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Full of Flavour
Belling – al decennialang een begrip op het gebied van fornuizen voor de recreatieve 

kookfanaat. Met meerdere ovens in één fornuis staat niets je kookambities nog in de weg en 

bereid je verschillende gerechten tegelijk. Door de mogelijkheid inductiekookzones samen 

te voegen, ben je flexibel in het gebruik van allerlei soorten potten en pannen. Een Belling 

zorgt ervoor dat je bewust omgaat met energie. En – last but not least – de deurfronten en 

handgrepen van de Farmhouse modellen zijn in álle RAL-kleuren verkrijgbaar. Maak je Belling 

echt persoonlijk. 

Uniek kleurconcept 
De kleur van je keuken kiezen is best lastig! Gelukkig kun je met een Belling Farmhouse-

fornuis alle kanten op, want elke RAL-kleur is mogelijk! Wil je rode deuren en zwarte 

handgrepen? Geen probleem. Gele fronten en grijze grepen? Je kunt het zo bont maken als 

je zelf wilt. Naast de standaarddeuren en -grepen bestel je gewoon een extra set in de kleuren 

van jouw keus. Kijk op pagina 18 voor meer informatie. En ben je er na verloop van tijd op 

uitgekeken? Dan plaats je de originele zwarte of crèmekleurige fronten eenvoudig terug op je 

fornuis. Nieuwe kleuren bestellen kan natuurlijk ook!

Je maakt het met Belling

Inductie 
Snel, efficiënt en praktisch. Dat is koken met inductie. Heb je 

eenmaal op deze manier gekookt, dan wil je nooit meer anders! 

•  Tot 25% kortere kooktijden dan op de klassieke elektrische 

kookplaat. 

•  Alleen de onderkant van de pan wordt warm, niet de 

kookplaat. 

•  Zeer reinigingsvriendelijk. Wat overloopt of naast de pan 

komt, brandt niet aan. 

Bridge-functie 
Met de nieuwe Belling Bridge-functie kun je met een sensortoets 

twee kookzones samenvoegen tot één. Daardoor heb je 

maximale flexibiliteit bij het plaatsen van pannen met welke vorm 

of afmeting dan ook. Koken met een reusachtige paellapan of een 

langgerekte pan voor vis? Geen enkel probleem met de Bridge-

functie van Belling.
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Meerdere ovens 
Een fornuis met meerdere ovens – de droom voor elke kookliefhebber! Je kunt immers meerdere gerechten 

tegelijkertijd bereiden zonder te hoeven wachten. Je bent flexibel en kunt alles op de juiste temperatuur 

én tijd uitserveren. Maak je een klein gerecht? Gebruik dan alleen de kleine oven. Zo ga je bewust om met 

energie én win je tijd: je hoeft immers niet de hele oven voor te verwarmen. 

• Flexibel: meerdere gerechten tegelijkertijd bereiden. 

•  Energiezuinig: bij kleinere gerechten hoeft niet de hele oven te worden voorverwarmd. 

•  Gemak: hoofdschotel bereiden, voorgerecht gratineren en borden voorverwarmen – het kan allemaal 

tegelijkertijd! Je kunt alles op de juiste temperatuur en uitserveren wanneer je wilt.

Belling Farmhouse range p 5

 Farmhouse 90 DFT p 6

 Farmhouse 100 DFT p 8

 Farmhouse 110 DFT p 10

 Flexible heat adjustment p 12

 Farmhouse 90 Ei p 13

 Farmhouse 100  Ei p 14

 Farmhouse 110  Ei p 16

Uniek kleur concept p 18

Belling Cookcentre range p 21

 Cookcentre 90 DFT p 23

 Cookcentre 100 DFT p 24 

 Cookcentre 110 DFT p 25

 Cookcentre 90 Ei p 26

 Flexible heat adjustment p 27

 Cookcentre 100 Ei p 28

 Cookcentre 110 Ei p 29

Afzuigkappen p 30

Achterwanden p 34

Accessoires p 35 

Service p 36 

 

Voor de single cookers, draai deze brochure om.

Inhoud

3D hetelucht
3D hetelucht verwarmingselement rondom de ventilator voor een optimale warmteverdeling.
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Modern klassiek of toch strak en kleurrijk? Dit zijn de kenmerken van de Belling Farmhouse range. De Farmhouse 

fornuizen passen prima in een landelijke keuken maar zeker ook in een moderne keuken door het unieke 

kleurconcept. Jouw Belling ‘Farmhouse’ fornuis is in elke RAL-kleur mogelijk! 

