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WELKOM BIJ NEFF
Het begon in 1877. Carl Neff startte met de productie van koolkachels in Bretten,
Duitsland. Met het idee dat niet het fornuis centraal staat, maar de kok achter het
fornuis, werd de basis gelegd voor de NEFF keukenapparatuur van nu. Stuk voor stuk
apparaten die ontworpen en ontwikkeld zijn door en voor echte kookliefhebbers en
die de gebruiker helpen om koken comfortabeler, gemakkelijker én leuker te maken.

KWALITEIT EN DESIGN

Nog altijd bevindt de NEFF fabriek zich
in Bretten. Elke dag wordt hier vol passie
gewerkt aan de beste keukenapparatuur
voor kookliefhebbers. NEFF apparaten
hebben een herkenbaar design, dat met
talrijke internationale designprijzen is
bekroond. Kenmerkend is de liefde voor
detail: tot in de kleinste puntjes is gekozen
voor de beste materialen en afwerking.
Dat maakt de keukenapparatuur van NEFF
zowel plezierig om naar te kijken, als om
mee te werken!

Introductie

Welkom bij NEFF

UNIEKE KOOKOPLOSSINGEN

Maatschetsen

Koelen en vriezen

Vaatwassers

Afzuigkapen

Kookplaten

Compacte Apparaten

Inbouwovens

Zelfs het beste apparaat is nutteloos zonder
een kok. Daarom staat bij NEFF de gebruiker
van het apparaat centraal bij het ontwerpen
en ontwikkelen van onze keukenapparatuur,
zodat de apparaten koken gemakkelijker,
comfortabeler en leuker maken. Praktische
oplossingen in de keuken zijn onze
specialiteit. Zoals de Slide&Hide® ovendeur
die geheel onder de ovenruimte verdwijnt
en zo alle ruimte biedt in de keuken. Of het
CircoTherm hetelucht-systeem waarmee je
tot op vier niveaus in de oven tegelijkertijd
kunt bakken en braden zonder vermenging
van smaken.

DUURZAAM, BEWUST EN ENERGIEZUINIG
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Servicxe en Garantie

Features uitleg

Zorgvuldig omgaan met onze omgeving heeft bij NEFF een hoge prioriteit.
Dat is te zien aan onze apparaten die zich in de hoogste energieklassen
bevinden en de nieuwste en meest innovatieve technologieën bevatten
om stroom en water te besparen. Maar ook bewust omgaan met
voedingsmiddelen, efficiënte manieren van transport en logistiek en
recycling zijn voor NEFF belangrijk.

NEFF Introductie
Showroom
Kookplaten

Compacte Apparaten

Inbouwovens

ROUTEBESCHRIJVING EN CONTACTINFORMATIE

BEZOEKADRES
Afzuigkapen

NEFF Showroom
inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp

MEER INFORMATIE
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Servicxe en Garantie

Features uitleg

Maatschetsen

Koelen en vriezen

Vaatwassers

Bel gratis het NEFF Info-Team: 088 424 40 41
Bezoek ons ook op internet: www.neff.nl
of mail: infocentrum-neff@bshg.com
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VANUIT AMSTERDAM (A4):

Neem op de A4 afslag 3-Hoofddorp richting de N201. Houd links
aan en volg de borden Hoofddorp-Centrum/Schiphol-Rijk N201.
Sla rechtsaf bij de stoplichten en rijd na het derde stoplicht nog
zo’n 300 meter over de Taurusavenue. In inspiratiehuis 20|20 aan
de rechterkant is onze NEFF Showroom gevestigd. De afrit naar
de parkeergarage is aangegeven met een blauw bord.

VANUIT DEN HAAG (A4):

Neem op de A4 afslag 3+3A naar de N201 richting Hoofddorp.
Sla bij de verkeerslichten linksaf en sorteer links voor richting
Hoofddorp-Centrum. Passeer nog twee verkeerslichten en rijd
zo’n 300 meter over de Taurusavenue. In inspiratiehuis 20|20
aan de rechterkant is onze NEFF Showroom gevestigd. De afrit
naar de parkeergarage is aangegeven met een blauw bord.

OPENBAAR VERVOER:

Vanaf station Hoofddorp is het een paar minuten lopen naar de
NEFF Showroom. Verlaat het perron via de uitgang Zuidtangent
(de aankomsthalte van buslijn 300). Beneden aan de trap is het
oranje standbeeld een perfect oriëntatiepunt. Passeer het
richting Taurusavenue en blijf langs de weg lopen totdat je links
de ingang van inspiratiehuis 20|20 ziet. Op de begane grond
bevindt zich de NEFF Showroom.
inspiratiehuis2020.nl/routebeschrijving

Introductie

NEFF Showroom
Inbouwovens
Inbouwovens

NEFF SHOWROOM

NEFF ACADEMY

Kookplaten

Met de NEFF Academy stellen we u volledig op de hoogte van
het actuele assortiment NEFF apparaten. We ontwikkelden deze
hands-on training speciaal voor u als retailer en laten alle producteigenschappen er kort in naar voren komen. Behalve het merk zelf
leert u ook unique selling points kennen als de Slide&Hide® oven,
het CircoTherm® heteluchtsysteem en Seamless Combination: de
designoplossing om apparaten optisch in elkaar over te laten lopen.
Tot slot laten we u een gerecht bereiden met een NEFF stoomoven
en bespreken we de sous-vide kookmethode, gekoppeld aan onze
nieuwste ovens en los in te bouwen vacumeerlade.
Uw contactpersoon bij NEFF verzekert u graag van een plek.

Afzuigkapen
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Compacte Apparaten

Wij zijn erg trots op de mooie uitstraling van onze recent verbouwde showroom in
inspiratiehuis 20|20 in Hoofddorp. Ook uw klanten kunnen we er helpen om zich op
de nieuwste inbouwapparatuur te oriënteren, en laten we er de echte NEFF sfeer
proeven. Uiteraard sturen we de leads weer terug naar u.

NEFF ADVIESGESPREK OP MAAT

Koelen en vriezen

Vaatwassers

Heeft u specifieke vragen?
Dan adviseren we u een afspraak te maken. Vakkundig
personeel geeft graag advies op maat: onze NEFF
productadviseurs brengen voor u de diverse mogelijkheden in kaart aan de hand van uw individuele situatie
en wensen. We zijn ervan overtuigd dat u gemak niet
moet zien, maar moet beleven. U bent ook van harte
welkom om vrijblijvend rond te kijken. Aanmelden kan
via inspiratiehuis2020.nl/adviesgesprek

NEFF KOOKWORKSHOP

Features uitleg

Ook ná de aankoop blijven we klanten graag helpen en
uitdagen om hun apparaten ten volle te benutten. Vaak
gaat het om een groep kookenthousiasten die precies wil
weten wat ze ermee kunnen doen, nieuwsgierig is naar
bijzondere gerechten en staat te trappelen om meer
inspiratie op te doen. Onze kookworkshops over koken
met stoom spelen hier perfect op in door iedereen een
verrassend driegangen-menu voor zichzelf te laten koken.
Voor € 98,- per stuk zijn vouchers bij ons te koop aan
waarmee twee personen aan zo’n workshop deel kunnen
nemen. Vraag ernaar bij uw NEFF contactpersoon.
Aanmelden kan via inspiratiehuis2020.nl/workshop

