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(ELISABETH SPENCER)

IEDEREEN MET EEN 
DROOM ZOU NAAR 
ITALIË MOETEN 
GAAN. HET DOET 
ER NIET TOE,INDIEN 
JE DENKT DAT DE 
DROOM ONMOGELIJK 
IS IN ITALIË ZAL JE,JE 
OPRICHTEN EN STAAT 
ALLES WEER OPEN.
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1922 - Angelo Po start in de italiaanse Carpi de productie van 
kookapparatuur voor bedrijven en restaurants. In 1935 wordt het 
eerste brede vrijstaande gasfornuis geïntroduceerd. Kleinzoon 
Auro Po wordt als jonge ingenieur in 1984 opgenomen in het 
management team van de fabriek Angelo Po, waar zijn vader en 
oom inmiddels als eigenaren de directie voeren. Na een periode 
van 15 jaar besluit Auro Po in 1999 een eigen fabriek op te 
starten, ook in Carpi. De fabriek geeft hij de naam Steel.

De expertise over professionele apparatuur en de passie voor 
staalverwerking wordt door Auro Po omgezet om vrijstaande 
fornuizen met professionele techniek voor de kook liefhebber 
te produceren, onder fabrieksnaam Steel. Vandaag is het merk 
Steel van Europa tot Australië verkrijgbaar. Steel Italy is een 
echte familie onderneming: van de 10 kinderen Po, is het 7e 
kind Auro de managing-director, het 6e kind Attilio is de sales-
director en het 9e kind Francesca is de administratie-manager. 

Tevens zijn nog 4 kinderen Po mede-eigenaar. 

In 2014 neemt de familie een betekenisvol besluit: een 
nieuw merk creëren, dat de italiaanse passie voor eten en 
vormgeving verenigt met de familietraditie en vakmanschap. 
Uit liefde voor de moeder van de 10 kinderen Po wordt haar 
familienaam Lancellotti als nieuw merk gedeponeerd. Lancellotti 
staat vandaag voor geavanceerde technologie, design en 
duurzaamheid. Robuustheid, hoge kwaliteit en technische 
raffinement zijn voor de Lancellotti producten vanzelfsprekend.
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Het Lancellotti programma bestaat uit flexinductie fornuizen, 
gaselektro fornuizen, kook-units, inbouw-ovens, schouw-
afzuigkappen en koelkasten in drie bijzondere series Adagio, 
Concerto en Maestro verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en 
kleuren. De Adagio serie bestaat uit de modellen in 90 en 
100 cm breed, verkrijgbaar in roestvrijstaal, antraciet en vier 
matte kleuren van het bekende Franse merk van gietijzeren 
pannen Le Creuset. De Concerto serie in 90 en 100 cm cm zijn 
uitgevoerd in Nero-Fumo ( mat zwart ) De ovendeur (en) en het 
front van het opbergvak zijn naar keuze te leveren in de
Le Creuset kleuren.

Bijpassende Adagio 100 schouw-afzuigkappen kunnen met de 
fornuizen gecombineerd worden, om een fraai geheel te krijgen. 
Handig aan deze afzuigkappen is de PlasmaNorm-techniek: 
een duurzaam filtersysteem als extra toebehoor beschikbaar 
waarvoor geen afvoer of vervanging nodig is. 

Op deze wijze kan de plaats van het kookgedeelte zonder 
beperkingen ingepland worden.

Adagio “Profile40” Matt Black collectie: flexinductie fornuizen 
in 90 cm enkele oven, 100 cm dubbele oven en 100 cm drie 
ovens, 90 cm flexinductiefornuis met kookveldafzuiging, 
flexinductie 90 cm kook unit met knoppenbediening op 
het keukenfront, 90 cm en 100 cm brede schouwkappen, 
inbouwoven 60 x 60 en een dubbele inbouwoven 60 x 90 
voorzien van brood-pizza oven.

De Concerto serie 90 en 100 keuze flexinductie of gas. Model 
voorzien van klassieke details uitgevoerd in matzwart, de 
ovendeur(en) en front opbergvak naar keuze in 4 kleuren.

De Maestro-serie kent 90, 100 en 120 cm brede modellen, 
gasbranders in duurzaam messing uitgevoerd of in 90 en 100 
cm de flex-inductie modellen, naar keuze de bijzondere Combi-
Steam oven, een royale roestvrijstalen multi-functionele oven 
met Combi-Steam functies of de stone grey geëmailleerde 
multifunktie oven. 
Verder in de brochure informeren wij u hoe gezonder en 
lekkerder te kunnen koken met Combi-Steam.

Carpi - Italië
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MAESTRO 100
4xMESSING GAS + FRYTOP
COMBI-STEAM
ROESTVRIJSTAAL
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... SS : INOX ... AN* : ANTRACITE

DIRIGENT voor muziek , is een persoon 
die een orkest dirigeert,,koor,opera,ballet 
of muziekgroep in de uitvoering en 
interpretatie van ensemble werken.
Op het meest fundamentele niveau 
zet de dirigent zich in om de muzikale 
uitvoering zo te laten uitvoeren dat alle 
uitvoerenden het zelfde metrische ritme 

volgen. MAESTRO fornuizen staan voor 
een complete serie apparaten.
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MAESTRO 90 
FLEXINDUCTIE
COMBI-STEAM

ROESTVRIJSTAAL
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MAESTRO 100 
FLEXINDUCTIE
ROESTVRIJSTAAL
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Met inductie gaat koken sneller, omdat de pan sneller warm wordt. 
Elektromagnetische activiteit in de kookplaat veroorzaakt elektromagnetische 
activiteit in de pan en de pan zelf warmt op. De pan is de oorsprong van de 
warmte. Omdat er minder stappen nodig zijn om de pannen te verwarmen, komt 
de warmte sneller bij het voedsel (gemiddeld 25% tot 50% sneller).

De nieuwe Lancellotti flex-inductiekookplaat. Het kookgedeelte kan worden 
aangepast aan uw behoeften, zodat u meerdere pannen met verschillende 
diameters, tegelijk kunt bereiden.  Met de flex-inductiekookplaten bent u klaar voor 
elke situatie en kunt u uw creativiteit de vrije loop laten.

Een gasvlam geeft veel warmte af rond de pan, een elektrische kookplaat straalt 
hitte uit op elk punt waar deze geen direct, stevig contact met de pan heeft. 
Wanneer de warmte in de pan zelf gegenereerd wordt, zoals bij inductie, komt 
meer van die hitte bij het voedsel en warmt uw keuken minder op. Dit betekent 
verhoogde energiezuinigheid.