Er is niets moeilijker dan het kiezen van de juiste kleur van je keuken. Want vind je deze kleur over een paar jaar 

nog steeds zo mooi? Belling heeft dé oplossing voor dit probleem: extra set verwisselbare deuren! Koop nu jouw 

fornuis in elke kleur die je mooi vindt. Wil je na verloop van tijd toch van kleur veranderen in je keuken? Plaats dan de 

originele zwarte of crème kleur deurfronten eenvoudig weer terug op je fornuis. Hoe werkt het?  

Kijk op pagina 18-19.

Belling Farmhouse range



FARMHOUSE 90 DFT

Variabele

elektrische grill

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Longdoor

3D heteluchtoven

6

1   Bestel een zwart of crème 

Farmhouse fornuis.

2   Kies je eigen RAL-kleur. Je 

kunt altijd weer terug naar de 

basiskleur!

3   Bestel een set deurcovers in de 

RAL-kleur naar keuze.

4   De gekleurde deurcovers worden 

apart van het fornuis geleverd.

5   Bewaar de zwarte of crème 

deurcovers op een droge plaats 

zodat je altijd weer terug kunt naar 

de originele kleur.

Stappenplan 
naar eigen 
RAL-kleur
Zie pagina 18 - 19.
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Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A / A

Gietijzeren pannendragers

5 gasbranders (wok 4 kW)

Elektronische timer 

Geforceerde koeling

Naadloos geëmailleerde vangschaal 

Aansluitwaarde 6,5 kW

Afmeting fornuis (h x b x d) 

900/930 x 896 x 600 mm

€ 1.998,- incl. BTW

Artikelcode Crème: BE444123 

EAN-code: 5052263041233

Artikelcode Zwart: BE444121 

EAN-code: 5052263041219

Crème Zwart

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl



FARMHOUSE 100 DFT

Variabele

elektrische grill

Conventionele oven

(boven- 

en onderwarmte)

met kijkvenster

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Opbergruimte

8
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Algemeen

100 cm breed

Energieklasse A / A

Gietijzeren pannendragers

7 gasbranders (wok 4 kW)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Naadloos geëmailleerde vangschaal 

Aansluitwaarde 6,3 kW

 

Afmeting fornuis (h x b x d) 

900/930 x 996 x 600 mm

€ 2.350,- incl. BTW

Artikelcode Zwart: BE444133 

EAN-code: 5052263041332

Artikelcode Crème: BE444135

EAN-code: 5052263041356

CrèmeZwart

1   Bestel een zwart of crème 

Farmhouse fornuis.

2   Kies je eigen RAL-kleur. Je kunt altijd 

weer terug naar de basiskleur!

3   Bestel een set deurcovers in de RAL-

kleur naar keuze.

4   De gekleurde deurcovers worden 

apart van het fornuis geleverd.

5   Bewaar de zwarte of crème 

deurcovers op een droge plaats 

zodat je altijd weer terug kunt naar 

de originele kleur.

Stappenplan naar 
eigen RAL-kleur

Zie pagina 18 - 19.

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl



FARMHOUSE 110 DFT

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Opbergruimte

1   Bestel een zwart of crème 

Farmhouse fornuis.

2   Kies je eigen RAL-kleur. Je 

kunt altijd weer terug naar de 

basiskleur!

3   Bestel een set deurcovers in de 

RAL-kleur naar keuze.

4   De gekleurde deurcovers worden 

apart van het fornuis geleverd.

5   Bewaar de zwarte of crème 

deurcovers op een droge plaats 

zodat je altijd weer terug kunt naar 

de originele kleur.

Stappenplan 
naar eigen 
RAL-kleur
Zie pagina 18 - 19.
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Variabele

elektrische grill

Conventionele oven

(boven- 

en onderwarmte)

met kijkvenster



Algemeen

110 cm breed

Energieklasse A / A

Gietijzeren pannendragers

7 gasbranders (wok 4 kW)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Naadloos geëmailleerde vangschaal 

Aansluitwaarde 6,4 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1096 x 600 mm

€ 2.450,- incl. BTW

Artikelcode Crème: BE444147

EAN-code: 5052263041479

Artikelcode: Zwart: BE444145

EAN-code: 5052263041455

11

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl

Crème Zwart
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Inductie 

Snel, efficiënt en praktisch. Dat is koken met inductie. Heb je eenmaal 

op deze manier gekookt, dan wil je nooit meer anders! 

•  Tot 25% kortere kooktijden dan op de klassieke elektrische kookplaat. 