55

Servicxe en Garantie

We doen niets liever dan bezoekers van het
inspiratiehuis helpen een goed doordachte keuze te
maken. Onze professionele koks geven daarom op
zaterdag kookdemonstraties, waarin ze gedetailleerd
ingaan op alle mogelijkheden van NEFF ovens en
kookplaten. Zo komen deelnemers er vanzelf achter
welke apparaten het beste bij ze passen. Deze
demonstraties zijn gratis, duren twee uur en worden
gehouden in de NEFF Showroom. Aanmelden kan via
inspiratiehuis2020.nl/demonstratie

Maatschetsen

NEFF KOOKDEMONSTRATIE

Inhoud
Inbouwovens
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Inhoud
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Maatschetsen

Koelen en vriezen

Vaatwassers

Afzuigkapen

Kookplaten

Compacte Apparaten

Inbouwovens

Inbouwovens

Inbouwovens

Bij aankoop van
4 NEFF inbouwapparaten

De bedieningspanelen van onze NEFF ovens

12

5 unieke eigenschappen van NEFF

26

Bakovens

27

Compacte apparaten

36

Magnetrons

43

Espresso

44

Vacumeer- en Warmhoudlades

Maatschetsen, extra toebehoren
en onderhoudsmiddelen

46

Maatschetsen

Vaatwassers

Afzuigkapen

INBOUWOVENS EN
COMPACTE APPARATEN

Features uitleg

172

11

Inbouwovens
Kookplaten

Compacte Apparaten

Inbouwovens

DE BEDIENINGSPANELEN
VAN ONZE OVENS

Afzuigkapen

LCD DISPLAY

Koelen en vriezen

Vaatwassers

Twee verzinkbare draaiknoppen worden op dit type bedieningspaneel
gecombineerd met TouchControl bediening.

LCD DISPLAY

Maatschetsen

Twee verzinkbare draaiknoppen worden op dit type bedieningspaneel gecombineerd
met TouchControl bediening.

Servicxe en Garantie

Features uitleg

Shift
Control

LIJNMODEL MET SHIFT CONTROL
Het display van de zogenaamde lijnmodellen heeft een roestvrijstalen behuizing en laat
gebruikers met ShiftControl naar alle gewenste instellingen navigeren.
12

Inbouwovens
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Kookplaten

Het TFT-display toont duidelijke afbeeldingen en laat gebruikers met
ShiftControl naar alle gewenste instellingen navigeren.

Vaatwassers

Afzuigkapen

Shift
Control
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Koelen en vriezen

Het TFT-display, hier een slag groter, toont duidelijke afbeeldingen en laat
gebruikers met ShiftControl naar alle gewenste instellingen navigeren.

Met de nieuwe FullTouch bediening hoeft het oppervlak alleen even met de
vingers te worden aangeraakt. Het logisch ingerichte ovenmenu laat zich
hierdoor heel intuïtief bedienen.

Features uitleg

5,7"-TFT KLEUR EN GRAFISCH DISPLAY MET FULL TOUCH
CONTROL

Maatschetsen

Full Touch
Control
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Servicxe en Garantie

2,5"-TFT KLEUR EN GRAFISCH MET SHIFT CONTROL

Compacte Apparaten

Inbouwovens

Shift
Control

Inbouwovens
Inbouwovens
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Inbouwovens
Inbouwovens

SLIDE&HIDE®
De enige volledig inschuifbare ovendeur.
De Slide&Hide® ovendeur van NEFF is een unieke keukenfeature
die je nergens anders tegenkomt. Met Slide® draait de handgreep
ergonomisch met je hand mee en met Hide® verdwijnt de ovendeur
geheel onder de oven. Dat betekent ruimte en comfort als je lekker
aan het koken bent voor familie of vrienden.

NIETS STAAT JOUW IDEEËN
NOG IN DE WEG, ZELFS
DE OVENDEUR NIET.
1616 ¹Gebaseerd op 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)
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Inbouwovens

Inbouwovens

VOORDELEN SLIDE&HIDE® OVEN
1.

Alle ruimte: de ovendeur verdwijnt g
 eheel onder de oven

2.

Zeer veilig bij hoge inbouw & makkelijk te bereiken

3.

Ergonomie en comfort: de deurgreep draait mee met je hand

4.

71 liter oveninhoud: even groot als een traditionele oven

5.

Comfortabele sluiting: de deur schuift en sluit geruisloos
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Inbouwovens
Inbouwovens

CIRCOTHERM®
Voor een gelijktijdige bereiding
op meerdere niveaus.
Het unieke CircoTherm® systeem zorgt voor een perfecte
gelijkmatige verdeling van hete lucht door de hele oven
heen. Elke ovenlaag heeft een eigen luchtstroom waardoor
smaken en geuren niet met elkaar vermengen. Zo kunnen
verschillende gerechten tegelijkertijd worden bereid,
zonder dat ze naar elkaar gaan smaken.

CircoTherm®

1.

2.

Een dessert bakken
terwijl de rollade
of forel ook aan
het garen is.
Snel en lekker!

3.

ZOET EN HARTIG BAKKEN
ZONDER DAT GEUREN
EN SMAKEN MET ELKAAR
VERMENGEN.
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Inbouwovens
Inbouwovens

VARIOSTEAM
Te allen tijde het beste bakresultaat.
De VarioSteam functie kan met bijna alle ovenstanden
gecombineerd worden en brengt precies de juiste hoeveelheid
waterdamp in de ovenruimte. Zelfgebakken brood krijgt
met toegevoegde stoom een knapperige korst en een mooie
structuur. Vleesgerechten en gevogelte worden sappig en mals.

FULLSTEAM
eam
Full St

De echte alleskunner.
Ovens met FullSteam functie bieden de mogelijkheid om 100% te stomen, maar
ook om tijdens het gebruik van de heteluchtstand extra stoom toe te voegen.
Wanneer producten geleidelijk worden gegaard met stoom kunnen de smaken
zich volledig ontwikkelen. Lekker, en ook nog makkelijk in gebruik.
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Inbouwovens
Inbouwovens

SEAMLESS COMBINATION
Onze unieke designoplossing.
NEFF biedt een aantal bij elkaar passende apparaten die elkaar perfect aanvullen, zowel
wat betreft de designelementen als de functies. Als apparaten uit de NEFF ovenserie
boven elkaar worden geplaatst, zien ze eruit als één apparaat en lijken ze optisch minder
ruimte in te nemen.

SEAMLESS STRIPS –
VERBIND 2 APPARATEN MET ELKAAR .
Bestelnummer:
Z11SZ60X0
(45 cm + 14 cm)
Adviesprijs incl.
BTW: € 59,-

Bestelnummer:
Z11SZ80X0
(60 cm + 29 cm)
Adviesprijs incl.
BTW: € 79,-

2020 ¹Gebaseerd op 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)

Bestelnummer:
Z11SZ90X0
(60 cm + 45 cm)
Adviesprijs incl.
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PYROLYSE
Je oven reinigen was nog nooit zo eenvoudig.
Pyrolyse: bij 500°C blijft er niets anders over dan as. Met het pyrolyseprogramma reinig je de
oven heel intensief. De binnenruimte wordt perfect schoon. Laat het programma eerst zijn
werk doen en laat de oven vervolgens afkoelen. Met een vochtige doek veeg je tot slot al het
vuil, dat as is geworden, eenvoudig weg.