Geen vlam betekent geen vetbranden en geen gas betekent geen gaslekken. Een 
inductiekookplaat wordt over het algemeen niet zo heet, omdat de hitte in de pan 
zelf wordt gecreëerd. Dit betekent dat het minder waarschijnlijk is dat de kookplaat 
een brandwond veroorzaakt omdat de pan afkoelt zodra je de hitte uitschakelt.

Omdat een inductiekookplaat zelden erg heet wordt, brandt voedsel er niet op 
vast. Dit betekent dat een spetter, overstroming of pastasaus eenvoudig kan 
worden weggeveegd met een spons.

Inductiekookplaten zijn net zo responsief als gas, maar ze hebben ook meer 
instellingen. Dit beteken dat een veel nauwkeurigere controle van de warmte 
mogelijk is voor het koken.IN
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De regeling van de hitte . De knoppenbediening van de kookzones aan de 
voorzijde in combinatie met de controle in het digitale display van de kookplaat 
geeft extra kookcomfort.
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GIETIJZEREN  PANNENDRAGERS EN 
MESSING GASBRANDERS
Fraai gelijnde gietijzeren pannendragers 
voorzien van rubbervoetjes - geen krassen.

FLEX INDUCTIE FORNUIZEN
Met een Lancellotti inductie fornuis kookt u 
sneller, zuiniger en veiliger.
Bij inductie wordt de bodem van de pan heet, 
niet de kookplaat. Je hebt minder stappen in 
het verwarmingsproces en daardoor snellere 
bereidingen. Bij een grotere nauwkeurigheid 
van de regeling van de hitte.
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TELESCOOP GELEIDERS 
Als accessoire leverbaar. praktische 
roestvrijstalen telescoop geleiders

ROYALE LADE
Onder de oven (s) opberglade – push pull 
system.

ELECTRONISCHE KLOK     

PIZZA STEEN
Pizza steen in roestvrijstaal  
geleiderframe voor 70 en 91 liter 
ovens 
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ROESTVRIJSTALEN
MULTIFUNCTIONELE
COMBI-STEAM OVEN
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De Combi-Steam functie wordt al heel lang toegepast 
in de professionele keuken en maken elke bereiging 
smakelijker. 100% constante luchtvochtigheid in de 
ovenruimte, zorgt voor een beter behoud van de 
smaak- en geureigenschappen van het gerecht. Een 
combi-stoomoven kiezen betekent koken zoals altijd, 
maar dan met een beter resultaat.
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MAESTRO 100 
FLEXINDUCTIE

MULTIFUNCTIONELE OVEN
ANTRACITE
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ADAGIO 100 
FLEXINDUCTIE
ANTRACITE
DOORLOPENDE KEUKEN PLINT
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Adagio betekend speel langzaam.kalm 
en op zijn gemak met een gemiddelde 
snelheid van ongeveer 70 BPM
is Adagio sneller dan Lento maar 
langzamer dan Andante .Het woord 
Adagio staat voor “ Langzaam “
De ADAGIO serie is de perfecte 
combinatie met keukenmeubelen 

qua maatvoeringen doch daarnaast 
heel opvallend in design en kleur 
mogelijkheden. Een zeer uitgebreide 
serie van fornuizen ,schouwkappen en 
koelkasten geheel op elkaar afgestemd 
geeft ADAGIO de keuken een heel eigen 
gezicht.
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... SS : INOX

... AN : ANTRACITE

... SA : SABBIA

... NA : NUVOLA

... CE : CELESTE

... AA : AMETISTA

Adagio Fornuizen zijn geproduceerd volgens de 
maatnormen van meeste keukenfabrikanten is 
de korpushoogte = de deurhoogte 78 cm en de 
afmeting van de Adagio fornuizen korpus hoogte 
78 cm, wat een “slot-in“ oplossing mogelijk 
maakt. Deze afmetingen en de verstelbare 
poten maken het mogelijk om de keukenplint 
in perfecte harmonie doorlopend voor de 
keukenkasten en het fornuis te plaatsen.
Ook zeer geschikt om in een kookeiland te 
integreren immers zijn er aan de bovenzijde 
geen roosters.
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RONDE ELEKTRONISCHE KLOK 
Automatische in en uitschakeling van de 
oven (s) - kookwekker.

LANCELLOTTI INDUCTIE FORNUIZEN
Met een Lancellotti inductie fornuis kookt 
U sneller, zuiniger en veiliger.
Bij inductie wordt de bodem van de pan 
heet, niet de kookplaat. Je hebt minder 
stappen in het verwarmingsproces en 
daardoor snellere bereidingen. Bij een 
grotere nauwkeurigheid van de regeling 
van de hitte.

DETAILS
Handgreep Adagio - de zijwanden zijn 78 
cm hoog, in design prima passend bij de 
meeste keukenmeubelen.
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TELESCOOP GELEIDERS 
Als accessoire leverbaar.
Practische roestvrijstalen geleiders

DRAAISPIT
Wordt standaard meegeleverd    

De ADAGIO fornuizen worden geleverd met roesvrijstalenpoten in hoogte verstelbaar 
van 10 tot 15 cm. De keukenplint kan voor de rvs poten worden gemonteerd

TEPPANYAKI
Als accessoire leverbaar.
4 mm massief roestvrijstalen Teppan Yaki 
geschikt voor alle Flex-inductiefornuizen 
én Gasfornuizen

21



De krachtige afzuigcapaciteit zorgt voor een 
optimaal klimaat van de keuken, de LED-
verlichting geeft een sfeervolle en energiezuinige 
touch. 

Handig aan de Adagio 100 is dat het reeds 
voorbereid is voor de PlasmaNorm-techniek, 
een innovatieve wijze van luchtreiniging: 
door een hoogspanningsveld in de plasma-
katalysator wordt een lucht-chemisch proces 
opgestart dat alle onzuiverheden vernietigt 
samen met bacteriën en sporen.  De Adagio 
100 schouwafzuigkap met PlasmaNorm-unit 
ingeschakeld geeft u daardoor zeer frisse en 
heldere lucht in uw keuken.

