


Familiekantoren MagazijnShowroom Actieve Keuken Productie

# BARAZZA, EEN 
ROESTVAST 
BEDRIJF

Barazza is niet alleen een merk van huishoudelijke apparaten, 
maar is vooral een naam van een familie van Italiaanse 
ondernemers die door de generaties heen High-performance 
producten hebben ontwikkeld en met nauwgezette vaardigheid 
en innovatieve benadering de producten hebben geproduceerd 
in hun eigen werkplaats. Barazza’s hoofdkantoor is opgericht 
in 1968 in Santa Lucia Di Piave, in het zogenaamde rvs vallei, 
en omvat  fabriek, kantoren, onderzoek en ontwikkeling, 
laboratorium een grote showroom en een ruimte  die compleet 
gewijd is aan de actieve keuken met het oog op passie voor het 
koken.
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# 100% ITALIAANS 
CONCEPT EN 
CREATIVITEIT.  

BARAZZA ontwerpt en vervaardigd al bijna 50 jaar 
exclusieve producten met bijpassende stijlen, om 
Italiaans design en innovatie te combineren met 
geavanceerde technische oplossingen om aan de 
dagelijkse behoefte te voldoen. Haar producten zijn 
ontwikkeld voor consumenten die oog hebben voor 
design, trends en kwaliteit van made in Italy producten. 
Italiaanse industriële klasse, vertegenwoordigd door een 
combinatie van stijl, comfort met hoogstaande kwaliteit 
die worden herkend en erkend in de mondiale markten. 
Om te voldoen aan bepaalde eisen, samenstellingen en 
behoeften van de consument, is BARAZZA ook in staat 
om al haar producten voor het koken en/of spoelen voor 
de consument op maat te maken.
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# BARAZZA, 
NATUURLIJK 
GROEN
Barazza werkt met een eco-duurzaamheid logica, met behulp 
van systemen en materialen die hoge energiebesparingen 
opleveren en het  milieu sparen, voor de toekomstige generaties. 
AISI 304 roestvast staal, met een hoog gehalte aan chroom en 
nikkel, is een mooi voorbeeld van ecologische duurzaamheid, het 
is volledig recyclebaar, hygiënisch, duurzaam, resistent tegen 
corrosie en voorkomt toxische emissies. 
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# HYPERMODERNE 
TECHNOLOGIE: 
ONDERZOEK
ONTWIKKELING 

Alle Barazza collecties zijn producten die door onze nauwgezette 
R&D zijn ontwikkeld in onze laboratorium binnen ons eigen 
creatieve hart van het bedrijf. Het hele productieproces 
wordt uitgevoerd met behulp van de nieuwste-generatie 
van Technologische systemen die de, sleutel vormen van het 
uiteindelijke doel van het bedrijf,.De productie van ergonomische 
producten met hoge kwaliteitsnormen en prestaties.
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ACCESSORISES TUNNELS pag. ###

# ALGEMENE 
INDEX

Barazza biedt een 
complete lijn van ovens, 
kookplaten, spoelbakken, 
kranen, afzuigkappen en 
accessoires om te voldoen 
aan de meest veeleisende 
consumenten.

KRANEN EN ACCESSORES pag. ###

FUSION pag. 26OP MAAT GEMAAKT pag. 12

VIERKANTE SPOELBAK pag. ###

SPOELBAKKEN pag. 106

OVENS pag. 46

KOOKPLATEN pag. ### AFZUIGKAPPEN pag. ###
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# OP MAAT
GEMAAKT

Een verzameling van op maat gemaakte 
producten die gemaakt zijn voor mensen 
die op zoek zijn naar het nieuwste design en 
functionaliteit.

Barazza maatwerk werkbladen bieden 
een ongeëvenaarde ontwerp vrijheid, 
ontwikkeld en geproduceerd in onze fabriek, 
waar ervaren ontwerpers, geschoolde 
ambachtslieden een state of the art 
werkblad maken uit één stuk. Kookplaten en 
spoelbakken uit de Barazza collectie worden 
naadloos vlak geïntegreerd.
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# STANDAARDHOEK# SATIN (fijn geborsteld) ROESTVAST STAAL # AFGESCHUINDE HOEK
Standaard hoek:
beschikbaar voor 
werkbladen dikker dan 8 - 
120 mm