PYROLYS
E

NEFF LIGHT®
De hele oven perfect verlicht.
Zet uw gerecht in de spotlight met NeffLight®
Met de speciale ledverlichting binnenin de oven worden
zelfs de achterste hoeken perfect uitgelicht. Heldere
verlichting dat een prettig licht op alle gerechten schijnt,
zonder te verblinden.
NEFF LIGHT

®
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Inbouwovens
Inbouwovens

SOUS-VIDE
Koken onder vacuüm begint bij ons.
Door gemarineerd, vacuüm verpakt voedsel te garen op een constante, lage temperatuur,
dringen de smaken diep door en wordt de textuur lekker mals. De NEFF vacumeerlade
is nog eens een mooie toevoeging aan onze ovens met sous-videfunctie. Deze wordt
gebruikt om de porties vacuüm te verpakken.

1.
Vacumeer je ingrediënten
in de vacumeerlade.

SOUSVIDE

2222 ¹Gebaseerd op 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)
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Inbouwovens

Inbouwovens

2.
Plaats de vacumeerzak in de oven op de
sous-vide stand. De ingrediënten kunnen nooit te
gaar worden. Wanneer je de vacumeerzak opent,
zul je zien dat alle smaken en texturen op
hun best zijn!

3.
Grill uw gerecht na de sous-vide
bereiding en verrijk uw vis of vlees
met de heerlijke geroosterde smaak.
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GREEPLOZE OVEN
De kunst van het weglaten.
In een greeploze keuken komt het vaak aan op de details. Onze volledig geïntegreerde
ovengreep past de hedendaagse keuken als een jas: samen met de Seamless Combination,
maken ze van de keuken een visueel schouwspel.

SLIDE & HIDE®
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Inbouwovens

OVENS - TOEBEHOREN

Inbouwovens

DE CIRCOTHERM®
BARBECUESET BESTAAT UIT:
1 tweedelig bakblik
1 grote grillspies
6 kleine spiesen
handig receptenboekje

BARBECUESET

Bestelnummer: Z11CG10X0
Adviesprijs incl. BTW: € 115,-

Met CircoTherm® hetelucht wordt vlees, vis of
groente van alle kanten gelijkmatig gegaard en
zorgt daarmee voor een zeer smakelijk resultaat.
Met NEFF CircoTherm® hoeft het spit niet te
draaien, maar draait de hete lucht om het spit!

BROODBAK- PIZZASTEEN
Bestelnummer: Z1913X0
Adviesprijs incl. BTW: € 199,-
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5 GOEDE REDENEN
OM VOOR EEN OVEN
VAN NEFF TE KIEZEN

26

1.

Slide&Hide®
Met Slide&Hide® zit de ovendeur nooit meer
in de weg. Met Slide® draait de handgreep
ergonomisch met je hand mee en met Hide®
verdwijnt de gehele ovendeur geruisloos
onder de oven.

2.

CircoTherm®
CircoTherm® is een uniek systeem waarbij
lucht in de oven niet alleen in beweging wordt
gebracht, maar zich als een gecontroleerde
luchtstroom als het ware om het gerecht
wikkelt. Verschillende gerechten kunnen
tegelijk tot op vier niveaus worden bereid
zonder smaak- of geuroverdracht.

3.

Seamless Combination
Een unieke designoplossing. Met Seamless
Combination is NEFF de eerste producent
wereldwijd met een naadloze inbouwoplossing
voor verticale montage. Twee apparaten
worden door middel van Seamless strips
samengevoegd tot één indrukwekkend geheel.
Of je er nu recht tegenaan kijkt of vanaf de
zijkant, er is geen ruimte zichtbaar tussen
de apparaten.

4.

FullSteam
De echte alleskunner. De FullSteam oven
van NEFF vormt een combinatie van oven en
stoomoven in één apparaat. Hij bakt, stoomt
en regenereert niet alleen, maar kan in combistand ook bakken met toevoeging van stoom.
Bovendien kun je met onze FullSteam oven
gerechten Sous-vide bereiden.

5.

FullTouchControl
Het nieuwe intuïtieve display van NEFF biedt
uitzonderlijk gebruiksgemak. Voor een snelle,
eenvoudige bediening.

Compacte Apparaten

5 GOEDE REDENEN
OM VOOR DE COMPACTE
APPARATEN VAN NEFF TE KIEZEN
De beste techniek in de kleinste ruimte.
Wie niet veel ruimte heeft, hoeft niet op kwaliteit in te leveren. Met de compacte
inbouwapparaten van NEFF kan aan uiteenlopende wensen worden voldaan. Waar je ook
voor kiest – boven of naast elkaar en van oven en warmhoudlade tot koffievolautomaat –
onze creatieve inbouwoplossingen creëren in iedere keuken een harmonieuze uitstraling.

1.
2.
3.

Uitstekende combinatiemogelijkheden voor
een keuken die aan alle wensen voldoet.
De apparaten met de kenmerkende lage
tussenruimtes passen perfect in iedere
keuken.
Innovatieve techniek met geraffineerde
details voor de meest uiteenlopende
behoeften.

4.
5.

Optimaal bedieningsgemak dankzij de
heldere, goed leesbare displays.
Mogelijkheid om warmhoudlades toe
te voegen, voor het warm houden van
borden, bekers en gerechten. Harmonieuze
uitstraling in combinatie met 60 cm
apparaten.

Compacte apparaten met warmhoudlade of vacumeerlade zijn perfect
te combineren met 60 cm apparaten.

36

Espresso-/ koffievolautomaat

ESPRESSO,
LATTE MACCHIATO
OF CAPPUCCINO
Thuis genieten van een goede espresso of cappuccino? De NEFF koffievolautomaat maakt
het mogelijk. Met één druk op de knop worden de bonen gemalen, de koffie gebrouwen
en de melk opgeschuimd. Wees je eigen barista!

DE VOORDELEN:

• Een inbouw-koffiebar.
• Met één druk op de knop je favoriete koffiespecialiteit.
• Mogelijkheid tot instellen van je favoriete drank.
• Automatische reiniging- en spoelprogramma.

44
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Gaskookplaten

Basislijn

Gaskookplaten

Basislijn
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Basislijn

DESIGN MET EEN SPEELSE TWIST
Nieuwe ervaringen voor startende hobbykoks.

Gaskookplaten

Speciaal voor de nieuwe generatie kookenthousiasten hebben we een basislijn inbouwapparaten ontworpen en ontwikkeld. Hierdoor wordt koken comfortabeler, leuker én
toegankelijker. Of het nu een oven is met een Hide® ovendeur of een 4-in-1 combimagnetron met warmhoudlade, zowel de bediening als de functies zorgen voor meer
plezier in de keuken.
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Basislijn
Gaskookplaten

NEFF BASISLIJN
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56

Gaskookplaten

Gaskookplaten

Bij aankoop van
4 NEFF inbouwapparaten

GASKOOKPLATEN
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Gaskookplaten

5 GOEDE REDENEN OM
VOOR EEN GASKOOKPLAAT
VAN NEFF TE KIEZEN
De nieuwste intelligente techniek zorgt voor nog meer veiligheid en bedieningsgemak.
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1.

FlameSelect®: dankzij intelligente controle
van het gas laat de vlam zich precies
instellen in één van de negen standen.
Zo heb je altijd een betrouwbare en
precieze vlam. Bovendien is de bediening
nu net zo eenvoudig als bij inductie.

2.

Digitaal display. Dankzij het nieuwe
display op onze nieuwe gaskookplaten
wordt de kookstand en restwarmte
digitaal weergegeven, net zoals bij
onze inductiekookplaten. Keuze uit
glaskeramiek of roestvrij staal.

3.

Een krachtige wokbrander die uiterst
nauwkeurig kan worden geregeld met de
duo bedieningsknop, een gecoördineerde
regeling van 2 vlammen met slechts
1 regelknop.