Extra handig bij PlasmaNorm: er is geen 
onderhoud noch vervanging nodig, de unit wordt 
éénmalig als toebehoor aangeschaft, geen 
omkijken meer naar. Ook kunt u op vrije wijze 
uw kookgedeelte inplannen, zonder rekening te 
houden met de afvoer. 
Kortom, ideaal!A
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INOX

ANTRACITE

SABBIA

NUVOLA

CELESTE

AMETISTA
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ADAGIO 100
6 x gas
kleur ANTRACITE
uitgevoerd met doorlopende houten keukenplint 
voor de voorpoten-plint 10 cm, werkblad 4 cm, 
totaal 92 cm hoog. Maximale hoogte 97 cm

24



ADAGIO 100 GAS ANTRACITE
ADAGIO 100 WANDSCHOUWKAP ANTRACITE
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FRENCH DOOR 90 ANTRACITE    
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FRENCH DOOR 90 NUVOLA
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ADAGIO 90 Profile40 MATT BLACK
5 cm en 10 cm fornuis verdieper in mat zwart als 

toebehoor leverbaar
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De Profile40 collectie is uitgevoerd in 
exclusief mat zwart. Daardoor heel fraai 
met elkaar te combineren.
Alles is in harmonie door het design 
kenmerk van de 40mm profielen
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... NF : MATT BLACK

 P
R

O
FI

LE
40

 M
AT

T 
B

LA
C

K

29



     ADAGIO 90 Profile40
     Matt Black dubbele inbouwoven 60 x 90 cm 
     voorzien van Brood-Pizzaoven max 315°C
                                                                                               

ADAGIO 90 Profile40
Matt Black schouwkap
   
                                                                                              

ADAGIO 90 Profile40
Matt Black flexinductie kookunit
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EEN NIEUW IDEE
ADAGIO Profile40 Matt Black Collectie

De mat zwart 90 cm brede LANCELLOTTI flexinductie 
kookunit Profile40 met front knoppenbediening geeft meer 
kookcomfort. Het regelen van de kookzones is zichtbaar in 
het display van het kookveld.
Dat geeft extra ruimte voor Uw pannen.
De kooktop is 40 mm hoog en vormt een fraaie combinatie 
met de mat zwarte Profile40 schouwkap eveneens 90 cm 
breed en voorzien van een 40 mm hoge behuizing.
Tevens zijn in mat zwart leverbaar een multifunctionele 
inbouwoven en een dubbele inbouwoven met 
multifunctieoven en brood-pizza oven.

ADAGIO 90 Profile40
Matt Black flexinductie kookunit

5 cm en 10 cm kookunit verdieper in Matt Black als 
toebehoor leverbaar
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De zeer royale 91 liter oven is voorzien van het 
gepatenteerde hetelucht luchtsysteem INNVENT 
en bestaat uit twee  ventilatoren welke tegen 
elkaar indraaien en voor een perfecte verspreiding 
van de hetelucht zorgen. Door de TFT program-
mer wordt de oventemperatuur  digitaal ingesteld  
en kunt U het bak en braad proces op de graad 
nauwkeurig volgen ,evenals de temperatuur 
voeler daarmee stelt U digitaal de temperatuur 
van de binnenkant van het gerecht in.

Om het fornuis extra passend te maken in 
verbinding met het keukenmeubel is het mogelijk 
dat de plint van  het kookeiland of van de 
wandkeuken voor het fornuis door loopt. 
We noemen dat “slot-in” Door de uitvoering in mat 
zwart is het een design element en daardoor de 
Held in Uw keuken.

Een geheel nieuwe ontwikkeling.

We hebben het mogelijk gemaakt een flex-inductie 
fornuis te creëren voorzien van kookveldafzuiging. 
De kookluchtjes worden direct afgezogen en 
middels twee makkelijk uitneembare koolfilters 
gezuiverd. De koolfilters zijn in de vaatwasser te 
reinigen en in de oven op 70 graden te regeneren.
De twee aluminium vetfilters zijn eenvoudig in 
de vaatwasser te reinigen. Indien gewenst is het 
fornuis zo voorbereidt om een plasma filter te instal- 
leren. Ook kan er een afvoer naar buiten worden 
geïnstalleerd.
De kookplaat is links en rechts van het 
afzuigrooster voorzien van 2x flex inductie zones.

We hebben zeer veel aandacht besteed aan het 
design van het fornuis en zeker dat het  optimaal 
past in de keuken. De oven heeft een soliddeur 
goed voor het energie verbruik en altijd  een 
opgeruimde keuken. Het fornuis heeft geen 
luchtopeningen aan de bovenzijde daardoor 
uitermate geschikt om in een kookeiland te plaatsen  
zeker deze uitvoering ,immers de huidige trend 
is dat het afzuigsysteem boven de kookplaat niet 
meer zo gewenst is.
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ADAGIO 90 AirFlow
PROFILE40 MATT BLACK
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CONCERTO 100
FLEXINDUCTIE
SABBIA
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Een concert is een muzikale compositie 
in het algemeen gebaseerd op drie 
momenten waarvan doorgaans  met een 
solo instrument ( bij voorbeeld een piano 
,viool,cello of fluit) in samen spel met een 
orkest of concert groep. 
Het is geaccepteerd dat in de tijd 

karakteristiek en inhoud kan worden 
aangepast.
Concerto fornuizen is een serie welke in 
design en details de melodie uitstraalt van 
haar style.
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... NF : NERO FUMO

 

... SA : SABBIA

... NA : NUVOLA

... CE : CELESTE

... AA : AMETISTA
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RONDE ELEKTRONISCHE KLOK 
Automatische in en uitschakeling van de 
oven (s) –
kookwekker.

DETAILS
Handgreep Concerto 

Flex inductie kookplaat - display control - muurplaat Lancellotti te demonteren indien kookeiland
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GIETIJZEREN PANNENDRAGERS 
Stoere gietlijzeren pannendragers 
voorzien van rubbervoetjes - geen 
krassen. MESSING WOKBRANDER 4,5 
KW.

STEL POOTJES
Stel pootjes 0 tot 20 mm.
5 cm verhogingset als toebehoor leverbaar.
5 cm en 10 cm kookplaat verdieper als toebehoor 
leverbaar

Brons Lancellotti CONCERTO logo   
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CONCERTO 100/3
FLEXINDUCTIE
NUVOLA
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CONCERTO 100
GAS
NUVOLA
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CONCERTO 90
FLEXINDUCTIE