•  Alleen de onderkant van de pan wordt warm, niet de kookplaat. 

•  Zeer reinigingsvriendelijk. Wat overloopt of naast de pan komt, 

brandt niet aan. 

Bridge-functie 
Met de nieuwe Belling Bridge-functie kun je met een sensortoets 

twee kookzones samenvoegen tot één. Daardoor heb je maximale 

flexibiliteit bij het plaatsen van pannen met welke vorm of afmeting 

dan ook. Koken met een reusachtige paellapan of een langgerekte pan 

voor vis? Geen enkel probleem met de Bridge-functie van Belling.

3D hetelucht
3D hetelucht verwarmingselement rondom de ventilator voor een 

optimale warmteverdeling.

Flexible heat
adjustment
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Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl

FARMHOUSE 90 Ei

Variabele

elektrische grill

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Longdoor

3D heteluchtoven

Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A / A

4 inductie kookzones

Bridge-functie (combinatie met 2 kookzones)

1 warmhoudzone

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,1 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 896 x 600 mm

€ 2.398,- incl. BTW

Artikelcode Zwart: BE444130

EAN-code: 5052263041301

Artikelcode Crème: BE444132

EAN-code: 5052263041325

CrèmeZwart

INDUCTIE
Bridge-
functie



FARMHOUSE 100 Ei

Variabele

elektrische grill

Conventioneel oven

(boven- 

en onderwarmte)

met kijkvenster

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Bridge-
functie

Opbergruimte

1   Bestel een zwart of crème 

Farmhouse fornuis.

2   Kies je eigen RAL-kleur. Je 

kunt altijd weer terug naar de 

basiskleur!

3   Bestel een set deurcovers in de 

RAL-kleur naar keuze.

4   De gekleurde deurcovers worden 

apart van het fornuis geleverd.

5   Bewaar de zwarte of crème 

deurcovers op een droge plaats 

zodat je altijd weer terug kunt naar 

de originele kleur.

Stappenplan 
naar eigen 
RAL-kleur
Zie pagina 18 - 19.
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INDUCTIE



Algemeen

100 cm breed

Energieklasse A / A

5 inductie kookzones (boost-functie)

Bridge-functie (combinatie met 2 kookzones)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,4 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 996 x 600 x mm

€ 2.750,- incl. BTW

Artikelcode Crème: BE444144

EAN-code: 5052263041448

Artikelcode Zwart: BE444142

EAN-code: 5052263041424

15

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl

CrèmeZwart



FARMHOUSE 110 Ei

Variabele

elektrische grill

Conventioneel oven

(boven- 

en onderwarmte)

met kijkvenster

16

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Opbergruimte

INDUCTIE

Bridge-
functie



Algemeen

110 cm breed

Energieklasse A / A

5 inductie kookzones (boost-functie)

Bridge-functie (combinatie met 2 kookzones)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,4 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1096 x 600 x mm

€ 2.850,- incl. BTW

Artikelcode Zwart: BE444154

EAN-code: 5052263041547

Artikelcode Crème: BE444156

EAN-code: 5052263041561

1   Bestel een zwart of crème 

Farmhouse fornuis.

2   Kies je eigen RAL-kleur. Je kunt altijd 

weer terug naar de basiskleur!

3   Bestel een set deurcovers in de RAL-

kleur naar keuze.

4   De gekleurde deurcovers worden 

apart van het fornuis geleverd.

5   Bewaar de zwarte of crème 

deurcovers op een droge plaats 

zodat je altijd weer terug kunt naar 

de originele kleur.

Stappenplan naar 
eigen RAL-kleur

Zie pagina 18 - 19.

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl

17

CrèmeZwart
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Uniek kleur concept:
Deurcovers:

De 5 stappen naar je eigen RAL-kleur Farmhouse

1. Bestel een zwart of crème Farmhouse 90 cm / 100 cm / 110 cm gas of inductie fornuis.

2.  Kies je eigen RAL-kleur met de zekerheid dat je altijd weer terug kunt ombouwen naar basiskleur zwart of crème.  

Het bedieningspaneel, de vangschaal, de plint en de zijkanten blijven wel altijd zwart.

3. Bestel een set deurcovers in jouw RAL-kleur naar keuze. De set bestaat uit 3 of 4 losse deurcovers.

4.  De gekleurde deurcovers worden apart van het fornuis geleverd (ze moeten nog gepoedercoat worden in jouw 

RAL-kleur). De keukenleverancier, of je doet het eenvoudig zelf, wisselt de zwarte deurcovers van het fornuis om 

met de deurcovers in jouw RAL-kleur. 