Schuine hoek:
beschikbaar voor 
werkbladen dikker dan 12 
mm – 100 mm

Rechte hoek:
Alleen beschikbaar in 6 
mm,8 mm and 12 mm dikte

Afgeschuinde hoek:
beschikbaar voor 
werkbladen dikker dan 8 - 
120 mm

4 mm massief roestvast 
stalen werkblad:
alleen verkrijgbaar in 4 mm

Getrapte hoek
beschikbaar voor 
werkbladen met een dikte 
van 12 mm - 140 mm

Barazza gebruikt alleen 
roestvast staal AISI 304 
met een hoog gehalte aan 
chroom en nikkel, met zijn 
bijzonder roestwerende 
eigenschappen en 
duurzaamheid. Drie luxe 
stijlvolle afwerkingen zijn 
beschikbaar: Satin, Orbital 
en Matt.
Staal neemt een 
positie in die verder 
gaat dan praktische 
functies, omzetten in 
een smaakvolle hi-tech 
design interieur, perfect 
geharmoniseerd met de 
meest futuristische keuken 
concept.
 

# SCHUINE HOEK# ORBITAL ( wIld geborsteld) ROESTVAST STAAL

# RECHTE HOEK# MAT GEBORSTELD ROESTVAST STAAL

# 4 mm MASSIEF ROESTVAST STALEN WERKBLAD

#GETRAPTE HOEK

# WORKTOP
PROFIELEN

# Werkblad
PROFIELEN



# LAB
Lab is een expressie van pure elegantie en geavanceerde 
functionaliteit. Vlak ingebouwde elementen passen 
naadloos in het werkblad en zijn een ergonomische keuze, 
dus meer dan alleen maar een blik op het essentiële design.
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# LAB
4 mm fijn geborstelde eiland, compleet uitgevoerd met 

vlak inbouw producten. Afmetingen 4000 x 700 mm. Gas 
kookplaat met 2 gasbranders met een wok brander met rvs 
pannendragers en een drie zone inductie kookplaat. En een 

vierkante spoelbak met kraan en aangepaste accessoires. 
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# LAB
fijn geborstelde RVS eiland,      

afmeting: 3400 x 800 mm 
  LAB Gas kookplaat 

3 gasbranders met een wok 
brander met rvs pannendragers. 
En een RVS spoelbak met radius 

“0”, 2 met RVS glijdende  spoelbak 
afdekplaat.
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# LAB

 RVS Eiland fijn geborsteld. 
Afmetingen: 1800 x 600 mm.

4 gasbranders met wok brander met gietijzeren 
pannendrager en bediening knoppen aan de 

voorzijde. Lab spoelbak radius “0”  met deksel en 
een B-Free telescopische kraan.



Combineer verschillende kook methodes en 
kies uit een groot assortiment met verschillende 
functies. Samen met de spoelbakken en accessoires. 
Geselecteerd aan de behoeftes van de eindgebruiker, 
B-Free kookplaten en spoelbak elementen in een 
combinatie van ongebruikelijke luxe en solide 
producten verzonken in de oppervlakte van het 
werkblad.

# B_FREE
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# FUSION
De B-Free fusion systeem is ontwikkeld om snel en adequaat 
de producten in elk type werkblad te plaatsen. Ze maken het 
mogelijk om een maximale persoonlijke tint aan uw werkblad 

te geven. Door te kiezen uit de beschikbare kookplaten en 
spoelbakken creëert u zelf een werkblad met maximale functies 

vlak in gebouwd.
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Het ontwerp van LAB FUSION-
systemen is synoniem met elegantie 
en functionaliteit. U kunt kiezen uit 
verschillende soorten LAB kookplaten 
en Vierkante spoelbakken. Maak 
een uniek aangepast werkblad met 
verlaagde elementen. voor kook en 
spoel elementen, uitgelijnd op hetzelfde 
niveau, staan toe dat u gebruik kunt 
maken van glijdende rvs Snijplanken

# LAB FUSION

Lab pag. 58
Velvet pag. 48

Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopisch pag. 130

Voorgestelde combinaties
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Een aangepast werkblad kan worden geïnstalleerd als opbouw 
(met een platte rand) of vlak inbouw (waarbij alles gelijk ligt aan het 
werkblad oppervlakte).

   Spoelbakken met een radius van “15” gekenmerkt door een 
ontwerp dat een makkelijke reinigen toestaat.