CELESTE
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RANGE COOKERS MAESTRO 120 MAESTRO 120 MAESTRO 100 MAESTRO 100 MAESTRO 90 MAESTRO 90

grote oven COMBI STEAM 9+2 functies multifunctie 9 functies COMBI STEAM 9+2 functies multifunctie 9 functies COMBI STEAM 9+2 functies multifunctie 9 functies
rechter oven conventionele 4 functies conventionele 4 functies conventionele 4 functies conventionele 4 functies - -
compacte oven - - - - - -
breed mm 1172 1172 998 998 899 899
diep mm 599 599 599 599 599 599
hoog mm 898 898 898 898 898 898
verstelbare hoogte mm 20 20 20 20 20 20
materiaal ombouw rvs Aisi 441 rvs Aisi 441 rvs Aisi 441 rvs Aisi 441 rvs Aisi 441 rvs Aisi 441
materiaal werkblad rvs Aisi 304 rvs Aisi 304 rvs Aisi 304 rvs Aisi 304 rvs Aisi 304 rvs Aisi 304
standaard kleur rvs rvs rvs rvs rvs rvs
op bestelling kleur antracite (AN) antracite (AN) antracite (AN) antracite (AN) antracite (AN) antracite (AN)
welk deel in kleur deuren en lade front deuren en lade front deuren en lade front deuren en lade front deuren en lade front deuren en lade front
materiaal handgrepen en knoppen metaal metaal metaal metaal metaal metaal
standaard finish geborsteld geborsteld geborsteld geborsteld geborsteld geborsteld
clock elektronische digitale elektronische digitale elektronische digitale elektronische digitale elektronische digitale elektronische digitale
grote oven 91 lt /rvs 91 lt /stone grey emaille 70 lt /rvs 91 lt /stone grey emaille 91 lt /rvs 91 lt /stone grey emaille
rechter oven 39 lt/stone grey emaille 39 lt/stone grey emaille 39 lt/stone grey emaille 39 lt/stone grey emaille - -
grill grote oven 2870 w 2870 w 1950 w 1950 w 2870 w 2870 w
grill rechter oven 1250 w 1250 w 1230 w 1230 w - -
temp. min-max grote oven 50-270 °C 50-255 °C 50-265 °C 50-255 °C 50-270 °C 50-265 °C
temp. min-max rechter oven 50-265°C 50-265°C 50-265°C 50-265°C - -
oven deur(en) 3 glasplaten 3 glasplaten 3 glasplaten 3 glasplaten 3 glasplaten 3 glasplaten
lade rvs / push-pull / 34 lt rvs / push-pull / 34 lt rvs / push-pull / 28 lt rvs / push-pull / 28 lt rvs / push-pull / 25 lt rvs / push-pull / 25 lt
draaispit x (grote oven) x (grote oven) x (grote oven) x (grote oven) x x
bakblik grote oven 1 rvs 1 stone grey emaille 1 rvs 1 stone grey emaille 1 rvs 1 stone grey emaille
bakblik rechter oven 1 stone grey emaille 1 stone grey emaille 1 stone grey emaille 1 stone grey emaille - -
bakrooster grote oven 2 rvs 2 chrome 2 rvs 2 chrome 1 rvs 1 chrome
bakrooster rechter oven 1 chrome 1 chrome 1 chrome 1 chrome - -
inzetrooster grote oven 1 rvs 1 chrome 1 rvs 1 chrome 1 rvs 1 chrome
inzetrooster rechter oven 1 chrome 1 chrome 1 chrome 1 chrome - -
receptenboek aanvraagkaart x - x - x -
ontsteking een knopbediening een knopbediening een knopbediening een knopbediening een knopbediening een knopbediening
modellen LMRC12SF- LMRC12FF- LMRC10SF-… LMRC10FF- LMRC09S- LMRC09F-

…-4TM …-4TM …-6W …-4M …-4T …-5FI …-6W …-4M …-4T …-5FI …-6W …-4M …-4T …-5FI …-6W …-4M …-4T …-5FI
gietijzeren pannendragers x x x x x - x x x - x x x - x x x -
gietijzeren wokring x x x x x - x x x - x x x - x x x -
messing sudder brander 1 kW 1 1 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 -
messing normaal brander 1,8 kW 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 -
messing sterk brander 3 kW 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 -
messing wok brander 3,6 kW 1 1 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 -
messing megawok brander max 6 kW 1 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - -
gietijzeren frytop 2,4 kW 1 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 -
gietijzeren bbq 2,4 kW - - - - - - - - - - - - - - - - - -

induction met booster en kinderbeveliging - - - - - 1,85+1,85+
2,3+2,1+2,1 - - - 1,85+1,85+

2,3+2,1+2,1 - - - 1,85+1,85+
2,3+2,1+2,1 - - - 1,85+1,85+

2,3+2,1+2,1
flex induction - - - - - x - - - x - - - x - - - x
max aansluitvermogen 7,4 6,7 4,45 4,45 6,85 11,85 3,6 3,6 6 11 3,6 3,6 6 11 2,9 2,9 5,3 10,3
gasaansluiting links achter x x x x x - x x x - x x x - x x x -
energieklasse A x x x x x x
ACCESSOIRES OP BLZ. 46-47
x = meegeleverd
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RANGE COOKERS MAESTRO 120 MAESTRO 120 MAESTRO 100 MAESTRO 100 MAESTRO 90 MAESTRO 90

grote oven COMBI STEAM 9+2 functies multifunctie 9 functies COMBI STEAM 9+2 functies multifunctie 9 functies COMBI STEAM 9+2 functies multifunctie 9 functies
rechter oven conventionele 4 functies conventionele 4 functies conventionele 4 functies conventionele 4 functies - -
compacte oven - - - - - -
breed mm 1172 1172 998 998 899 899
diep mm 599 599 599 599 599 599
hoog mm 898 898 898 898 898 898
verstelbare hoogte mm 20 20 20 20 20 20
materiaal ombouw rvs Aisi 441 rvs Aisi 441 rvs Aisi 441 rvs Aisi 441 rvs Aisi 441 rvs Aisi 441
materiaal werkblad rvs Aisi 304 rvs Aisi 304 rvs Aisi 304 rvs Aisi 304 rvs Aisi 304 rvs Aisi 304
standaard kleur rvs rvs rvs rvs rvs rvs
op bestelling kleur antracite (AN) antracite (AN) antracite (AN) antracite (AN) antracite (AN) antracite (AN)
welk deel in kleur deuren en lade front deuren en lade front deuren en lade front deuren en lade front deuren en lade front deuren en lade front
materiaal handgrepen en knoppen metaal metaal metaal metaal metaal metaal
standaard finish geborsteld geborsteld geborsteld geborsteld geborsteld geborsteld
clock elektronische digitale elektronische digitale elektronische digitale elektronische digitale elektronische digitale elektronische digitale
grote oven 91 lt /rvs 91 lt /stone grey emaille 70 lt /rvs 91 lt /stone grey emaille 91 lt /rvs 91 lt /stone grey emaille
rechter oven 39 lt/stone grey emaille 39 lt/stone grey emaille 39 lt/stone grey emaille 39 lt/stone grey emaille - -
grill grote oven 2870 w 2870 w 1950 w 1950 w 2870 w 2870 w
grill rechter oven 1250 w 1250 w 1230 w 1230 w - -
temp. min-max grote oven 50-270 °C 50-255 °C 50-265 °C 50-255 °C 50-270 °C 50-265 °C
temp. min-max rechter oven 50-265°C 50-265°C 50-265°C 50-265°C - -
oven deur(en) 3 glasplaten 3 glasplaten 3 glasplaten 3 glasplaten 3 glasplaten 3 glasplaten
lade rvs / push-pull / 34 lt rvs / push-pull / 34 lt rvs / push-pull / 28 lt rvs / push-pull / 28 lt rvs / push-pull / 25 lt rvs / push-pull / 25 lt
draaispit x (grote oven) x (grote oven) x (grote oven) x (grote oven) x x
bakblik grote oven 1 rvs 1 stone grey emaille 1 rvs 1 stone grey emaille 1 rvs 1 stone grey emaille
bakblik rechter oven 1 stone grey emaille 1 stone grey emaille 1 stone grey emaille 1 stone grey emaille - -
bakrooster grote oven 2 rvs 2 chrome 2 rvs 2 chrome 1 rvs 1 chrome
bakrooster rechter oven 1 chrome 1 chrome 1 chrome 1 chrome - -
inzetrooster grote oven 1 rvs 1 chrome 1 rvs 1 chrome 1 rvs 1 chrome
inzetrooster rechter oven 1 chrome 1 chrome 1 chrome 1 chrome - -
receptenboek aanvraagkaart x - x - x -
ontsteking een knopbediening een knopbediening een knopbediening een knopbediening een knopbediening een knopbediening
modellen LMRC12SF- LMRC12FF- LMRC10SF-… LMRC10FF- LMRC09S- LMRC09F-