4.

Nieuwe bedieningsknoppen: mooi design,
betere grip en vriendelijker in gebruik.

5.

Altijd de passende kookplaat met
een breedte van 60 tot 90 cm en voor
speciale combinaties de flexibele dominokookplaten van 30 cm breed.

Gaskookplaten
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Gaskookplaten

NEFF FLAMESELECT®
Ervaar de precisie van koken op gas.

Gaskookplaten

Met FlameSelect® kan het vermogen van de branders nauwkeuriger worden ingesteld dan
ooit. De gasstroom wordt perfect gereguleerd en digitaal weergegeven zodat je precies
weet op welke vlamgrootte je kookt.
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Gaskookplaten

KOOKSTANDEN VAN 1-9
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Gaskookplaten

EEN VEILIG IDEE:
ONZE RESTWARMTEINDICATOR
'Uit' en 'afgekoeld' zijn niet hetzelfde. Eenmaal uitgeschakeld, geven we daarom
veiligheidshalve de hoeveelheid restwarmte van de kookplaat aan. Bij een
zichtbare 'H' is de kookplaat nog warm. Wanneer de 'h' op het display wordt
getoond, is de kookplaat bijna afgekoeld. Onverlicht is de kookplaat pas helemaal
afgekoeld en klaar om schoon te maken.

Met de zwaardknopbediening
draai je de vlam direct groter of kleiner.
De stand wordt, net zoals bij inductie, digitaal
weergegeven op de kookplaat.
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Gaskookplaten

TOMAHAWK
STEAK
VOOR EEN PERFECTE STEAK STEL JE DE KOOKPLAAT
IN OP STAND 8 OF 9. EEN SNUFJE ZEEZOUT
TOEVOEGEN EN IN DE HETE PAN ERMEE!
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Inductiekookplaten

EEN GRENZELOZE
KOOKERVARING.
68
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5 GOEDE REDENEN OM VOOR
EEN INDUCTIEKOOKPLAAT
VAN NEFF TE KIEZEN
Combineer kracht met gebruiksgemak.
Met inductie kook je sneller, nauwkeuriger en genuanceerder dan je met gas gewend bent.
Niet de kookplaat wordt verwarmd, maar de pan. In de bodem van de pan zorgen
magnetische wervelstromen voor de opwekking van warmte. Zo blijft de inductiekookplaat
rondom de pan tijdens het koken koel. Omdat bij een inductiekookplaat de hitte precies
daar wordt gegenereerd waar ze nodig is, gaat de kookplaat bij het koken een stuk
efficiënter om met energie.

1.

70

70

TwistPad® Fire van NEFF: een intuïtieve,
eenvoudige en snelle bediening met slechts
één magnetische, afneembare knop. De
knop kan worden verwijderd om de kookplaat te reinigen of om te voorkomen dat
kinderen de plaat kunnen inschakelen.

2.

Drie verschillende designs: van een
kookplaat met een designombouwraam in
roestvrij staal, een roestvrijstalen rand tot
een randloos vlak integreerbare kookplaat.

3.

De FlexInductie-kookzone herkent automatisch de grootte en positie van de pannen
en verhit ze exact op deze plaats. Zo kan
je zelf bepalen waar je je pannen of andere
kookgerei plaatst.

4.

Voor iedere keuken de ideale afmeting:
kookplaten van 60, 70, 80 en 90 cm breed
en voor speciale combinaties de 30 of 40 cm
brede domino-kookplaten.

5.

Schoonmaakvergrendeling: alle functies
van de kookplaat worden 30 seconden lang
geblokkeerd. Zo kun je de kookplaat schoonmaken zonder per ongeluk de instellingen te
wijzigen of een foutmelding te krijgen.

Inductiekookplaten

DE VOORDELEN:

Inductiekookplaten

• Nauwgezet en punctueel koken zonder nagaren.
• Tot 25% kortere aankooktijden, met de
PowerBoost-functie zelfs tot en met 50%.
• Extra veilig: de kookplaat zelf blijft koel.
Zonder pan geen warmte, zelfs wanneer
de kookplaat wel is ingeschakeld.
• Wat overloopt of naast de pan valt, kan niet
aanbranden.
• Als je de kookplaat niet gebruikt heb je extra
ruimte op het aanrechtblad. Handig in kleine
keukens.
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Inductiekookplaten

TWISTPAD® FIRE
Unieke, magnetische kookplaatbediening.

Gaskookplaten

Dit legendarische bedieningsconcept baseerden we op één magnetische knop.
De inductiezones van onze kookplaten worden ermee geactiveerd door te draaien en te
klikken. Of je nu iets aan de kook brengt, laat sudderen of warm wilt houden. Een unieke
toevoeging aan onze kookplaten, die ook heel makkelijk zijn te reinigen met de knop er
afgehaald. Tevens een perfect kinderslot.

DE VOORDELEN:

• Mooi - de looks van een normale draaiknop
gecombineerd met strak design.

• Intuïtief - alle kookzones met slechts één knop
onder controle.

• Veilig - de kookplaat schakelt uit zodra de
TwistPad® Fire wordt verwijderd.

• Comfortabel - eenmaal ontkoppeld blijven
instellingen 30 seconden bewaard met
WipeProtection.
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Inductiekookplaten
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Inductiekookplaten

KOOKPLAAT
MET TFT-BEDIENING
Intuitieve bediening.
Verrassende en intuitieve interactie met de FlexInductie kookplaat met FullTouch TFT bediening.
De grafische elementen en symbolen zijn gelijk aan die van de oven, wat het gebruik nog
makkelijker maakt. Ook is de afzuigkap via de kookplaat te bedienen. Ideaal!
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Inductiekookplaten

HOODCONTROL
Regel de ventilatie en verlichting vanaf je kookplaat.

Gaskookplaten

Met HoodControl bedien je eenvoudig je afzuigkap vanaf je kookplaat. Wanneer de kookplaat is
ingeschakeld kun je zowel handmatig als automatisch de afzuiging en verlichting van je afzuigkap
vanaf je kookplaat regelen. De Automatic AirSensor herkent geurtjes en dampen en reguleert
deze automatisch. Een handige feature van NEFF.
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Inductiekookplaten
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FLEXINDUCTIE
De flexibele kookzone.
Met FlexInductie van NEFF zet je de pan neer waar je wilt. De kookplaat herkent automatisch de
grootte en positie van de pan. Tevens bieden de accessoires zoals de teppanyaki, de grillplaat of
de braadpan eindeloze mogelijkheden voor uw NEFF FlexInductie kookplaat.

DE VOORDELEN:

• Maximale flexibiliteit bij het kiezen en
plaatsen van de pannen.
• Ideaal voor uitgebreide gerechten of grote
hoeveelheden: pannen waar u even niet op
hoeft te letten schuift u naar achteren.
• Geen restwarmte en nauwkeurige verhitting,
dus energiezuinig.
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Inductiekookplaten

UITGEBREIDE FLEXZONE
Nog meer ruimte om te koken.

Gaskookplaten

Onze inductiekookplaten zijn opgedeeld in FlexZones: gekoppelde kookzones waarbinnen de
grootte en vorm van pannen automatisch wordt herkend. Zie pagina 100 voor compatibele
accessoires als onze grillplaat.

FIJN ALS MIJN KEUKEN NET
ZO VEEL IDEEËN HEEFT ALS IK.
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Inductiekookplaten

POWERMOVE
Verdeelt de FlexZone in drie verschillende kookzones.
Met de PowerMove functie wordt de kookplaat zo ingesteld dat je pannen makkelijk heen en
weer kunt schuiven tussen niveaus met uiteenlopende temperaturen. Hoe verder van je af, hoe
lager de temperatuurinstelling.