5.  Bewaar de zwarte of crème deurcovers goed op een droge plaats zodat je deze altijd weer terug kunt plaatsen 

als je uitgekeken bent op jouw RAL-kleur.

Set van 3 losse deurcovers
Farmhouse 90 DFT / 90 Ei

Artikelcode: 20901111
+ RAL nummer van jouw keuze

€ 350,- incl. BTW

Set van 4 losse deurcovers
Farmhouse 100 DFT / 100 Ei

Artikelcode: 20901112
+ RAL nummer van jouw keuze

€ 375,- incl. BTW

Set van 4 losse deurcovers
Farmhouse 110 DFT / 110 Ei

Artikelcode: 20901113
+ RAL nummer van jouw keuze

€ 395,- incl. BTW



Gedurfd is gaaf en ga  
nog een stap verder: 

CREATE YOUR 
OWN BELLING!

19

Je hebt het namelijk zelf helemaal voor het zeggen. Want naast jouw RAL-kleur deuren kun je ook je 

eigen RAL-kleur handgrepen bepalen! Elke denkbare RAL-kleurencombinatie is mogelijk, je kunt het zo 

gek maken als je wilt…  

Gele deuren met zwarte handgrepen? Je zegt het maar. Wij regelen het voor jou. 

De 5 stappen naar je eigen kleur set handgrepen van jouw Belling Farmhouse. 

1.  Bestel een zwart of crème Farmhouse 90 cm / 100 cm / 110 cm gas of inductie fornuis. Eventueel 

met een set gekleurde deuren. 

2.  Bestel een set handgrepen in jouw RAL-kleur naar keuze. De set bestaat uit 3 of 4 losse handgrepen. 

3. Jouw RAL-kleur handgrepen worden apart van het fornuis geleverd.

4.  De keukenleverancier, of je doet het eenvoudig zelf, wisselt de RA-gekleurde handgrepen om met de 

standaard handgrepen van het fornuis. (Op onze website is een instructievideo te vinden). 

5.  Bewaar de chromen handgrepen goed op een droge plaats zodat je deze altijd weer terug kunt 

plaatsen als je uitgekeken bent op jouw RAL-kleur handgrepen.

Set van 3 losse deurgrepen
Farmhouse 90 DFT / 90 Ei
Artikelcode: 20901160
+ RAL nummer van jouw keuze 
€ 185,- incl. BTW

Set van 4 losse deurgrepen
Farmhouse 100 of 110 DFT / 100 of 110 Ei
Artikelcode: 20901161
+ RAL nummer van jouw keuze
€ 195,- incl. BTW

Belling kleurt de deuren en handgrepen door middel van poedercoating. Dit is een geavanceerd 

proces voor een zeer sterke toplaag op zowel de deuren als de handgrepen.
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Stoer, robuust en solide. Dat zijn de kenmerken van de Belling Cookcentre. Door het roestvrijstalen design prima 

passend in de huidige moderne keuken. Door de grote kijkvensters kunt u uw bereiding op de voet volgen voor het 

perfecte resultaat. Koken met meerdere ovens; dat is de toekomst. 

Waarom? 

• Flexibel: meerdere gerechten tegelijkertijd.

• Energie bewust: bij kleinere gerechten.

• Gemak: hoofdschotel bereiden, voorgerecht gratineren en borden voorverwarmen. Het kan allemaal tegelijkertijd! 

Belling Cookcentre range

MULTICOOKING 

Meerdere ovens 

Een fornuis met meerdere ovens – de droom voor elke kookliefhebber! Je kunt immers meerdere gerechten 

tegelijkertijd bereiden zonder te hoeven wachten. Je bent flexibel en kunt alles op de juiste temperatuur én tijd 

uitserveren. Maak je een klein gerecht? Gebruik dan alleen de kleine oven. Zo ga je bewust om met energie én win je 

tijd: je hoeft immers niet de hele oven voor te verwarmen. 

• Flexibel: meerdere gerechten tegelijkertijd bereiden. 

• Energiezuinig: bij kleinere gerechten hoeft niet de hele oven te worden voorverwarmd. 

• Gemak: hoofdschotel bereiden, voorgerecht gratineren en borden voorverwarmen – het kan allemaal tegelijkertijd! 

Je kunt alles op de juiste temperatuur en uitserveren wanneer je wilt.
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COOKCENTRE 90 DFT
PROF.