…-4TM …-4TM …-6W …-4M …-4T …-5FI …-6W …-4M …-4T …-5FI …-6W …-4M …-4T …-5FI …-6W …-4M …-4T …-5FI
gietijzeren pannendragers x x x x x - x x x - x x x - x x x -
gietijzeren wokring x x x x x - x x x - x x x - x x x -
messing sudder brander 1 kW 1 1 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 -
messing normaal brander 1,8 kW 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 -
messing sterk brander 3 kW 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 -
messing wok brander 3,6 kW 1 1 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 -
messing megawok brander max 6 kW 1 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - -
gietijzeren frytop 2,4 kW 1 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 -
gietijzeren bbq 2,4 kW - - - - - - - - - - - - - - - - - -

induction met booster en kinderbeveliging - - - - - 1,85+1,85+
2,3+2,1+2,1 - - - 1,85+1,85+

2,3+2,1+2,1 - - - 1,85+1,85+
2,3+2,1+2,1 - - - 1,85+1,85+

2,3+2,1+2,1
flex induction - - - - - x - - - x - - - x - - - x
max aansluitvermogen 7,4 6,7 4,45 4,45 6,85 11,85 3,6 3,6 6 11 3,6 3,6 6 11 2,9 2,9 5,3 10,3
gasaansluiting links achter x x x x x - x x x - x x x - x x x -
energieklasse A x x x x x x
ACCESSOIRES OP BLZ. 46-47
x = meegeleverd

45



RANGE COOKERS ADAGIO 100 ADAGIO 90 CONCERTO 100 CONCERTO 100|3 CONCERTO 90

grote oven multifunctie 8 functies multifunctie 8 functies multifunctie 8 functies hetelucht 2 functies multifunctie 8 functies
rechter oven conventionele 4 functies - conventionele 4 functies conventionele 4 functies -
compacte oven - - - grill 4 functie -
breed mm 998 899 1000 1000 900
diep mm 599 599 600 600 600
hoog mm 920 920 880 880 880
verstelbare hoogte mm 50 50 20 20 20
muurlijst/hoog mm - - x / 100 x / 100 x / 100
materiaal ombouw rvs Aisi 441 rvs Aisi 441 nero fumo rvs Aisi 441 nero fumo rvs Aisi 441 nero fumo rvs Aisi 441
materiaal bovenzijde rvs Aisi 304 rvs Aisi 304 emaille emaille emaille
standaard kleur rvs rvs nero fumo nero fumo nero fumo

kleuren op bestelling
celeste (CE), sabbia (SA), 

nuvola (NA), ametista (AA), 
antracite (AN)

celeste (CE), sabbia (SA), 
nuvola (NA), ametista (AA), 

antracite (AN)

sabbia (SA), nuvola (NA), 
celeste (CE), ametista (AA)

sabbia (SA), nuvola (NA), 
celeste (CE), ametista (AA)

sabbia (SA), nuvola (NA), 
celeste (CE), ametista (AA)

welk deel in kleur zijwanden - schakelpaneel zijwanden - schakelpaneel deuren en front opbergvak deuren en front opbergvak deur en front opbergvak
materiaal knoppen en handrepen metaal metaal metaal metaal metaal
standaard finish geborsteld geborsteld nikkel nikkel nikkel
klok rond elektronisch rond elektronisch rond analoge rond analoge rond analoge
grote oven 70 lt/ emaille 91 lt/emaille 70 lt /emaille 70 lt /emaille 91 lt /emaille
rechter oven 39 lt/ emaille - 39 lt/emaille 39 lt/emaille -
compacte oven - - - 34 lt/emaille -
grill grote oven 1950 w 2870 w 1950 w 1950 w 2870 w
grill rechter oven 1230 w - 1230 w 1230 w -
grill compacte oven - - - 1950 w -
temp. min-max grote oven 50-265 °C 50-255 °C 50-265 °C 50-265°C 50-255 °C
temp. min-max rechter oven 50-265°C - 50-265°C 50-265°C -
temp. min-max compacte oven - - - 50-265°C -
oven deur(en) 2 glasplaten 2 glasplaten 2 glasplaten 2 glasplaten 2 glasplaten
opbergvak rvs / opbergvak / 28 lt rvs / opbergvak / 25 lt rvs / opbergvak / 28 lt rvs / opbergvak / 9 lt rvs / opbergvak / 25 lt
draaispit x (main oven) x x (main oven) - x
bakblik grote oven 1 emaille 1 emaille 1 emaille 1 emaille 1 emaille
bakblik rechter oven 1 emaille - 1 emaille 1 emaille -
bakrooster grote oven 1 chrome 1 chrome 2 chrome 1 chrome 2 chrome
bakrooster rechter oven 1 chrome - 1 chrome 1 chrome
bakrooster compacte oven - - - 1 chrome -
inzetrooster grote oven - - 1 chrome 1 chrome 1 chrome
inzetrooster rechter oven - - 1 chrome 1 chrome -
ontsteking een knopbediening een knopbediening een knopbediening een knopbediening een knopbediening
modellen LARC10FF- LARC09F- LCRC10FF- LCRC10FFF- LCRC09F-