Gaskookplaten
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POWERTRANSFER
Bij het verplaatsen van kookgerei onthoudt PowerTransfer de instellingen zodat
die automatisch worden overgenomen op de nieuwe plek. Kwestie van één klik
op de TwistPad®Fire.
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niveau 9

Inductiekookplaten
Gaskookplaten

braad

BRAADSENSOR
Technologie die reageert.
Van pannen met geïntegreerde BraadSensor meet en controleert de kookplaat de
vooraf ingestelde temperatuur. Door deze automatisch bij te stellen en constant
te houden is aanbranden vrijwel onmogelijk.

niveau 9
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Inductiekookplaten

INDUCTIEKOOKPLAAT
MET AFZUIGING
Geen afzuigkap meer in het zicht.

Gaskookplaten

De NEFF kookplaat met unieke TwistPad®Fire of TouchControl bediening is nu ook
beschikbaar met geïntegreerde afzuiging. De Flex inductiekookplaat met afzuiging
beschikt over de functies als PowerMove, PowerTransfer en TwistPad®Fire bediening.
De basis inductiekookplaat met afzuiging heeft vier inductiezones, 1 CombiZone en
TouchControl bediening. Perfect voor wie graag een open keuken wil met een heleboel
ruimte boven en rond de kookplaat.

VOORDELEN
NEFF
T58TS6BN0
& T58PS6BX
0

TwistPadFire ®
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Inductiekookplaten

Touch
Control

81

82

Gaskookplaten

Inductiekookplaten

*buizen (220 x 90 mm) worden niet
meegeleverd.

RECIRCULATIESET
Z8200X1
€ 245,-

•O
 ptimaal voor een snelle en flexibele
inbouw in alle gangbare keukenmeubels
(minimale plinthoogte: 100 mm).
Inclusief:
- flexibel telescopisch kunststof onderdeel
(in hoogte, diepte en zijwaarts
verstelbaar).
- Filterdeel voor laden voor CleanAir
ladecassette (180° draaibaar).
- 3 adapters (40 mm, 80 mm, 120 mm)
voor werkbladdieptes van 600 - 750 mm.
- 4 hoogte adapters (50 mm) voor
korpushoogtes van 675 - 900 mm.
- Fixatie-onderdeel.
- Adaptief luchtdiffusor onderdeel.
• De CleanAir geurfilter verwijdert 85%
van de geuren en gaat 1 jaar mee.

Gaskookplaten

• Directe uitgang op 150 mm plat
buizensysteem of met platte buis.
• 90° bocht, verbindingsstuk.
• Inclusief 3 te monteren adapters
voor verschillende werkbladdieptes
(40 mm, 80 mm, 120 mm).

Inductiekookplaten

LUCHTAFVOERSET
Z8100X1
€ 59,-
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Afzuigkappen

5 GOEDE REDENEN
OM VOOR EEN AFZUIGKAP
VAN NEFF TE KIEZEN
Gezuiverde lucht – via plafond, kookplaat of wand.
NEFF biedt een brede keuze uit eiland- of wandschouwkappen met een keur aan praktische
functies, zodat aan iedere wens kan worden voldaan. En dat met een aantrekkelijk design,
de beste energie-efficiëntieklassen en een aangenaam laag geluidsniveau.

106

1.

Op elkaar afgestemd design in alle productgroepen. De afzuigkappen passen perfect
bij andere inbouwapparaten van NEFF.

2.

CleanAir-recirculatiemodule – zeer
stil, energie-efficiënt en eenvoudig
in te bouwen. Filtert circa 95% van
de geuren uit de lucht en levert een
verbeterde geurverwijdering bij een
lager geluidsniveau zonder hierbij in te
leveren op de prestaties. Onze nieuwe
regenereerbare filter gaat bovendien
ruim 10 jaar lang mee. Een jaarlijkse
vervanging is dan niet meer nodig.

3.

Vrijwel alle NEFF afzuigkappen beschikken
over Efficient Drive motoren. Dankzij
de krachtige ventilator met innovatieve
borstelloze BLDC-technologie en de
modernste ledtechniek zijn ze niet alleen
zeer stil, maar ook zeer energiezuinig.

4.

De FlexInductiekookplaat met afzuiging
is de ideale oplossing voor wie geen
afzuigkap in het zicht wil.

5.

Werkbladafzuiging zorgt voor een zeer
effectieve en geruisloze afzuiging.
Bovendien heb je hierdoor géén afzuigkap
meer in het zicht.

Afzuigkappen

DOWNDRAFT AFZUIGING
Een stijlvol afzuigsysteem dat alleen verschijnt wanneer het nodig is.
Met één druk op de knop schuift het subtiel uit het werkblad naar
boven en na gebruik kun je het weer laten verzinken.
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Afzuigkappen

VOOR ELKE KEUKEN
EEN PASSENDE AFZUIGKAP
Wie geen afzuigkap in zijn keuken heeft, weet het maar al te goed: nog lang na het koken
blijven etensluchtjes hangen. En na verloop van tijd heb je daarnaast ook nog te kampen
met een vettige laag op de keukenkastjes. Een afzuigkap van NEFF maakt hier een einde
aan. Die zijn in vele variaties beschikbaar, als eilandschouwkap, als vlakscherm-, tussenof onderbouwafzuigkap, als afzuigunit, verticale afzuiging of inductie met afzuiging.
Voor luchtafvoer of recirculatie. Kortom: voor elke keuken de passende oplossing.

LUCHTAFVOER

Bij luchtafvoer wordt de lucht in het metalen
vetfilter gefilterd en via een luchtafvoerkanaal
naar buiten getransporteerd.
Bij deskundige installatie is er sprake van een
extreem laag geluidsniveau tijdens het afzuigen
van luchtjes.

RECIRCULATIE

Bij recirculatie wordt de lucht in het metalen
vetfilter gefilterd, en de geurdeeltjes
opgenomen door het koolfilter. De gereinigde
lucht wordt vervolgens weer terug de keuken
ingeleid.
De voor recirculatie vereiste filtercomponenten
zijn verkrijgbaar in een extra toebehorenset.

RECIRCULATIE UNIT CLEAN AIR

Dankzij het vergrote filteroppervlak kan de
nieuwe recirculatie unit CleanAir tot 95% van
de kooklucht neutraliseren, waardoor zeer
frisse, zuivere lucht overblijft. Dat is zo’n
25% meer dan conventionele recirculatie
systemen en evenveel als afzuigsystemen
met luchtafvoer.
De efficiënte absorptie van vet met CleanAir is
eveneens vergelijkbaar met een afzuigsysteem
met luchtafvoer.
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Afzuigkappen

EFFICIENT DRIVE MOTOR

De nieuwe Efficient Silence Drive motoren in
de afzuigkappen van NEFF zijn hun tijd vooruit.
Hiermee zijn de afzuigkappen tot wel 80%
zuiniger en aanmerkelijk stiller.

