7,5 % for Vestlandet og Trøndelag 
9,6 % for landet forøvrig 

3. Miljøgebyrer belastes i samsvar med avfallsforskriften (forskrift 2004-06-01 nr 930).
4. Særlige ønsker fra Forhandleren (eks. ekspresslevering, garantert leveranse på en

spesiell dag og et spesielt tidspunkt, spesiell transportør) skal så langt det er mulig 
forsøkes etterkommet. Eventuelle ekstrakostnader knyttet til slike særlige ønsker 
skal belastes Forhandleren. 

5. Risikoen går over til Forhandleren når produktet har blitt levert av transportøren på 
det angitte leveringsstedet. Forhandleren skal ha ansvaret for at produktene blir mot- 
tatt på avtalt sted for lossing. Forhandleren skal holde BSH skadesløs for det tap 
som oppstår som en følge av at Forhandleren ikke mottar produktene på avtalt 
tidspunkt. 

6. Produktet skal mottas ved å signere på transportdokumentet. Dette betyr at BSH 
ikke aksepterer avtaler vedrørende lossing, levering eller lignende som innebærer at 
produktet leveres til Forhandlerens hjemmeadresse eller til en annen adresse 
spesifisert av Forhandleren uten kvittering for mottak. Dersom Forhandleren likevel 
inngår en slik avtale vedrørende produkter, for eksempel direkte med 
transportselskapet (inkludert underleverandører) som er ansatt av BSH, kan ikke 
BSH holdes ansvarlig i tilfelle skade eller forsvinning av produkter som er levert hos 
Forhandleren uten at Forhandleren har signert på de aktuelle transportdokumentene.

7. Dersom produktene er klare til levering, men leveringen forsinkes på grunn av for- 
hold utenfor BSHs kontroll, skal risikoen gå over til Forhandleren når Forhandleren 
mottar varsel om at produktene er klare til levering. 

8. Forhandleren har selv ansvaret for å bære kostnadene ved håndtering av
emballasjen som følger forsendelsen. 

a) Vilkår spesielt for  Bosch, Siemens og  Neff

1. Alle leveranser til andre adresser enn Forhandlerens ordinære leveringsadresse skal
avtales særskilt mellom partene, dog begrenses tjenesten av leveringsadressen. For 
levering til andre adresser enn Forhandlerens ordinære leveringsadresse tilkommer 
en avgift på 400 kroner eks. mva.. 

2. Følgende tjenester kan tilbys etter avtale mot en ekstra avgift: 
Innbæring belastes med et tilleggsgebyr, for tiden 300 kroner eks. mva, per ordre. 
Unntak er ved levering av ordre med ”amerikanerskap” (side-by-side) eller skap 
med ”french door”, hvis speditør kan påta seg oppdraget. Avgiften for tiden er 2300 
kroner eks. mva. 

b) Vilkår spesielt for  Gaggenau

1. Alle leveranser til andre adresser enn Forhandlerens ordinære leveringsadresse skal
avtales særskilt mellom partene. 

2. Følgende transporttjenester kan tilbys mot en ekstra avgift: 
Innbæring: Ved levering av Vario Cooling 400- skap fra Gaggenau, tilkommer en
avgift  på 500 kroner eks. mva. Avgiften inkluderer ekstra mann. 

IV. Forsinkelse

1. Dersom BSH er forsinket med leveringen og Forhandleren har gitt BSH en rimelig 
frist til å levere, og BSH ikke har levert før utløpet av denne fristen, skal Forhandle- 
ren ha rett til å kansellere ordren. Forhandleren har utover dette ingen rett til å gjøre 
øvrige misligholdsbeføyelser gjeldende, eller kreve noen erstatning på grunn av 
BSHs forsinkelse ved at Forhandleren har kansellert ordren. 