Variabele

elektrische grill

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Longdoor

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl
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Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A / A

Gietijzeren pannendragers

5 gasbranders (wok 4 kW)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Naadloos RVS vangschaal

Aansluitwaarde 6,5 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 896 x 600 mm

€ 1.998,- incl. BTW

Artikelcode Prof. RVS: BE444069

EAN-code: 5052263040694

Tussenbouwadvies: 

Bij het plaatsen van een Cookcentre fornuis 

tussen kastelementen adviseren wij links en 

rechts naast het fornuis een wang/vulstrip te 

plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) 

of een verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm 

toe te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 

naar www.belling.nl
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COOKCENTRE 100 DFT

Variabele

elektrische grill

Conventionele

oven (boven- 

en onderwarmte)

met kijkvenster

Opbergruimte

24

Algemeen

100 cm breed

Energieklasse A / A

Gietijzeren pannendragers

7 gasbranders (wok 4 kW)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Naadloos RVS vangschaal

Aansluitwaarde 6,1 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 996 x 600 mm

€ 2.350,- incl. BTW

Artikelcode Prof. RVS: BE444081

EAN-code: 5052263040816

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Tussenbouwadvies: 

Bij het plaatsen van een Cookcentre fornuis 

tussen kastelementen adviseren wij links en 

rechts naast het fornuis een wang/vulstrip te 

plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) 

of een verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm 

toe te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 

naar www.belling.nl

PROF.
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COOKCENTRE 110 DFT

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl

Algemeen

110 cm breed

Energieklasse A / A

Gietijzeren pannendragers

7 gasbranders (wok 4 kW)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Naadloos RVS vangschaal

Aansluitwaarde 6,1 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1096 x 600 mm

€ 2.450,- incl. BTW

Artikelcode Prof. RVS: BE444093

EAN-code: 5052263040939

PROF.

Variabele

elektrische grill

Conventionele

oven (boven- 

en onderwarmte)

met kijkvenster Opbergruimte

3D heteluchtoven

met kijkvenster



COOKCENTRE 90 Ei

Variabele

elektrische grill

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Longdoor

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Bridge-

functie

INDUCTIE

26

PROF.
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Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A / A

4 inductie kookzones

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

1 warmhoudzone

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,1 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 896 x 600 mm

€ 2.398,- incl. BTW

Artikelcode Prof. RVS: BE444078

EAN-code: 5052263040786

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl

Inductie 

Snel, efficiënt en praktisch. Dat is koken met inductie. Heb je eenmaal op deze manier 

gekookt, dan wil je nooit meer anders! 

•  Tot 25% kortere kooktijden dan op de klassieke elektrische kookplaat. 

•  Alleen de onderkant van de pan wordt warm, niet de kookplaat. 

•  Zeer reinigingsvriendelijk. Wat overloopt of naast de pan komt, brandt niet aan. 

Bridge-functie 

Met de nieuwe Belling Bridge-functie kun je met een sensortoets twee kookzones 

samenvoegen tot één. Daardoor heb je maximale flexibiliteit bij het plaatsen van pannen met 

welke vorm of afmeting dan ook. Koken met een reusachtige paellapan of een langgerekte 

pan voor vis? Geen enkel probleem met de Bridge-functie van Belling.

3D hetelucht

3D hetelucht verwarmingselement rondom de ventilator voor een optimale warmteverdeling.

Flexible heat adjustment

Tussenbouwadvies: 

Bij het plaatsen van een Cookcentre fornuis 

tussen kastelementen adviseren wij links en 

rechts naast het fornuis een wang/vulstrip te 

plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) 

of een verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm 

toe te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 

naar www.belling.nl



COOKCENTRE 100 Ei

Variabele

elektrische grill

Conventionele

(boven- 

en onderwarmte)

met kijkvenster

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Opbergruimte

Algemeen

100 cm breed

Energieklasse A / A

5 inductie kookzones (boost-functie)

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 13,5 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 996 x 600 mm

€ 2.750,- incl. BTW

Artikelcode Prof. RVS: BE444090

EAN-code: 5052263040908

INDUCTIE

28

Tussenbouwadvies: 

Bij het plaatsen van een Cookcentre fornuis 

tussen kastelementen adviseren wij links en 

rechts naast het fornuis een wang/vulstrip te 

plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) 

of een verdiepstrip aan de achterzijde van 25 mm 

toe te passen. Voor meer informatie verwijzen wij 

naar www.belling.nl

PROF.
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COOKCENTRE 110 Ei
INDUCTIE

Algemeen

110 cm breed

Energieklasse A / A

5 inductie kookzones (boost-functie)

Bridge-functie (combinatie van 2 kookzones)

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 13,5 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1096 x 600 mm

€ 2.850,- incl. BTW

Artikelcode Prof. RVS: BE444102

EAN-code: 5052263041028

PROF.