TELESCOPISCHE DOWNDRAFT AFZUIGING

Een afzuigsysteem dat alleen verschijnt wanneer
je het nodig hebt en verder uit het zicht is. Dat is
precies wat mogelijk is met de D95DAP8N0.
Met één druk op de knop laat je dit krachtige
afzuigsysteem stijlvol uit het werkblad
tevoorschijn komen.
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Afzuigkappen

DE NIEUWE WERKBLADAFZUIGING VAN NEFF
Vrijheid betekent voor iedereen iets anders. Om onze creativiteit de vrije loop te
laten heeft de één een rustige plek nodig, een ander juist weer veel ruimte en weer
een ander komt tot de beste ideeën in gezelschap. Daarom zorgt onze tijdloze
werkbladafzuiging in meerdere inzichten voor meer vrijheid - van een flexibele
keukenplanning, tot meer zicht in de open keuken.
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Afzuigkappen

MEER VRIJHEID IN DE KEUKEN
Er is een tussenschot
(Z52VA10X0) benodigd
wanneer gekozen wordt voor
de domino gaskookplaat
N23TA29N0N:
adviesprijs incl. BTW € 71,-

Onze tijdloze werkbladafzuiging
is zowel met domino kookplaten
als met een 80 cm kookplaat
flexibel te combineren.

Of je nu kiest voor inductie, gas, teppanyaki
of een grillplaat - onze tijdloze werkbladafzuiging kan naar eigen keuze naast de
gewenste kookplaat worden geïnstalleerd.
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Afzuigkappen

JE EIGEN CREATIEVE RUIMTE
Een keuken met volop ruimte voor zelfontplooiing.
Een keuken is een echte inspriatiebron, van het langzaam garen van lam tot de aroma´s die
vrijkomen van de rode wijn tijdens het flamberen. Genoeg prikkels die je op nieuwe ideeën
kunnen brengen. Onze nieuwe decoratieve afzuigkap staat je daarbij niet in de weg: geruisloos
reinigt het de lucht op de achtergrond, de boekenplank kan worden gebruikt voor de
kookboeken terwijl je het schrijfbare magnetische bord kunt gebruiken voor eigen inspiratie.

Voor nog meer
power trek je de
decoratieve afzuigk
ap
met één beweging
naar je toe.

IN VERSCHILLENDE KLEUREN
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Vaatwassers

PERFECTE REINIGING IS GEEN PROBLEEM.
GELUID NU OOK NIET MEER.
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Vaatwassers

5 GOEDE REDENEN
OM VOOR EEN VAATWASSER
VAN NEFF TE KIEZEN
Glansrijke prestaties op ieder vlak.
Een vaatwasser is tegenwoordig niet meer uit de keuken weg te denken. Het is een onmisbare,
betrouwbare en krachtige hulp in de huishouding die iedere kookervaring op aangename
wijze afsluit. NEFF biedt voor elke keuken de perfecte inbouwoplossing en voor elke wens
de passende functionaliteit. De NEFF vaatwassers zijn nu nog stiller en onze topmodellen
produceren nog slechts 41dB aan geluid en zelfs 39dB in het n
 achtprogramma. Geniet dus
van het koken en laat de vaat over aan de professionals van NEFF.

1.

Chef 70°: exclusief in NEFF vaatwassers.
hét programma voor maximale reinigingsprestaties bij extreem vuile pannen, braadsledes, ovenschalen en alle andere vaat.
De beste ondersteuning bij het zware werk.

2.

NEFF vaatwassers met Zeolith®technologie voldoen aan de hoogste
energie-efficiëntieklasse A+++. Met de
speciale GlansDroog-functie worden
glazen, porseleinen en kunststof items
perfect droog en glanzend schoon.

3.

TimeLight en InfoLight: de resterende
tijd wordt bij volledig geïntegreerde
vaatwassers op de keukenvloer
geprojecteerd.

4.

Onze vaatwassers zijn zeer stil in gebruik.
Ideaal dus in open keukens.

5.

Optimale benutting van de ruimte door het
flexibele VarioFlexPro®-korfsysteem: meer
plaats voor grote borden in de onderkorf
en meer veiligheid voor glazen in de
bovenkorf. Nog meer flexibiliteit door de
VarioBestekLadePro met zijn neerklapbare
elementen en het in drie hoogtes
verstelbare Rackmatic®. Alle verstelbare
elementen hebben een rode kleur en zijn
daardoor in één oogopslag te herkennen.

Time Light

TIMELIGHT: statusindicatie d.m.v.
resttijdindicatie op de vloer.

Info Light

INFOLIGHT: statusindicatie d.m.v.
een rood lichtpunt op de vloer.
134
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Vaatwassers

ZEOLITH® MINERALEN

Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat door zijn bijzondere
structuur vocht kan opnemen en omzetten in warmte-energie.
Dat het mineraal zeoliet in apparatuur wordt toegepast, is niet
nieuw. Al jaren functioneert het als katalysator, als wateronthardings- of droogmiddel of in warmteopslagsystemen.
Bij NEFF hebben we al even ontdekt dat dit mineraal ook
een belangrijke rol kan spelen in vaatwassers.

PERFECT DROOG

Tijdens het drogen, neemt het mineraal zeoliet vocht
op en zet dat om in droge warmte. Deze warmte wordt
teruggeleid in de machine. De voordelen: je bespaart
energie, het droogproces wordt versneld en na afloop
van het programma komt er geen stoom vrij als je de
deur van de vaatwasser opent.

ZEOLITH® BEHOUDT Z'N EIGENSCHAPPEN.

Wat Zeolith® extra speciaal maakt, is dat het zijn eigenschappen
niet verliest. Dus zolang je de vaatwasser bezit, zul je ook
profiteren van de werking van dit mineraal. Het topmodel
verbreekt alle records op het gebied van energiebesparing.
In de nieuwe vaatwassers zijn het innovatieve Zeolith®droogsysteem en het waterbesparingssysteem voor het eerst
gecombineerd. En dit resulteert in zeer lage verbruikswaarden:
het topmodel is maar liefst 10% zuiniger dan energielabel A+++.
Dankzij het Zeolith®- droogsysteem wordt de vaat bovendien
bijzonder glanzend droog.

WATER BESPAREN

NEFF heeft een uniek waterbesparingssysteem
ontwikkeld, waardoor de vaatwassers nog minder
verbruiken. Dit opslagsysteem slaat het laatste
spoelwater op en pompt het nogmaals rond bij een
nieuwe afwascyclus. Dat scheelt honderden liters
per jaar en dankzij het hydraulische systeem is de
vaat bovendien in recordtijd schoongespoeld.
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EFFICIËNT EN
GLANZEND DROOG
MET ZEOLITH®.

Vaatwassers
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Vaatwassers

INTENSIEVE REINIGING
EN EXTRA RUIMTE
De nieuwste vaatwasmodellen van NEFF hebben ongelooflijk veel te bieden voor echte
kookliefhebbers. Een extra intensief programma bijvoorbeeld, dat zelfs de meest
vervuilde en aangekoekte pannen goed reinigt. Ook bieden onze vaatwassers extra veel
ruimte: ideaal wanneer je uitgebreid gekookt hebt voor je vrienden en familie!

EXTRA INTENSIEVE REINIGING: CHEF 70°:

Het unieke vaatwasprogramma Chef70° vind je alleen bij NEFF. De combinatie
van een hogere waterdruk in de onderkorf en de hogere temperatuur staan
garant voor een optimale reiniging en droging. Sterk vervuilde en aangekoekte
pannen, schalen en ovenschalen worden daardoor intensief gereinigd.