Om leveringstidspunktet, etter at BSH har oversendt bekreftelse på at ordren er klar 
for levering, blir utsatt etter krav fra Forhandleren og produktet av den grunn forblir 
oppbevart av BSH, skal det for hver påbegynte måned påløpe en oppbevaringsavgift 
på 0,5 % av kjøpesummen. Oppbevaringsavgiften skal totalt sett ikke overstiger 5% 
av kjøpesummen. Om en av partene kan dokumentere at de reelle 
oppbevaringskostnadene er høyere eller lavere enn oppbevaringsavgiften, skal de 
dokumenterte oppbevaringskostnadene gjelde.

2. Dersom det på grunn av forhold som ligger utenfor  partenes kontroll, slik som men 
ikke begrenset til  naturkatastrofer, krig, sivil urolighet, statlige myndigheters 
inngripen, strømbrudd,  arbeidskonflikter eller epidemi- eller pandemiutbrudd som 
for eksempel fører til nedleggelse av fabrikker, knapphet på produkter eller 
komponenter, transport- og logistikkproblemer eller sykdom og/eller karantene hos 
ansatte, som påvirker partene eller partenes  leverandører, og det av den grunn ikke 
er mulig å levere til avtalt tid, skal tidspunktet for levering utsettes forholdsmessig. 
Berørt part skal varsle den andre parten dersom det inntreffer hindringer som nevnt 
ovenfor samt om konsekvensene av hindringen. Om de forhold som ligger utenfor 
partenes kontroll vedvarer utover en periode på fire (4) uker, skal hver part ha rett til 
å kansellere ordren, uten at den annen part kan gjøre gjeldende 
misligholdsbeføyelser.

V. Betaling

1. En kredittgrense vil bli godkjent for Forhandleren og kontinuerlig justert av BSH. Hvis
Forhandleren overstiger den angitte kredittgrensen og/eller har forfalte fordringer, 
har BSH rett til å kreve forhåndsbetaling, bank- eller morselskapsgaranti eller å 
nekte å levere bestilte produkter også etter at en bestillingsbekreftelse er sendt til 
Forhandleren. 

2. Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje innen tretti (30) dager etter 
fakturadato. Ved manglende betaling vil forsinkelsesrente på etterskudd tilsvarende 
7 prosentpoeng + grunnsats per år, påminnelsesgebyrer og gebyr for forsinket 
betaling bli belastet, eventuelt ved hjelp av en ekstern partner, i samsvar med 
gjeldende lov. 

3. Forhandleren skal informere BSH om enhver innvending mot en faktura innen 
femten (15) dager etter fakturadato for at innvendingen skal være gyldig. Etter 
godkjenning, der BSH har bekreftet feilfakturering, har Forhandleren rett til å kreve 
en kreditnota eller bli fakturert på nytt. I tilfelle en innsigelse knyttet til en prisfeil (dvs. 
hvis prisen er forskjellig fra den som ble avtalt og derfor ikke situasjoner der 
fakturaen refererer til feil produkt eller kvantitet) som mottas senere enn femten (15) 
dager etter fakturadato, men før forfallsdato, vil BSH kun utstede en kredittnota. 

4. Forhandleren rett til kompensasjon er begrenset til krav som er ubestridte eller 
anerkjent ved en endelig juridisk dom. 

VI. Eiendomsrett

1. Eiendomsretten går ikke over til Forhandleren før BSH har mottatt full betaling for de 
bestilte produkter (salgspant). 

2. Ved mislighold eller antesipert mislighold (særlig i forhold til betaling); dersom For- 
handleren blir tatt under konkursbehandling eller annen insolvensbehandling; ved 
omorganisering; ved omstrukturering; dersom det blir iverksatt rettslige skritt for å 
etablere utlegg eller tilsvarende, eller tilsvarende sammenliknbare forhold indikerer 
at Forhandleren ikke kommer til å kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, skal
BSH være berettiget til å heve Avtalen, enten i sin helhet eller kun for den berørte 
ordren og deretter få tilbakeført de produkter som er omfattet av salgspantet etter at 
Forhandleren har blitt varslet. Forhandleren skal uten ugrunnet opphold tilbakeføre 
produktene til BSH. 