…-6 …-5FI …-6 …-5FI …-6 …-5FI …-6 …-5FI …-6 …-5FI
gietijzeren pannendragers x - x - x - x - x -
gietijzeren wokring x - x - x - x - x -
aluminium sudder brander 1 kW 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
alumimium normaal brander 1,8 kW 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
aluminium sterk brander 3 kW 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
aluminium wok brander 3,6 kW 1 - 1 - - - - - - -
messing wok brander 4,5 kW - - - - 1 - 1 - 1 -

flex induction - booster max 7,4 kW - 1,85+1,85+
2,3+2,1+2,1 - 1,85+1,85+

2,3+2,1+2,1 - 1,85+1,85+
2,3+2,1+2,1 - 1,85+1,85+

2,3+2,1+2,1 - 1,85+1,85+
2,3+2,1+2,1

max aansluitvermogen kWh 3,6 11 2,9 10,3 3,6 11 3,6 11 2,9 10,3
energieklasse A x x x x x
x = meegeleverd
ACCESSOIRES OP BLZ. 50-51
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RANGE COOKERS ADAGIO 100 ADAGIO 90 CONCERTO 100 CONCERTO 100|3 CONCERTO 90

grote oven multifunctie 8 functies multifunctie 8 functies multifunctie 8 functies hetelucht 2 functies multifunctie 8 functies
rechter oven conventionele 4 functies - conventionele 4 functies conventionele 4 functies -
compacte oven - - - grill 4 functie -
breed mm 998 899 1000 1000 900
diep mm 599 599 600 600 600
hoog mm 920 920 880 880 880
verstelbare hoogte mm 50 50 20 20 20
muurlijst/hoog mm - - x / 100 x / 100 x / 100
materiaal ombouw rvs Aisi 441 rvs Aisi 441 nero fumo rvs Aisi 441 nero fumo rvs Aisi 441 nero fumo rvs Aisi 441
materiaal bovenzijde rvs Aisi 304 rvs Aisi 304 emaille emaille emaille
standaard kleur rvs rvs nero fumo nero fumo nero fumo

kleuren op bestelling
celeste (CE), sabbia (SA), 

nuvola (NA), ametista (AA), 
antracite (AN)

celeste (CE), sabbia (SA), 
nuvola (NA), ametista (AA), 

antracite (AN)

sabbia (SA), nuvola (NA), 
celeste (CE), ametista (AA)

sabbia (SA), nuvola (NA), 
celeste (CE), ametista (AA)

sabbia (SA), nuvola (NA), 
celeste (CE), ametista (AA)

welk deel in kleur zijwanden - schakelpaneel zijwanden - schakelpaneel deuren en front opbergvak deuren en front opbergvak deur en front opbergvak
materiaal knoppen en handrepen metaal metaal metaal metaal metaal
standaard finish geborsteld geborsteld nikkel nikkel nikkel
klok rond elektronisch rond elektronisch rond analoge rond analoge rond analoge
grote oven 70 lt/ emaille 91 lt/emaille 70 lt /emaille 70 lt /emaille 91 lt /emaille
rechter oven 39 lt/ emaille - 39 lt/emaille 39 lt/emaille -
compacte oven - - - 34 lt/emaille -
grill grote oven 1950 w 2870 w 1950 w 1950 w 2870 w
grill rechter oven 1230 w - 1230 w 1230 w -
grill compacte oven - - - 1950 w -
temp. min-max grote oven 50-265 °C 50-255 °C 50-265 °C 50-265°C 50-255 °C
temp. min-max rechter oven 50-265°C - 50-265°C 50-265°C -
temp. min-max compacte oven - - - 50-265°C -
oven deur(en) 2 glasplaten 2 glasplaten 2 glasplaten 2 glasplaten 2 glasplaten
opbergvak rvs / opbergvak / 28 lt rvs / opbergvak / 25 lt rvs / opbergvak / 28 lt rvs / opbergvak / 9 lt rvs / opbergvak / 25 lt
draaispit x (main oven) x x (main oven) - x
bakblik grote oven 1 emaille 1 emaille 1 emaille 1 emaille 1 emaille
bakblik rechter oven 1 emaille - 1 emaille 1 emaille -
bakrooster grote oven 1 chrome 1 chrome 2 chrome 1 chrome 2 chrome
bakrooster rechter oven 1 chrome - 1 chrome 1 chrome
bakrooster compacte oven - - - 1 chrome -
inzetrooster grote oven - - 1 chrome 1 chrome 1 chrome
inzetrooster rechter oven - - 1 chrome 1 chrome -
ontsteking een knopbediening een knopbediening een knopbediening een knopbediening een knopbediening
modellen LARC10FF- LARC09F- LCRC10FF- LCRC10FFF- LCRC09F-

…-6 …-5FI …-6 …-5FI …-6 …-5FI …-6 …-5FI …-6 …-5FI
gietijzeren pannendragers x - x - x - x - x -
gietijzeren wokring x - x - x - x - x -
aluminium sudder brander 1 kW 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
alumimium normaal brander 1,8 kW 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
aluminium sterk brander 3 kW 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
aluminium wok brander 3,6 kW 1 - 1 - - - - - - -
messing wok brander 4,5 kW - - - - 1 - 1 - 1 -

flex induction - booster max 7,4 kW - 1,85+1,85+
2,3+2,1+2,1 - 1,85+1,85+

2,3+2,1+2,1 - 1,85+1,85+
2,3+2,1+2,1 - 1,85+1,85+

2,3+2,1+2,1 - 1,85+1,85+
2,3+2,1+2,1

max aansluitvermogen kWh 3,6 11 2,9 10,3 3,6 11 3,6 11 2,9 10,3
energieklasse A x x x x x
x = meegeleverd
ACCESSOIRES OP BLZ. 50-51

WANDSCHOUWKAP ADAGIO 100

afzuig uitvoering luchtafvoer

omschakelbaar recirculatie

breed mm 999

diep mm 500

hoog mm 820

verstelbare hoogte 
mm max 1220

materiaal ombouw rvs Aisi 441

standaard kleur rvs

kleuren op 
bestelling

celeste (CE), 
sabbia (SA), 
nuvola (NA), 

ametista (AA), 
antracite (AN)

verlichting LED 4

soft-touch 
bediening x

snelheden 4

timer 10 min

afzuigvermogen 850 m3/h

geluidsniveau max 61 dB

energiejaarverbruik 64 kWh

modellen LAK100

x = meegeleverd

REFRIGERATORS ADAGIO 90 FRENCH DOOR

breed mm 908

diep mm 600 ombouw / 
692 deuren

hoog mm 1780
deuren/lade materiaal rvs Aisi 304
zijpanelen materiaal kunststof grijs
standaard kleur rvs

kleuren op bestelling
celeste (CE), sabbia (SA), 

nuvola (NA), ametista (AA), 
antracite (AN)

welk deel in kleur deuren, lade
materiaal handgrepen metaal
standaard finish geborsteld
inhoud koelkast deel in lt 417
inhoud diepvries deel in lt 119
energieklasse F
diepvries ****
energiejaarverbruik 410 kW/h
water/ijs dispenser water
vaste wateransluiting x
ijsblokjes machine x
temperatuur controle electronic
no-frost x
verlichting LED
materiaal lagplateaus glas
alarm deur open x
super koelen x
super vriezen x
xpress chillervak -
vakantieschakeling x
kinderbeveiliging x
water filter -
modellen LAFR-9F
x = meegeleverd
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PROFILE 40
ADAGIO 90

Profile40 Matt Black 
flexinductie fornuis

ADAGIO 100
Profile40 Matt Black
flexinductie fornuis

ADAGIO 100/3
Profile40 Matt Black
flexinductie fornuis

ADAGIO 90
Profile40 Matt Black

AirFlow

oven Multifunctieoven 91 lt.
Multifunctieoven 70 lt.