Variabele

elektrische grill

Conventionele

(boven- 

en onderwarmte)

met kijkvenster

3D heteluchtoven

met kijkvenster

Opbergruimte
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Wandmodel 
90/100/110 cm breed
Kleur: Zwart – Zwart/Crème – Zwart/Rood
Afzuigcapaciteit 512 m3 per uur
2 x spot led verlichting
Geluid max. 60 dbA 
Energie klasse D
3 standen druktoets bediening
3 stuks aluminium vetfilters
Geschikt voor recirculatie
Aansluitwaarde 123 watt
Doorsnede afvoer 150/120

90 cm breed
Afm: 678-1040 x 900 x 500 mm (h x b x d)
Hoogte = afzuigkap + schacht

100 cm breed
Afm: 678-1040 x 1000 x 500 mm (h x b x d)
Hoogte = afzuigkap + schacht

110 cm breed
Afm: 678-1040 x 1100 x 500 mm (h x b x d)
Hoogte = afzuigkap + schacht

Wandmodel (blok)
90/100/110 cm breed
Kleur: RVS en Zwart
Afzuigcapaciteit 481 m3 per uur
2 x spot led verlichting
Geluid max. 61 dbA
Energie klasse D
3 standen druktoets bediening
3 stuks aluminium vetfilters
Geschikt voor recirculatie
Aansluitwaarde 123 watt
Doorsnede afvoer 150/120

90 cm breed
Afm: 648-1228 x 900 x 500 mm (h x b x d)
Hoogte = afzuigkap + schacht

100 cm breed
Afm: 648-1228 x 1000 x 500 mm (h x b x d)
Hoogte = afzuigkap + schacht

110 cm breed
Afm: 648-1228 x 1100 x 500 mm (h x b x d)
Hoogte = afzuigkap + schacht

Kleur: Artikelcode: Model: Prijs:

Zwart BE444443567 90CHIM MK3 BLK € 299,-

Zwart/Crème* BE444443582 90CHIM MK2 CRM € 329,-

Zwart/Rood BE444443585 90CHIM MK2 HJA € 329,-

Zwart BE444443568 100CHIM MK3 BLK € 349,-

Zwart/Crème* BE444443583 100CHIM MK2 CRM € 379,- 

Zwart/Rood BE444443586 100CHIM MK2 HJA € 379,- 

Zwart BE444443569 110CHIM MK3 BLK € 379,- 

Zwart/Crème* BE444443584 110CHIM MK2 CRM € 409,- 

Zwart/Rood BE444443587 110CHIM MK2 HJA € 409,-

Kleur: Artikelcode: Model: Prijs:

Zwart BE444443573 90 DB FLAT MK3 BLK € 299,- 

RVS BE444443579 90 DB FLAT MK3 STA € 299,- 

Zwart BE444443574 100 DB FLAT MK3 BLK € 349,- 

RVS BE444443580 100 DB FLAT MK3 STA € 349,- 

Zwart BE444443575 110 DB FLAT MK3 BLK € 379,-

RVS BE444443581 110 DB FLAT MK3 STA € 379,- 

Koolstoffilter:

Artikelcode: 80000785  Set (2 stuks) € 35,-

Afzuigkappen

* Let op: deze kleur Crème is niet gelijk aan de kleur Old White van de modellen SC/SCR op pagina 38-41.
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Wandmodel (blok)
90 cm breed
Kleur: RVS en Zwart
Afzuigcapaciteit 500 m3 per uur
2 x 20 watt halogeenverlichting
Geluid max. 57 dbA
Energie klasse E
3 + intensief-stand
Soft touch bediening
Naloopstand
3 stuks aluminium vetfilters
Geschikt voor recirculatie
Aansluitwaarde 290 watt
Doorsnede afvoer 150/120

90 cm breed
Afm: 560-995 x 900 x 485 mm (h x b x d)
Hoogte = afzuigkap + schacht

Wandmodel
90/100 cm breed
Kleur: Zwart
Afzuigcapaciteit 500 m3 per uur
2 x 20 watt halogeenverlichting
Geluid max. 57 dbA
Energie klasse D
3 snelheden
Druktoetsbediening
3 stuks aluminium vetfilters
Geschikt voor recirculatie
Aansluitwaarde 290 watt
Doorsnede afvoer 150/120