3. Dersom BSH har fått tilbakeført produkter som har vært beheftet med salgspant, jf. 
over, vil BSH, etter å ha underrettet Forhandleren, kunne foreta dekningssalg og 
være berettiget til å motta betaling fra slikt dekningssalg. Når BSH får tilbakeført 
produkter som er beheftet med salgspant, skal en eventuell verdireduksjon, som har 
oppstått mellom levering og overleveringen vurderes. Slik verdireduksjon skal 
erstattes av Forhandleren. 

4. Dersom Forhandleren har sammenføyet produktet med en fast eiendom eller en 
annen hovedting, skal alle rettigheter som hører til Forhandleren, som en 
konsekvens av slik sammenføyning, overføres til BSH. Overføringen er begrenset til 
det beløp som tilsvarer fakturert verdi av produktene som er beheftet med salgspant, 
tillagt 10%. 

5. Forhandleren skal umiddelbart underrette BSH om tap, skade eller utlegg, eller 
andre rettslige skritt som iverksettes av tredjepart i forhold til produkter som er 
beheftet med salgspant. Dersom det blir etablert utlegg i produkter beheftet med 
salgspant, skal Forhandleren umiddelbart oversende det rettslige grunnlag for 
utlegget, samt en bekreftelse til BSH om at produktene det er etablert utlegg i er 
identiske med de produkter som er omfattet av BSHs salgspant. Forhandleren skal 
dekke alle kostnader knyttet til nødvendige rettslige skritt for å få opphevet eller satt 
til side utlegget. 

VII. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

1. De leverte produkter skal undersøkes av Forhandleren ved produktenes ankomst til 
den avtalte leveringsadresse mens transportøren er til stede. Bekreftelse av For- 
handlerens ordre skjer i samsvar med følgeseddelen. Dersom produkter savnes, har 
synlige skader, skader på forpakning eller emballasje eller andre skader, skal dette 
tydelig angis på følgeseddelen og bekreftes skriftlig av transportøren, samt at For- 
handleren uten ugrunnet opphold og senest innen sju (7) dager etter at produktene 
er mottatt meddele BSH om skadene. Dersom skade på forpakning eller emballasje 
er tydelig, og det er grunn til å tro at produktet er skadet, skal Forhandleren også 
undersøke produktet. BSH er ikke ansvarlig for skader som burde ha blitt avdekket 
slik som beskrevet over, men som ikke er skriftlig meddelt til BSH innen den ovenfor 
angitte frist. 

VIII. Mangler

1. Et avvik i et produkts konstruksjon eller utseende, som ikke negativt påvirker
funksjonaliteten eller verdien, skal ikke anses for å være en mangel. 
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2. BSH skal gis muligheten til å avhjelpe en mangel uten kostnad for Forhandleren, så 
fremt slik avhjelp kan skje innen rimelig tid. BSH skal også gis muligheten til å 
omlevere. Ved omlevering forbeholder BSH seg retten til å kreve en rimelig 
kompensasjon for den nytte som Forhandleren eller hans kunde har hatt av 
produktet. 

3. For det tilfelle at verken avhjelp eller omlevering kan finne sted, har Forhandleren 
rett til å heve ordren eller kreve prisavslag. Ved heving forbeholder BSH seg retten til
å kreve en rimelig kompensasjon for den nytte som Forhandleren har hatt av 
produktet. 

4. Alle krav som skyldes mangler må fremsettes innen 12 måneder etter levering. At 
BSH har benyttet seg av sin rett til avhjelp eller omlevering, medfører ikke at 
reklamasjonstiden forlenges. 

5. BSHs ansvar for mangler slik det er beskrevet over, utgjør BSHs totale ansvar for 
mangler ved produktet, slik at BSH ikke skal kunne holdes ansvarlig for noen andre 
krav, herunder krav på erstatning. Dette gjelder ikke ved forbrukerkjøp, jf. nedenfor.