De glijdende snijplanken, zijn te gebruiken over de hele lengte, en 
is een nuttige en praktische hulpmiddel bij zowel de voorbereiding 
van het koken als het koken, en kan worden aangepast om aan uw 
specifieke eisen te voldoen.

De roestvast stalen of gietijzeren geïntegreerd branders 
ondersteunen de kookplaat en transformeren deze in een 
nooit eindigende oppervlak: en staan toe dat u uw pannen 

kunt verschuiven zonder deze op te tillen

The LAB FUSION 
CONFIGURATOR, die 
online beschikbaar is op de 
www.barazzasrl.it, hiermee 
kunt u uw eigen werkblad 
maken door te kiezen tussen 
verschillende soorten 
beschikbare kookplaten en 
spoelbakken.

#1 OPBOUW EN VLAKINBOUW

#2 SPOELBAKKEN MET R. "15"

#3 GLIJDENDE SNIJPLANKEN # FLUSH PANNENDRAGERS EN GEÏNTEGREERDE BRANDERS

# LAB FUSION CONFIGURATOR 

# LAB FUSION 
MOGELIJKHEDEN

#3

#2

#1

3130



# LAB FUSION
PRODUCTEN

Aanbevolen combinatiesAccessoires

20

25

17

39

code 1VSOF

code 1CIVQ

code 1VOF

code 1CV30

Lab pag. 58
Velvet pag. 48

Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag. 130

€  219,00 

€  143,00 

€  147,00 

€  107,00 

# LAB FUSION
MOGELIJKHEDEN

Lab Fusion GAS Kookplaten

65 cm Lab gas kookplaatvoor een diepte van 51 cm 
4 gas branders

RH kookplaat met gietijzer 
pannendrager

code PL4IGD
 €  1.929,00 

RH kookplaat met rvs 
pannendrager

code PL4IID
 €  2.997,00 

LH kookplaat met gietijzer 
pannendrager 

code PL4IGS
 €  1.929,00 

LH kookplaat met rvs 
pannendrager

code PL4IIS

 €  2.997,00 

90 cm Lab gas kookplaat voor diepte 45.5 cm
2 gas burners + triple ring

RH kookplaat met gietijzer pannendrager code PL2TIGD €  1.982,00 

RH kookplaat met rvs pannendrager code PL2TIID €  3.470,00 

LH kookplaat met gietijzer pannendrager code PL2TIGS €  1.982,00 

LH kookplaat met rvs pannendrager code PL2TIIS €  3.470,00 

90 cm Lab gas kookplaat voor een diepte van 51 cm
4 gas branders + Wok brander

RH kookplaat met 
gietijzer pannendrager

code PL5IGD
 €  2.132,00 

RH kookplaat met rvs 
pannendrager

code PL5IID
 €  3.714,00 

LH kookplaat met 
gietijzer pannendrager

code PL5IGS
 €  2.132,00 

LH kookplaat met rvs 
pannendrager

code PL5IIS
 €  3.714,00 

120 cm Lab gas kookplaat voor diepte 45.5 cm
3 gas branders + Wok brander

RH kookplaat met gietijzer pannendrager code PL3TIGD €  2.043,00 

RH kookplaat met rvs pannendrager code PL3TIID €  4.024,00 

LH kookplaat met gietijzer pannendrager code PL3TIGS €  2.043,00 

LH kookplaat met rvs pannendrager code PL3TIIS €  4.024,00 

Lab Fusion vierkante spoelbakken met radius “15” 
34x40x19.5 h 40x40x19.5 h 50x40x19.5 h 71x40x19.5 h

Accessoires: 17 20 25 39 Accessoires: 17 20 25 39 Accessoires: 17 20 25 39 Accessoires: 17 20 25 39

code  VXI34  €  683,00 code VXI40  €  714,00 code VXI50  €  779,00 code VXI70  €  1008,00 

Glijdende roestvast stalen snijplank
250 to 500 mm lang

Diepte 396 mm
code TSI40

 €  390,00 

Diepte 476 mm
code TSI48

 €  408,00 

BEWERKINGEN

Rvs werkbladen kleiner dan of gelijk aan 
150 cm bewerkings kosten code  LLF1  €  1.020,00 

Rvs werkbladen gelijk aan of groter dan 
150 cm (tot 236 cm)  bewerkings kosten code  LLF2  €  1.604,00 