Conventioneleoven 39 lt 
Multifunctieoven  70 lt

Conventioneleoven 39 lt
Brood/pizzaoven 34 lt 

Multifunctieoven 91 lt

breed mm 899 999 999 899
diep mm 599 600 600 600
hoog mm 920-970 920-970 900 920-970
materiaal ombouw/kleur rvs Aisi 441/mat zwart RVS Aisi 441/mat-zwart RVS Aisi 441/mat-zwart RVS Aisi 441/mat-zwart

materiaal bovenzijde/kleur rvs Aisi 304/mat zwart RVS Aisi 304/mat-zwart RVS Aisi 304/mat-zwart RVS Aisi 304/mat-zwart

kleur mat-zwart mat-zwart mat-zwart mat-zwart

knoppen metal
mat zwart soft touch

metaal
mat-zwart soft touch 

metaal
mat-zwart soft touch

metaal
mat-zwart soft touch

handgreep metal mat zwart metaal mat zwart metaal mat zwart metaal mat zwart

zijwanden 40 mm Profile40 40 mm Profile40 40 mm Profile40 40 mm Profile40

klok elektronisch 
mechanische kookwekker

electronisch 
mechanische kookwekker mechanische kookwekker TFT programmer 

mechanische kookwekker 
INNVENT Hetelucht systeem x

oven 91 lt emaille stone-grey
70 lt emaille stone-grey
39 lt emaille stone-grey

70 lt emaille stone-grey
39 lt emaille stone-grey
34 lt emaille stone-grey

91 lt emaille stone-grey

Kerntemperatuur voeler  X
digitale meting 

grill 2870 w
2850 w grote oven 

1250 w rechter oven
2850 watt grote oven

1250 watt rechter oven
1250 watt smalle oven 

2850 watt

temp. min-max oven 50-265 °C
grote oven 50-270 °C

rechter oven 50-265 °C
grote oven 50-270 °C

rechter oven 50-265 °C
smalle oven 50-315 °C

26 - 315 °C

oven deur(en) 2 glasplaten 2 glasplaten
2 glasplaten smalle oven 

solid-deur grote oven
solid-deur rechter oven 

 Solid-deur

opbergvak klep / 25 lt rvs 28 lt rvs 10 lt rvs 25 lt

draaispit x x grote oven x grote oven x

bakblik 1 emaille stone grey 2 x emaille stone grey 2 x emaille stone grey 1 x emaille stone grey

bakrooster 1 chrome 2 x chrome 3 x chrome 1 x chrome

modellen LARC09F-5FI NF LARC10FF-5FI NF LARC10FFF-5FI NF LARC09F-4FIK NF

flex induction - booster max 7,4 kW 1,85+1,85+2,3+2,1+2,1 
kw flex

1.85+1.85+2.3+2.1+2.1 
kw flex

1.85+1.85+2.3+2.1+2.1 
kw flex

2.1 + 2.1 kw flex
2.1 + 2.1 kw flex

kookveld-afzuiging x

max aansluitvermogen kWh 10,3 kW 11 kW 13.07 kW 10.6 kW

energieklasse A x x x x

vermogenafzuigsysteem 700 m3
aantalstanden afzuigsysteeem 4
aantal vetfilters in aluminium frame 2 x vaatwasser proof
aantal carbonfilters in aluminium 
frame 2 x regeneerbaar

recirculatie recirculatie carbon filters

geschikt voor plasma filter x
geschikt voor luchtafvoer naar achter-
links-rechts-naar buiten x

x = meegeleverd
ACCESSOIRES OP BLZ. 50-51
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ADAGIO 
Profile40 Matt Black 
inbouwoven 60x60

ADAGIO 
Profile40 Matt Black 
inbouwoven 60x90

grote oven multifunctionele 9 functies multifunctionele 9 functies + grill/pizza oven

breed mm 595 595

diep mm 550 550

hoog mm 595 881

size 70 l emaille 70 l emaille + 34 l emaille

kleur nero fumo - mat zwart nero fumo - mat zwart

welk deel in kleur frame, deur, knoppen, handgrepen frame, deur, knoppen, handgrepen

knoppen metal
mat zwart soft touch

metal
mat zwart soft touch

handgrep/en metal mat zwart metal mat zwart

klok elektronische elektronische

grill 1900 w 1900 w grote oven+ 1900 w compacte oven

temp. min-max 50-265°C 50-265°C grote oven+ 50-315°C compacte 
brood pizzaoven

oven deur(en) 3 glasplaten 3 glasplaten

lade - rvs mat zwart front, push-pull, 10 l

draaispit x x

bakblik 1 emaille 2 emaille

bakroster 1 chrome 2 chrome

pizza steen kit - x

max aansluitvermogen kWh 3,02 4,3

energieklasse A A

modell LAFE-6 NF LAFFE-6 NF
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PROFILE 40
ADAGIO 90