90 cm breed
Afm: 560-905 x 900 x 485 mm (h x b x d)
Hoogte = afzuigkap + schacht

100 cm breed
Afm: 560-905 x 1000 x 485 mm (h x b x d)
Hoogte = afzuigkap + schacht

Kleur: Artikelcode: Model: Prijs:

Zwart SA000002 900 AWBE € 420,- 

RVS SA000001 900 AWBE € 420,- 

Koolstoffilter:

Artikelcode: 80000350  Set (2 stuks) € 35,-

Kleur: Artikelcode: Model: Prijs:

Zwart SA000003 900 AWBL € 360,- 

Zwart SA000004 1000 AWBL € 445,- 

Koolstoffilter:

Artikelcode: 80000350  Set (2 stuks) € 35,-

Afzuigkappen



34

Achterwand
Achterwanden 75 cm hoog (incl. MDF houtvulling)

Omschrijving: Artikelcode: Model: Prijs:

Achterwand 900 x 750 RVS BA000004 BAW 975 RVS € 239,- 

Achterwand 900 x 750 Zwart BA000005 BAW 975 Zwart € 239,- 

Achterwand 1000 x 750 RVS AS000023 BAW 1075 RVS € 255,- 

Achterwand 1000 x 750 Zwart BA000006 BAW 1075 Zwart € 255,- 

Achterwand 1100 x 750 RVS AS000025 BAW 1175 RVS € 275,- 

Achterwand 1100 x 750 Zwart AS000024 BAW 1175 Zwart € 275,- 
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Accessoires 

Plintverhogers
• Speciale plint voor een stelhoogte

 bovenkant fornuis van 93 tot 96 cm.

• Plint alleen toepasbaar bij installatie

 tussen de keukenmeubelen

• Voor Cookcentre / Farmhouse 

 

Artikelcode: Breedte: Prijs:

SVS 90 Zwart  90 cm € 200,- 

SVS 90 RVS  90 cm € 200,-

SVS 100 Zwart  100 cm € 229,-

SVS 100 RVS  100 cm € 229,-

SVS 110 Zwart  110 cm  € 250,-

SVS 110 RVS  110 cm € 250,-
Verhoogde stelpoten
•  Speciale RVS stelpotenset (4 stuks) voor de SC 

en SCR modellen.

• Voor werkblad hoogte van 905 mm tot 955 mm.

€ 109,- incl. BTW

Artikelcode: BE000026

EAN code: 8716412158704

Gietijzeren grillplaat
•  Geschikt voor alle Belling fornuizen  

(behalve inductie)

 

Artikelcode: Prijs:

80000165 € 69,- 

Verdiepings Strip
• Speciale verdiepings strip van 25 mm 

• Verkrijgbaar in de kleuren zwart en RVS

Model: Breedte: Kleur: Prijs:

BVS 90  90 cm Zwart € 89,- 

BVS 90  90 cm RVS € 89,- 

BVS 100  100 cm Zwart € 95,- 

BVS 100  100 cm RVS € 95,- 

BVS 110  110 cm Zwart € 99,- 

BVS 110  110 cm RVS € 99,- 

Plint
Extra plint cover voor een luxere afwerking van de 

Farmhouse en Cookcentre modellen.

Verkrijgbaar in zwart en rvs.

 

Artikelcode: Breedte:  Prijs:

BE000030 Plint cover 90 cm rvs € 45,-

BE000031 Plint cover 90 cm zwart € 45,-

BE000032 Plint cover 100 cm rvs € 47,-

BE000033 Plint cover 100 cm zwart € 47,-

BE000034 Plint cover 110 cm rvs € 49,-

BE000035 Plint cover 110 cm zwart € 49,-
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Service
Voor een perfect resultaat! 
Bedankt dat je voor dit Belling product hebt gekozen. 

Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te 

presteren. Je Belling product heeft vele innovatieve 

technologieën, die het leven gemakkelijker maken 

met functies die diverse andere apparaten vaak niet 

hebben. Dus, neem een paar minuten de tijd om jouw 

handleiding door te lezen, zodat je optimaal kunt 

genieten van de vele functies. 

Ga naar de Belling websites voor:
•  Advies over gebruik, brochures, het oplossen van 

problemen en onderhoudsinformatie

•  Het registreren van je product voor betere service 

alsmede voor het ontvangen van unieke aanbiedingen 

passend bij het door jouw aangeschafte product

Klantenservice:
• Gebruik altijd originele onderdelen.