Kraangat diameter 3.5 cm code  FTR  €  26,00 

AFWERKING
AISI 304 roestvast staal fijn geborsteld

MAXIMALE AFMETINGEN
Maximum lengte:  236 cm
Werkblad dikte:  0.1 cm
Algemene kookplaat hoogte: 8 cm
Algemene spoelbak hoogte: 24.6 cm
Algemene werkblad hoogte: 5.8 cm
Buiten hoek radius: 0.6 cm
Werkblad uitsparing: 4.4 cm

Minimum afstand tussen kookplaat en spoelbak: 15 cm
Minimum afstand tussen tweespoelbakken: 7 cm
Vaste afstand tussen middenpunt kraangat en spoelbak zijrand: 3.5 cm
Vaste afstand tussen middenpunt kraangat en spoelbak achterrand: 5 cm

DIEPTE 51 cm
Minimum afstand tussen zij hoek en spoelbak: 5.5 cm
Minimum afstand tussen zij hoek en spoelbak (met kraangat): 9 cm
Vaste afstand van voorzijde en of achterzijde van de spoelbak: 5.5 cm
Omtrek hoek: 1.5 cm

AFMETINGEN VOOR UITSPARING
Diepte:  49 cm
Lengte: -2 cm van kookplaat afmeting

AFMETING VOOR VERLAGING VLAKINBOUW
Verlaging: 0,12 cm
Radius:  0.75 cm
Depte: 51.3 cm
Lengte: +0.3 cm van spoelbak afmeting

DIEPTE 45.5 cm
Minimum afstand tussen zijkant van 34x40 spoelbak gedraaid 90°:   6.75 cm
Minimum afstand tussen zijkant van 34x40 spoelbak gedraaid 90°: (met kraan gat): 10.25 cm
Vaste afstand van voor of achterkant 34x40 spoelbak gedraaid 90°:   5.75 cm
Omtrek hoek:   2.75 cm

AFMETING VOOR UITSPARING
Depteh:  43.5 cm
Lengte: -2 cm van kookplaat afmeting

AFMETING VOOR VERLAGING VLAKINBOUW
Verlaging: 0,12 cm
Radius:  0.75 cm
Depte:  45.8 cm
Lengte: +0.3 cm of hob dimensions

Bij het ontwerpen van een werkblad: de totale afmetingen goed controleren op de afmetingen van (kookplaat, spoelbak en kraan)
boven in het scherm.
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# LAB FUSION VOORBEELD VAN
WERKBLAD COMBINATIES

Optie: RVS werkblad inclusief bewerking + geselecteerde elementen + kraangat

Lengte 196 cm diepte 51 cm

A code LLF2 Rvs werkblad meer dan of gelijk aan 150 cm 
(tot 236 cm) inclusief bewerkings kosten  €  1.615,00 

B code VXI70 Spoelbak met radius “15” 71x40x19.5 H  €  1015,00 

C code PL5IGD RH 90 cm Lab kookplaat 4 gas branders +Wok 
brander  €  2.147,00 

D code FTR Kraangat diam. 3.5  €  26,00 

code TSI48 Glijdende rvs snijplank  €  410,00 

             Totaal    € 5.213,00

• 194x49 cm uitsparing•
 vlakinbouw: 196.3x51.3 R 0.75 cm - verlaging 0.12 cm

Lengte 236 cm diepte 45.5 cm

A code LLF2 Rvs werkblad meer dan of gelijk aan 150 cm 
(tot 236 cm)  inclusief bewerkings kosten  €  1.615,00 

B code VXI34 Spoelbak met radius “15” 34x40x19.5 H  €  688,00 

C code VXI34 Spoelbak met radius “15” 34x40x19.5 H  €  688,00 

D code PL3TIGD RH 120 cm Lab kookplaat 3 gas branders + 
Wok brander, met gietijzer pandragers  €  2.057,00 

E code FTR Kraangat diam. 3.5  €  26,00 

             Totaal    € 5.074,00

• 234x43.5 cm uitsparing
• vlakinbouw: 236.3x45.8 R 0.75 cm - verlaging 0.12 cm
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De modulaire B_FREE-programma 
is ontwikkeld om invulling te geven 
aan projecten waarmee de maximale 
personalisatie van het werkblad tot zijn 
recht komt, zodat u kan beschikken over 
elementen die aan 
 alle eisen voldoen, voor het  
verwezenlijken van een uniek roestvast 
stalen, inbouw werkblad, waarbij alle 
functies heeft geïmplementeerd.