Profile40 Matt Black
flexinductie kookunit

ADAGIO 90
Profile40 Matt Black 

wanschouwkap

ADAGIO 100
Profile40 Matt Black

wanschouwkap

oven - afzuig uitvoering/omschakelbaar luchafvoer/recirculatie Luchtafvoer/recirculatie

breed mm 899 breed mm 899 999

diep mm 599 diep mm 480 480

hoog mm 40 Profile40 hoog mm 820 820

materiaal ombouw/kleur rvs Aisi 441/mat zwart hoogte filter ombouw mm 40 mm Profile40 40 mm Profile40

materiaal bovenzijde/kleur - verstelbare hoogte mm max 1120 max 1120

kleur mat zwart materiaal ombouw rvs rvs

knoppen metal
mat zwart soft touch kleur mat zwart mat zwart

handgreep                     - welk deel in kleur ombouw&afvoerombouw ombouw&afvoerombouw

zijwanden verlichting 3 LED 3 LED

klok - soft-touch bediening x x

oven - snelheden 3 3

grill - afzuigvermogen 850 m3/h 850 m3/h

temp. min-max oven - geluidsniveau max 63 db 63 db

oven deur(en) - energie klasse B B

opbergvak - koolfilter SA-FKEL SA-FKEL

draaispit - modell LAKL90 NF LAKL100 NF
bakblik -

bakrooster -

modellen LA09P-5FI NF
flex induction - booster max 7,4 kW 1,85+1,85+2,3+2,1+2,1

max aansluitvermogen kWh 7,4 KW

energieklasse A -

ACCESSOIRES OP BLZ. 50-51
x = meegeleverd

ACCESSORIES ADAGIO 90 ADAGIO 100 ADAGIO 100/3 ADAGIO 
KOOKPLAAT-UNIT

ADAGIO 90 
AIRFLOW CONCERTO 90 CONCERTO 100/100|3 MAESTRO 90 MAESTRO 100 MAESTRO 120

pizzasteen kit SA-P9 SA-P7 Standaard SA-P9 SA-P9 SA-P7 SA-P9 SA-P7 SA-P9
telescoopgeleiderset SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT
gietijzeren frytop inclusief rvs frame DA-ST DA-ST DA-ST DA-ST

gietijzeren bbq
SA-PB

(te combineren 
met DA-ST)

SA-PB
(te combineren 

met DA-ST)

SA-PB
(te combineren met DA-ST)

SA-PB
(te combineren met DA-ST) SA-PB SA-PB SA-PB

massief 4 mm rvs teppanyaki voor gas en inductie DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY
rvs verlengstuk 50mm (diep totaal 650mm) OA-D9-5 OA-D10-5 SA-D9-5 SA-D10-5 SA-D12-5
mat zwart verlengstuk 50mm (diep totaal 650mm) OA-D9-5 NF OA-D10-5 NF OA-D9-5 NF OA-D9-5 NF OA-D9-5 NF OA-D10-5 NF
rvs verlengstuk 10mm (diep totaal 700mm) OA-D9 OA-D10 SA-D9 SA-D10 SA-D12
mat zwart verlengstuk 10mm (diep totaal 700mm) OA-D9 NF OA-D10 NF OA-D9 NF OA-D9 NF OA-D9 NF OA-D10 NF
rvs verhogingset 30mm incl. 80mm plint SA-SZ9-3 SA-SZ10-3 SA-SZ12-3
rvs verhogingset 50mm incl. 100mm plint SA-XZ9 SA-XZ10 SA-SZ9 SA-SZ10 SA-SZ12
mat zwart verhogingset 30mm incl. plint SA-XZ10-3 NF
mat zwart verhogingset 50mm incl. plint SA-XZ10-5 NF
mat zwart verhogingset 50mm incl. plint SA-XZ10-7 NF
achterwand rvs SK90 SK100 SK90 SK100 SK120
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ACCESSORIES ADAGIO 90 ADAGIO 100 ADAGIO 100/3 ADAGIO 
KOOKPLAAT-UNIT

ADAGIO 90 
AIRFLOW CONCERTO 90 CONCERTO 100/100|3 MAESTRO 90 MAESTRO 100 MAESTRO 120

pizzasteen kit SA-P9 SA-P7 Standaard SA-P9 SA-P9 SA-P7 SA-P9 SA-P7 SA-P9
telescoopgeleiderset SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT SA-GT
gietijzeren frytop inclusief rvs frame DA-ST DA-ST DA-ST DA-ST

gietijzeren bbq
SA-PB

(te combineren 
met DA-ST)

SA-PB
(te combineren 

met DA-ST)

SA-PB
(te combineren met DA-ST)

SA-PB
(te combineren met DA-ST) SA-PB SA-PB SA-PB

massief 4 mm rvs teppanyaki voor gas en inductie DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY DA-TY
rvs verlengstuk 50mm (diep totaal 650mm) OA-D9-5 OA-D10-5 SA-D9-5 SA-D10-5 SA-D12-5
mat zwart verlengstuk 50mm (diep totaal 650mm) OA-D9-5 NF OA-D10-5 NF OA-D9-5 NF OA-D9-5 NF OA-D9-5 NF OA-D10-5 NF
rvs verlengstuk 10mm (diep totaal 700mm) OA-D9 OA-D10 SA-D9 SA-D10 SA-D12
mat zwart verlengstuk 10mm (diep totaal 700mm) OA-D9 NF OA-D10 NF OA-D9 NF OA-D9 NF OA-D9 NF OA-D10 NF
rvs verhogingset 30mm incl. 80mm plint SA-SZ9-3 SA-SZ10-3 SA-SZ12-3
rvs verhogingset 50mm incl. 100mm plint SA-XZ9 SA-XZ10 SA-SZ9 SA-SZ10 SA-SZ12
mat zwart verhogingset 30mm incl. plint SA-XZ10-3 NF
mat zwart verhogingset 50mm incl. plint SA-XZ10-5 NF
mat zwart verhogingset 50mm incl. plint SA-XZ10-7 NF
achterwand rvs SK90 SK100 SK90 SK100 SK120

REFRIGERATORS ADAGIO 90 FRENCH DOOR
Profile40 Matt Black

breed mm 908
diep mm 600 ombouw / 692 deuren
hoog mm 1780
deuren/lade materiaal rvs Aisi 304
zijpanelen materiaal kunststof grijs
standaard kleur rvs
kleuren op bestelling  nero fumo (NF)
welk deel in kleur deuren, lade
materiaal handgrepen metaal
standaard finish geborsteld
inhoud koelkast deel in lt 417
inhoud diepvries deel in lt 119
energieklasse F
diepvries ****
energiejaarverbruik 410 kW/h
water/ijs dispenser water
vaste wateransluiting x
ijsblokjes machine x
temperatuur controle electronic
no-frost x
verlichting LED
materiaal lagplateaus glas
alarm deur open x
super koelen x
super vriezen x
xpress chillervak -
vakantieschakeling x
kinderbeveiliging x
water filter -
modellen LAFR-9F NF
x = meegeleverd
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LANCELLOTTI apparaten worden geleverd 
door gespecialiseerde keukenstudio’s.
Met echte vakkennis zullen zij U graag 
volledig informeren. Voor de meer dan 75 
verkoopadressen kijk op: www.lancellotti.nl
infonl@lancellotti.eu
Tel: 0624506837

geregistreerd merk van:
STEEL SRL
Via dell’Agricoltura 21
41012 Carpi (Mo) - Italy

ADAGIO 100 RVS / FLEX INDUCTIE
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