
GK864ONYA

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

Specificaties
• 1 x sterkbrander 3,0 kW

• 2 x normale brander 2,0 kW

• 1 x sudderbrander 0,27 - 1,0 kW

• 4 geëmailleerde gietijzeren pandragers

• Energiezuinig door A+ branders

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

pannen

• Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig gebruik 

van kookplaat niet

• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt
• 2 minuten sneller dan bij reguliere branders

• Matzwarte sierlijst ter bescherming van keramische glazen 
vangschaal

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

• Pandragers zonder scherpe hoeken

• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

• Fine lines design; matte screening op glasplaat voorkomt 

vuilaanhechting

Accessoires
• CS4506BF ombouwset butaan/propaan

EAN nummer: 8715393126559
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€ 749,-



GK875ONYA

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

Specificaties
• 1 x sterkbrander 3,0 kW

•  1 x Vario wokbrander 0,23 - 4,6 kW
• 2 x normale brander 2,0 kW

• 1 x sudderbrander 0,27 - 1,0 kW

• 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers

• Energiezuinig door A+ branders

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

pannen

• Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig gebruik 

van kookplaat niet

• Wokbrander links op de kookplaat; meer ruimte voor pannen

• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten 
sneller dan bij reguliere branders

• Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en 
te wokken

• Vario wokpandrager speciaal voor de wokpan, geen extra 
wokring nodig

• Matzwarte sierlijst ter bescherming van keramische glazen 
vangschaal

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

• Pandragers zonder scherpe hoeken

• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

• Fine lines design; matte screening op glasplaat voorkomt 

vuilaanhechting

Accessoires
• CS4506BF ombouwset butaan/propaan\ 

EAN nummer: 8715393126573
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€ 949,-



GK895ONYA

Gas-op-glas kookplaat A+ branders, 90 cm breed

Specificaties
• 1 x sterkbrander 3,0 kW

• 1 x Vario wokbrander 0,23 - 4,6 kW
• 2 x normale brander 2,0 kW

• 1 x sudderbrander 0,27 - 1,0 kW

• 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers

• Energiezuinig door A+ branders

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

pannen

• Sudderbrander achter op de kookplaat; hindert overig gebruik 

van kookplaat niet

• Wokbrander rechts op de kookplaat; meer ruimte voor 

pannen

• Zeer efficiënte A+ branders; 1 liter water kookt 2 minuten 
sneller dan bij reguliere branders

• Vario wok met groot regelbereik; geschikt om te sudderen en 
te wokken

• Vario wokpandrager speciaal voor de wokpan, geen extra 
wokring nodig

• Matzwarte sierlijst ter bescherming van keramische glazen 
vangschaal

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

• Pandragers zonder scherpe hoeken

• Keramisch glas; extra stoot- en krasvast

• Fine lines design; matte screening op glasplaat voorkomt 

vuilaanhechting

Accessoires
• CS4506BF ombouwset butaan/propaan

EAN nummer: 8715393126597

522

490

860

43

904

 

€ 1.079,-