IX. Forhandlerens rett til regress ved forbrukerkjøp

1. Dersom Forhandleren i medhold av preseptorisk lovgivning tilpliktes å avhjelpe en 
mangel eller foreta omlevering etter krav fra en forbruker, og mangelen oppsto før 
risikoen for produktet gikk over på Forhandleren, kan Forhandleren kreve tilsvarende 
kompensasjon fra BSH. Dette gjelder for alle forhandlere som har plikt til å utføre 
omlevering til forbrukere. I den utstrekning Forhandleren har rett til å levere 
produktene til andre forhandlere, skal Forhandleren informere øvrige forhandlere om 
denne muligheten. 

2. BSH skal dekke Forhandlerens kostnader kun dersom Forhandleren fremlegger 
følgende fullstendige dokumentasjon innen to (2) måneder etter at forbrukeren har 
fremsatt sine krav, og senest 48 måneder etter at produktet ble produsert:
- En kopi av forbrukerens kvittering og følgeseddel.
- Signert bevis på ytelsen, samt en beskrivelse av feilen med informasjon om

produktet og forbrukerens fullstendige adresse. 
- Den mangelfulle del som har blitt skiftet, sammen med faktura for den nye

reservedelen, eller faktura for det produktet som har blitt skiftet 
- Kvittering for alle påløpte kostnader.

3. Alle reparasjoner skal utføres på profesjonelt og fagmessig vis, i samsvar med 
relevante produktsikkerhetsbestemmelser, lover, forskrifter og NS-EN ISO 9001. Kun 
originale reservedeler får benyttes. 

4. BSH dekker materialkostnad til innkjøpspris og reiseutgifter til det sted hvor 
reparasjonen fant sted, samt påløpte arbeidstimer basert på fastkost, så fremt 
Forhandleren ikke kan dokumentere at høyere kostnader har påløpt. 

5. BSH vil akseptere direkte kostnader for det valgte tiltak, under den forutsetning at 
disse er rimelige og nødvendige og har blitt skriftelig godtatt av BSH i forkant. 

6. Det som er beskrevet ovenfor i dette punkt IX gjelder tilsvarende dersom Forhandle- 
ren skal dekke andre forhandleres nødvendige utgifter, dersom andre forhandlere 
har oppfylt sitt ansvar for mangler basert på krav fra forbruker. 

7. Dersom Forhandleren må tilbakekalle nye produkter eller gjøre prisavslag på grunn 
av mangler, har Forhandleren rett til innen den i pkt. VIII.4 fastsatte tidsperiode, å 
returnere produktene til BSH eller kreve et rimelig prisavslag av innkjøpsprisen. 
Forhandleren skal i forkant innhente BSHs godkjennelse før produkter returneres 
eller prisavdrag tilstås. 

8. Ved omlevering eller heving, forbeholder BSH seg retten til å kreve en rimelig 
kompensasjon for den nytte som Forhandleren eller hans kunde har hatt av 
produktet. 

9. BSH skal ikke ha noe ansvar ovenfor Forhandleren for krav som går utover 
Forhandlerens lovfestede ansvar i forhold til forbrukere eller dersom produktet anses
å ha mangler på grunn av forhold som ikke kan henføres til BSH. Dersom slikt 
ansvar skyldes Forhandleren, skal Forhandleren holde BSH skadesløs hva gjelder 
krav fra tredjepart. 

X. Mangelsansvar i forhold til sluttbrukere

1. BSH skal være ansvarlig i forhold til sluttbrukere i samsvar med de bestemmelser 
som gjelder for det enkelte produkt. Dette ansvaret for mangler skal ikke påvirke 
Forhandlerens ansvar for mangler i forhold til sine kunder. Krav som oppstår på 
basis av mangler ved et produkt, håndteres av BSHs serviceorganisasjon eller 
avtaleparten. 

2. Dersom Forhandleren selger produkter til andre forhandlere, skal Forhandleren 
orientere disse om BSHs ansvar for mangler i forhold til sluttbrukere. 

XI. Immaterielle rettigheter

1. Dersom tredjepart retter begrunnede krav mot Forhandleren med påstand om at 
produkter som er solgt av BSH utgjør en immateriellrettslig krenkelse av tredjemanns
rettigheter, skal BSHs ansvar være begrenset til det som fremgår av dette punkt XI.