EXTRA RUIMTE: KORVEN

De VarioFlexPro korfindeling zorgt voor meer flexibiliteit en een optimale
benutting van de ruimte: in onder- en bovenkorf zitten in totaal zes neerklapbare
bordenrekken en drie opklapbare en deelbare etagères. Zo kun je er naar
wens borden of pannen plaatsen. Er is ruimte voor grote borden en voor veel
wijnglazen. Kwetsbare wijnglazen kunnen extra goed en veilig gereinigd worden
met de los verkrijgbare wijnglazenhouder (Z7863X8 € 25,-). In de bovenkorf
passen wel 13 standaardcouverts en worden glazen goed beschermd. De
bovenkorf is verstelbaar in 3 hoogtes met RackMatic®. Beide korven zijn voorzien
van grepen om ze gemakkelijk uit te trekken. Alle verstelbare elementen hebben
een rode kleur en zijn daardoor in één oogopslag te herkennen.

EXTRA RUIMTE: BESTEKLADEN

De Flex
besteklade is een extra lade boven de bovenkorf en biedt plaats aan
veel bestek, soeplepels, keukengerei en espressokopjes. De speciale V-vorm zorgt
voor voldoende ruimte in de bovenkorf. De Flex
besteklade biedt
met zijn neerklapbare elementen zelfs nog meer ruimte voor groot keukengerei.
Modellen met een Flex
besteklade hebben geen bestekkorf in de onderkorf
en bieden daarom nog extra ruimte voor uw vaatwerk. De bestekladen zijn ook als
accessoire los te bestellen:
• Flex
besteklade Z7863X9 € 89,-
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ONS DOEL: GEZONDE
LEVENSMIDDELEN ZO LANG
MOGELIJK VERS HOUDEN.
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Bij aankoop van
4 NEFF inbouwapparaten

KOEL- EN
VRIESAPPARATEN

Koel-en vriesapparaten

144

5 unieke eigenschappen van NEFF
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Koelvriesapparaten CoolDeluxe
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Koelvriescombinaties
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Diepvriezers

168

Side- by-Side koelkast
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Maatschetsen en onderhoudsmiddelen
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5 GOEDE REDENEN OM VOOR
EEN KOEL- EN VRIESAPPARAAT
VAN NEFF TE KIEZEN
Vers houden. En energie besparen.
NEFF biedt een breed palet aan energiezuinige koelapparaten: koelkasten, koel-/vries
combinaties, diepvriezers, vrijstaand of integreerbaar. Daarnaast biedt NEFF een
flexibele indeling voor extra comfort en meer innovatieve vershoudoplossingen – zoals
. Dankzij de lagere temperatuur (0° C), de luchtvochtigheidsregeling en door
FreshSafe
middel van verschillende klimaatzones, blijven vis, vlees, fruit en groente aanzienlijk langer vers.

1.

De apparaten worden aangeboden in
alle gangbare inbouwmaten. Voor iedere
keuken en iedere behoefte is er het juiste
koelapparaat.

2.

NEFF koel- en vriesapparaten zijn
uitsluitend verkrijgbaar met de beste
energie-efficiëntieklassen A+++, A++ en A+.

3.

Bij 0 °C en een optimale luchtvochtigheid
blijven levensmiddelen in de FreshSafe
zone tot wel drie keer langer vers.
Bij FreshSafe
tot twee keer langer vers.

4.

Het grootst mogelijke comfort door lades
met telescopische rails.

5.

Flexibel te plaatsen door verwarmings
element.

VERS, DAT IS HET DOEL.
EN ALS HIJ DAN OOK NOG
MILIEUVRIENDELIJK IS,
DES TE BETER.
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FRESH SAFE
GROENTE EN FRUIT
TOT 2X LANGER VERS.
De speciale FreshSafe
lade houdt de temperatuur in de lade constant
en reguleert de luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer
zo lang vers blijven. FreshSafe
werkt door middel van een afgesloten
lade waardoor de temperatuur en vochtigheid constant blijven.
Met een schuifcontrole kun je het vochtigheidsniveau aanpassen door
de vochtigheid in de lade te behouden of juist te laten ontsnappen.
Zo pas je de vochtigheid aan de specifieke eisen van het te bewaren
voedsel aan.
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FRESH SAFE
3 X LANGER VERS.
FreshSafe
gaat nog een stapje verder dan FreshSafe
in het creëeren van het
optimale bewaarklimaat voor verse voedingsmiddelen. In de FreshSafe
laden heerst
altijd een temperatuur van +0ºC. Ook de luchtvochtigheid wordt perfect beheerst: de bovenste
lade heeft een luchtvochtigheid van ca. 50%, ideaal voor het bewaren van vis, vlees, worst en
harde kaas. In de onderste lade heerst een hogere luchtvochtigheid van ca. 95%, optimaal voor
het bewaren van groente en fruit.
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FLEXIBILITEIT EN RUIMTE
Naast het lage energieverbruik onderscheiden de NEFF koel- en vrieskasten zich door
de slimme, flexibele inrichting van het interieur. Vanaf nu is het mogelijk om de koelkast
en vriezer naast elkaar - links/rechts of boven/onder elkaar te plaatsen.

VEEL RUIMTE

De NEFF koelkasten in het premium segment bieden
bovendien nog meer ruimte. Zo is bijvoorbeeld alle
koeltechniek ondergebracht in de sokkel waardoor de
onderste lade volledig te gebruiken is.
De flexibel verstelbare glasplaten en deurvakken zorgen
ervoor dat je ook grote producten of bakken gemakkelijk
kwijt kunt, bijvoorbeeld voor het bewaren van drankjes of
een grote taart bij een feestje.

FLEXIBILITEIT

Flexibele glasplateaus: uittrekbaar en in hoogte
verstelbaar. De glasplateaus zijn in hoogte
verstelbaar, waardoor je de koelkast flexibel en
gemakkelijk naar wens kan indelen.
De variable glasplateaus kun je tot de helft naar
achteren schuiven: dat biedt extra ruimte voor
grote producten. Het uittreksysteem zorgt ervoor
dat je gemakkelijk toegang hebt en snel vindt wat
je zoekt.
De EasyLift deurvakken zijn in hoogte verstelbaar.
De binnenkant van de deur kun je
zo altijd flexibel en gemakkelijk
naar wens indelen. Met twee
handen verstel je het deurvak snel
 aardoor ook voor
en eenvoudig, w
grote flessen of hoge potten altijd
ruimte is.
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UIT HET ZICHT - INBOUW
SIDE-BY-SIDE

102 CM

122 CM

178 CM

Als je kiest voor een combinatie van een vriezer en een
inbouwkoelkast, dan kun je kiezen uit een groot assortiment
aan koelkasten en vriezers die beschikbaar zijn in verschillende
maten, met kleine of grote inhoud.

BOVEN/ONDER

Als je optimaal gebruik wil maken van de
ongebruikte ruimte boven de koelvries
combinatie, dan is dit de oplossing voor jou!
Anders dan gewone koelvriescombinaties kun
je met ‘Boven/onder’ kiezen uit verschillende
hoogtes en deze combineren met een extra
inbouwkoelkast of inbouwvriezer. Hiermee kun
je de ruimtes benutten die je met een koelvries
combinatie niet kunt benutten.