•  Als je contact opneemt met de klantenservice, zorg 

dat je de volgende gegevens bij de hand hebt: 

 o Model naam

 o Artikelcode 

 o Serienummer

 o Aankoopdatum

 o Dealer

Heb je onverhoopt een defect aan je apparaat, neem 

dan tijdens kantooruren contact op met onze service 

afdeling.

Of nog gemakkelijker en 24/7 beschikbaar is het online 

indienen van een serviceverzoek via  

www.belling.nl/klantenservice/garantie-reparatie/

www.belling.be/klantenservice/garantie-reparatie/

Registreren product
Om het je gemakkelijk te maken, kun je je Belling 

product eenvoudig online registreren. Op deze wijze 

maak je optimaal gebruik van de garantie van Belling. 

Voor Nederland: 

www.belling.nl/klantenservice/product-registratie/

Voor België: 

www.belling.be/klantenservice/product-registratie/
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Kijk voor meer informatie en de 
handleidingen op Belling.nl

Glen Dimplex Consumer Appliances Europe

Saturnus 8, Postbus 219,

NL-8440 AE HEERENVEEN

T: +31 (0)513 656500

Glen Dimplex Consumer Appliances Europe

Burgemeester Maenhautstraat 64

B-9820 Merelbeke

T: +32 (0)2100210



SCR900 DFT

38

Multifunctionele oven

met 8 functies o.a.:

- Hetelucht

-  Boven- en onder-

warmte

- Ontdooistand

- Grill

- Draaispit

Driedubbele

glazen deur

Opbergruimte
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Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A

Gietijzeren pannendragers

5 gasbranders (wok 3.6 kW)

Automatische ontsteking

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Opstaande rand demontabel

Aansluitwaarde 3 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

860/915 x 900 x 600 mm

€ 1.595,- incl. BTW

Artikelcode Zwart: BE444693

EAN-code: 5052263046931

Artikelcode Old White: BE444694

EAN-code: 5052263046948

Zwart Old White

Uitgebreide technische specificaties zie Belling.nl
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Multifunctionele oven

met 8 functies o.a.:

- Hetelucht

-  Boven- en onder-

warmte

- Ontdooistand

- Grill

- Draaispit

Driedubbele

glazen deur

Opbergruimte
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Algemeen

90 cm breed

Energieklasse A

Gietijzeren pannendragers

5 gasbranders (wok 3.6 kW)

Automatische ontsteking

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Opstaande rand demontabel

Aansluitwaarde 3 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

860/915 x 900 x 600 mm

€ 1.595,- incl. BTW

Artikelcode Old White: BE444692

EAN-code: 5052263046924

Artikelcode Zwart: BE444691

EAN-code: 5052263046917

Artikelcode RVS: BE444690

EAN-code: 5052263046900

Zwart Old WhiteRVS
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Full of Flavour



Belling multifunctionele oven

 SC 900 DFT p 41

 SCR 900 DFT p 39

Service p 36

Voor de multi cookers, draai deze brochure om.

Inhoud
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De ruime één-oven-fornuizen van Belling staan garant

voor optimaal kook- en bakresultaat. De fornuizen zijn

vrijstaand plaatsbaar, maar ook prima in te bouwen

tussen je keukenkasten. Hoe je jouw Belling fornuis

ook wilt plaatsen; het is altijd het kloppend hart van je

keuken. Dé blikvanger, die je keuken echt af maakt en

een luxe, professionele uitstraling geeft.

De Belling fornuizen zijn voorzien van 3-dubbel laags

glas en een extra ‘cool fan’ om jezelf, maar ook je

ondernemende kinderen en de omliggende delen te

beschermen. De multifunctionele oven bied je alle

kook- en bakgemak en is voorzien van onder andere

een:

•  3D hetelucht functie

•  Boven- en onderwarmte

•  Variabele grill

•  Handig draaispit

De RVS bovenzijde van je oven heeft uiteraard 5

gasbranders met een sudderpit en een wokbrander. De

pannendragers zijn van solide gietijzer. Met dit Belling

fornuis heb je vele jaren kook- en bakplezier en is je

keuken altijd “Full of Flavour”.

Trouwens ook handig… voor extra hoge werkbladen

hebben wij speciale stelpoten als accessoires (zie

pagina 35) verkrijgbaar. En dankzij het gebruik van

hoogwaardige materialen is je Belling gemakkelijk om

schoon te houden.

Het nieuwe Belling fornuis met 
één multifunctionele oven

Koken en bakken
in één met vele
functies.



Full of Flavour
Single cookers