2. BSH skal dekke kostnaden for, og etter eget fritt skjønn tilse at Forhandleren enten 
får rett til å fortsette og benytte produktet, endre produktet slik at krenkelser ikke 
finner sted, eller erstatte produktet med et nytt produkt som ikke krenker tredjeparts
rettigheter. 

3. Det som er sagt over skal kun gjelde dersom Forhandleren umiddelbart underretter
BSH etter at Forhandleren fikk eller burde ha fått kunnskap om en tredjeparts krav, 
og at Forhandleren ikke har forbrutt seg mot disse vilkår eller ettergitt noen 
rettigheter i forhold til tredjepart. 

4. BSH skal ikke være ansvarlig for krav som er basert på Forhandlerens krenkelser av
tredjeparts rett, bruk som ikke er godkjent av BSH, bruk som er i strid med disse 
vilkår eller gjeldende bestemmelser for det aktuelle produkt eller som er forårsaket 
av at Forhandleren har forandret produktet eller benyttet dette på en måte som ikke 
er godkjent av BSH. 

5. BSH skal ikke være ansvarlig for immaterielle krav utover det som fremgår av dette 
punkt XI. 

XII. Begrenset ansvar

1. Så vidt annet ikke følger av preseptorisk lovgivning, skal BSHs ansvar for 
produktene, som er omfattet av Avtalen, være begrenset til det som følger av pkt. 2
og 3 nedenfor. 

2. BSH er ansvarlig for det som er uttrykkelig fastsatt i Avtalen. BSHs ansvar skal aldri 
overstige prisen for det solgte produktet. Indirekte skader eller følgeskader herunder, 
men ikke begrenset til, tapte forretningsmuligheter, tapt goodwill og redusert gevinst 
skal ikke erstattes. 

3. BSH skal ikke være ansvarlig for forhold som har oppstått som en konsekvens av at 
bruksanvisningen ikke har blitt fulgt eller at produktet ikke har blitt anvendt korrekt. 
BSH er heller ikke ansvarlig for forhold som oppstår ved feil installering, feil 
montering, feil ved reparasjoner, eller for skader som har oppstått under transport 
etter at risikoen har gått over til Forhandleren. Alle tiltak som kan påvirke produktet 
skal utføres i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser. 

XIII. Retur av produkter

1. Før et produkt som har blitt levert kan returneres til BSH, skal en slik retur 
godkjennes av BSH, uavhengig av hva som er årsaken til returen. Uten BSHs 
forutgående godkjennelse, skal en retur anses som ugyldig og eventuelle kostnader 
knyttet til returen skal betales av Forhandleren. Det skal ikke være mulig å returnere 
produkter som har blitt levert for mer enn tre (3) måneder siden, eller som har gått ut 
av BSHs sortiment. 

2. Dersom returen godkjennes av BSH, og returen skyldes mangler eller 
kontraktsbrudd av BSH, skal BSH dekke Forhandleres fraktkostnader for returen.

3. Dersom levering skjer uten at Forhandler har foretatt en tilsvarende bestilling, skal 
Forhandleren ha rett til å returnere produktet uten forutgående godkjenning av BSH.
BSH skal dekke Forhandleres fraktkostnader knyttet til returen. BSH skal imidlertid 
før retur skjer gis mulighet til å gi Forhandleren ett pristilbud for det aktuelle 
produktet. 

4. Ved retur skal Forhandleren være ansvarlig for at produktet pakkes slik at produktet 
ikke skades under returen. Dersom ingenting annet er avtalt, skal produktet 
returneres slik som det opprinnelig var emballert og i produktets originalinnpakning. 
Forhandleren skal legge ved dokumenter som inneholder navn, den opprinnelige 
leveransens ordre- og fakturanummer, samt oppgi årsaken til returen og navn på 
BSHs kontaktperson, som har godkjent returen. Forhandleren skal bære risikoen for 
skader som oppstår under returen. 