160 cm

174 cm

176 cm

102 cm

88 cm

72 cm

88 cm

190 cm

194 cm

102 cm

122 cm

88 cm

72 cm

210 cm

212 cm

122 cm

140 cm

88 cm

72 cm

88 cm

KOELKAST
VRIEZER

72 cm

NIEUW BESCHIKBARE HOOGTES
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CREËER RUIMTE VOOR
NIEUWE FRISSE IDEEËN
De inhoud van een koelkast zegt veel over de eigenaar.
Met de GourmetTray en het BottleFlex flessenrooster maak jij jouw statement.
Speciaal voor de creatieve koks die behoefte hebben aan innovatieve oplossingen, of het nou in de
koelkast is, de oven, op tafel of in de vaatwasser. Wij begrijpen als geen ander dat mensen die graag
hun creativiteit en fantasie de vrije loop laten in de keuken ook behoefte hebben aan mooie en
handige vershoud- en opbergsystemen. Niet alleen voor hun verse producten, maar ook voor hun vers
gemaakte kookcreaties. Dit is hoe onze ideeën jou als kok zullen ondersteunen, van begin tot eind.
Samen met onze vershoudlades voor ieder type ingrediënt en de flexibele opzet in de koelkast, zal
de GourmetTray en het BottleFlex flessenrooster jou helpen nog meer ruimte te creëren voor jouw
creatieve ideeën en kookcreaties.

GEZONDE EN CREATIEVE SNACKS

SERTS
S
E
D
E
D
U
O
K
N
E
E
M
WAR

HEERLIJKE PASTAVARIATIES
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GOURMETTRAY
KS1840Z0 € 99,Tray: Gemaakt van lichtgewicht en duurzaam
geproduceerde bamboo. Makkelijk te dragen en
perfect om direct jouw kookcreaties op te
presenteren.
Deksels: Doe de plastic deksels op de glazen schalen
en bewaar je kookcreaties in de koelkast of vriezer.
Schalen: Draai de schalen om op de tray en je hebt
een perfecte vershoudoplossing. De schalen kunnen
zowel in de vaatwasser als in de oven en magnetron
worden gebruikt.

BOTTLEFLEX FLESSENROOSTER
KS1860Z0 € 29,Een flessenrooster en plank in één. Met het
BottleFlex flessenrooster creëer je meer ruimte
in de koelkast, maar zeg je ook vaarwel tegen
schuivende flessen over de koelkastlade.

BIJ DE VOLGENDE KOELKASTEN WORDT
HET BOTTLEFLEX FLESSENROOSTER
STANDAARD MEEGELEVERD:
KI7866D30 KI6876D30 KI8526D31
KI8516D31 KI2826D30 KI1816D30
KI2426D30 KI1416D30
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NEFF SERVICE
De juiste oplossing op het juiste moment.
De juiste oplossing op het juiste moment. NEFF apparatuur is ontworpen om lang plezier
van te hebben. Toch kan het voorkomen dat je een storing hebt. Bij NEFF kun je dan
 enieten
rekenen op een professionele, snelle en flexibele service zodat je snel weer kunt g
van het NEFF apparaat.

NEFF OFFICIËLE FABRIEKSSERVICE
1.
2.

Biedt FlexService: ook ’s avonds en op
zaterdag.
24/7 bereikbaar: 7 dagen per week,
24 uur per dag telefonisch en online.

3.

Biedt online de mogelijkheid om een
service afspraak te plannen op het voor
jou meest gunstige moment.

4.

Een afspraak met een NEFF technicus
ingepland? Je ontvangt een sms met
daarin alle gemaakte afspraken op een rij.

5.

Biedt de garantie dat originele
onderdelen minimaal 10 jaar na
productie leverbaar blijven.

6.

Biedt 2 jaar garantie op
uitgevoerde reparaties.

7.

Biedt de mogelijkheid om online
gebruiksaanwijzingen op
eenvoudige wijze te downloaden.

8.

Biedt de mogelijkheid om online
onderdelen, accessoires, reinigingsen onderhoudsmiddelen eenvoudig
te bestellen: www.neff-eshop.nl.

9.

In bijna 90% van de 100% reparaties
is het probleem in 1 keer opgelost.
Telefoon: 088 - 424 4040
Internet: www.neff.nl/service
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FLEXSERVICE: OOK 'S AVOND
S
EN OP ZATERDAG

Met NEFF Flex Se
rvice word je ge
holpen wanneer
jou uitkomt: je be
het
paalt zelf wanne
er de technicus
langskomt. Op
werkdagen kan
dat van van 8.00
20.0 0 uur en op
tot
zaterdag van 8.
00 - tot 13.0 0 uu
Je ontvangt van
r.
NEFF een sms-be
richt ter bevest
van de afspraak
iging
, wel zo prak tis
ch!
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NEFF GARANTIE
5 JAAR GARANTIE BIJ AANKOOP
VAN 4 NEFF INBOUWAPPARATEN.
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DE VOORWAARDEN

F inbouwapparaten
t indien je in één keer vier NEF
Deze verlengde garantie geld
en ook de vrijstaande
de NEFF inbouwapparaten kom
aanschaft. Naast de genoem
ver zicht zijn opgenomen,
ten, die in dit programma-o
NEFF groothuishoudappara
maken van deze verlengde
rking. Om gebruik te kunnen
voor deze regeling in aanme
ken met minimaal vier
en na oplevering van de keu
garantie, dien je binnen 30 dag
garantie op onze website
aanvraagformulier voor 5 jaar
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,
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F
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.
g in te vullen en in te sturen
ww w.neff.nl/garantie volledi
met daarop al jouw
teen een bevestigings e-mail
Na registratie ont vang je me
e goed. Samen met het
t deze e-mail en bewaar dez
geregistreerde apparaten. Prin
bewijs van garantie.
ten vormt deze e-mail jouw
aankoopbewijs van de appara
is het tonen van het
doet op onze ser vicedienst,
Wanneer je later een beroep
te maken op de garantie.
ta voldoende om aanspraak
cer tificaat en de aankoopno
van toepassing
mene garantievoorwaarden
Op deze garantie zijn de alge
lengde garantieperiode
ver
e
site beschikbaar). In dez
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e
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(op
g vergoed. In het derde,
ver vangen onderdelen volledi
worden arbeidsloon en de te
e voorrijt arief in
en het op dat moment geldend
vierde en vijfde jaar wordt alle
rekening gebracht.
gebruik maken van deze
erland wonen, kunnen geen
Consumenten die niet in Ned
apparaten die door
ie wordt alleen verleend op
regeling. De verlengde garant
in Nederland geleverd zijn.
geautoriseerde NEFF dealers

NEFF VAATWASSERS:
10 JAAR GARANTIE TEGEN ROEST
Op alle nieuwe NEFF vaatwassers biedt NEFF 10 jaar
garantie tegen het doorroesten van de binnenkuip.
Ga voor de garantievoorwaarden en registratie naar
www.neff.nl/garantie
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NEFF SHOW ROOM
Onze showroom in inspiratiehuis 20|20 in Hoofd
dorp is onlangs
helemaal verbouwd. Maak een afspraak via je conta
ctpersoon bij
NEFF om te komen kijken, of verwijs klanten die
zich op die manier
op de nieuwste inbouwapparatuur kunnen oriënteren
.
We zijn geopend voor consumenten op dinsdag t/m
zaterdag van
09.30-17.00 uur en op enkele zondagen.
Kijk op www.inspiratiehuis2020.nl voor meer inform
atie.
inspiratiehuis 20I20
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Tel: +31 (88) 424 4041
E-mail: infocentrum-neff@bshg.com
www.neff.nl

VOLG ONS OP INSTAGRAM
NEFFNEDERLAND

VIND INSPIRA
TIE
OP YOUTUBE

YOUTUBE.COM

P TWIT TE

/NEFFNL

018030 - Q8A0028150 - 04/18 - Technische wijzigingen, leveringsmogelijkheden en druk- en zetfouten voorbehouden.
Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan. Uitgave: BSH Huishoudapparaten B.V., Hoofddorp.
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