5. Dersom returen godkjennes på bakgrunn av mangler eller BSHs kontraktsbrudd, 
skal BSH kreditere Forhandleren et beløp tilsvarende innkjøpsprisen innen tretti (30)
dager ved utstedelse av kreditnota. 

6. Ved andre godkjente returer, skal Forhandleren krediteres innkjøpsprisen med 
fradrag for BSHs returkostnader. BSH forbeholder seg retten til å fastsette en fast 
returavgift, som Forhandleren skal orienteres om i forkant. Kredittnotaen skal angi
den dato da produktet ble returnert til BSH. 

XIV. Produktsikkerhet og lovmessige krav

Produktet underlagt Avtalen er (i) i samsvar med alle lokale (sikkerhets-)lover, forskrifter 
og andre bestemmelser og (ii) har de nødvendige regulatoriske produktsertifiseringene 
(f.eks. energimerking, CE-sertifikater osv.) for salg i landet som produktene leveres til 
Forhandleren eller i salgslandet som avtalt med Forhandleren ("Bestemmelsesland"). 
Produkter som oppfyller kravene under (i) og (ii), kalles heretter "juridisk kompatible" 
produkter. BSH har en unik identifikator på hvert produkt, som gjør at BSH enkelt kan 
identifisere bestemmelseslandet. 

Hvis Forhandleren selger produktene direkte eller indirekte i andre land enn 
bestemmelseslandet ("Ytterligere salgsland"), er Forhandleren, på eget ansvar, juridisk 
ansvarlig for å sikre at salget av de aktuelle produktene er juridisk kompatible i hvert 
ytterligere salgsland. Forhandleren vil holde BSH skadesløs for ethvert ansvar og/eller 
skader – inkludert, men ikke begrenset til, omdømmeskader, kostnader eller utgifter 
knyttet til myndighetsbehandling eller rettssaker, osv. –  og/eller ethvert tredjepartskrav 
som kommer fra vedkommende som direkte eller indirekte selger produkter som ikke er 
lovlige i det respektive ytterligere salgslandet og derfor potensielt forårsaker en risiko for 
sluttbrukeren. 

Fordi endringer av produktene eller deler av produktet (f.eks. plugger) som ikke utføres av 
eksperter medfører høy risiko for elektrisk støt, eksplosjoner og/eller brann, skal 
Forhandleren ikke under noen omstendighet endre produktene/produktdelene, eller 
autorisere andre til å endre dem, unntatt i den grad dette er lovpålagt i det ytterligere 
salgslandet og bare hvis, som minimum, følgende beskyttelsestiltak er på plass: (i) en 
godkjent ekspert utfører endringene og dette er utført i samsvar med gjeldende kjente 
løsninger og (ii) det endrede produktet/produktdelene er i samsvar med gjeldende 
lovgivning og standarder i det ytterligere salgslandet. Forhandleren har bevisbyrden på at 
de ovenfor nevnte beskyttelsestiltakene var på plass for hvert endret produkt/produktdel. 
Forklaring: Hvis endringsarbeidet utføres av en ekspert som ikke er autorisert av BSH, 
gjelder kanskje ikke garantien som BSH gir direkte til sluttbrukeren (produsentens garanti) 
i henhold til garantibetingelsene til BSH. 

Hvis Forhandleren selger et produkt til en annen distributør, må Forhandleren forsikre seg 
om, gjennom en kontrakt med den andre parten, at den andre parten også oppfyller 
tilsvarende de forpliktelsene som er spesifisert i avsnitt 2 og 3 over, samt dette avsnitt 4. 

XV. Jurisdiksjon og lovvalg

1. Avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.
2. Enhver tvist i forbindelse med Avtalen skal avgjøres av de alminnelige domstoler. 

Hver av Partene vedtar herved Oslo tingrett som eksklusivt verneting for slike 
søksmål. 

Ved skadet gods/transportskader:  
Telefon: 22660595 
Telefax: +46 87341384 
e-post: transportskader@bshg.com

Ved savnet eller feilplukket gods fra lager: 
Telefon: 22660590 
Telefax: 22660560 
e-post: ordresalg@bshg.com
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