# B_FREE FUSION

B_Free pag. 62
Velvet pag. 48

B_Free One pag. 129
B_Free Telescopic pag. 130
B_Free Kit pag. 130

aanbevolen combinaties
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De B_FREE collectie varieert 
van traditioneel gas koken 
tot speciale methoden zoals 
grillen, teppanyaki en inductie, 
die volgens noodzaak en 
beschikbaarheid met elkaar 
gecombineerd kan worden.

R. "15", "0" and 
"0" met verlaging 
zijn beschikbaar in 

verschillende soorten 
spoelbakken voor een grotere keuze 
om tot een optimale aanpassing van uw 
keuken te komen.

The B_FREE  FUSION 
CONFIGURATOR, die online 
beschikbaar is op www.barazzasrl.it 
staat u toe om uw eigen werkblad 
te creëren en te bekijken. Kies uit 
verschillende type verkrijgbare 
spoelbakken en kookplaten.

# MODULAIR KOKEN

# SPOELBAKKEN R. “15” and R. “0”

# B_FREE FUSION CONFIGURATOR

# B_FREE FUSION
MOGELIJKHEDENEen ingebouwde roestvast stalen 

werkblad samengesteld uit elementen die 
zijn geselecteerd op basis van de meest 
persoonlijke eisen.
Een compacte entiteit, gekenmerkt 
door formele structuur, ontworpen om 
onmiddellijk en nauwkeurig  te worden 
geïnstalleerd. 
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# B_FREE FUSION
MOGELIJKHEDEN

# B_FREE FUSION
MOGELIJKHEDEN

DIEPTE 42 cm

Minimum afstand tussen zijkant en100 kookplaat:  6.2 cm
Minimum afstand tussen zijkant en 34x40 spoelbak 90° gedraaid:  6.2 cm or 11 cm in het geval van een kraangat
vaste afstand tussen het middenpunt kraangat en 34x40 spoelbakzijkant 90° gedraaid:  5 cm
Vaste afstand tussen het middenpunt kraangat en achterkant:  7 cm

Afstand tussen100 kookplaat en 34x40 spoelbak 90° gedraaid:  meer dan of gelijk aan 15 cm
Vaste afstand tussen twee 34x40 spoelbakken 90° gedraaid:  7 cm

100 34 34 34

AFMETING VOOR UITSPARING
Diepte:  40 cm
Lengte: -2 cm van kookplaat afmeting
Voor meer dan120 cm tot 180 cm B_Free Fusion rvs werkbladen, stelt Barazza voor om in overweging te nemen om twee uitsparingen met 4 cm tussen 
ruimte te kiezen.

Bij het ontwerpen van een werkblad de totale afmetingen goed controleren op de afmetingen van (kookplaat, spoelbak en kraan)
boven in het scherm.;

AFWERKING
AISI 304 roestvast staal fijn geborsteld

MAXIMALE AFMETING
Maximum lengte:  236 cm
Diepte:  51 and 42 cm
Werkbladdiepte:  0.6 cm
algemene kookplaat hoogte: 6.4 cm

DEPTH 51 cm

Minimum afstand tussen zijkant en 36/60/70/90 kookplaten:  1.5 cm
Minimum afstand tussen zijkant en 100 kookplaat:  6.2 cm
Minimum afstand tussen zijkant en spoelbak:  5.5 cm or 11 cm voor een kraangat
Vaste afstand tussen voorkant rand en kookplaten en spoelbakken:  5.5 cm
Vaste afstand tussen middenpunt kraangat en spoelbak zijkant:  5 cm
Vaste afstand tussen middenpunt kraangat en achter rand:  7 cm

Minimum afstand tussen 36 kookplaat en andere  36/60/70/90 kookplaten:  5.5 cm meer of gelijk aan 21.5 cm
Minimum afstand tussen 36 kookplaat en andere 100 kookplaat:     meer of gelijk aan 21.5 cm
Minimum afstand tussen 60/70/90/100 kookplaten:  meer of gelijk aan 21.5 cm
Minimum afstand tussen kookplaat en spoelbak:  meer of gelijk aan 15 cm
Vaste afstand tussen twee spoelbakken:  7 cm

36 36/60/70/90

36/60/70/90/100 34/40/50/70/71 34/40/50/70/71

60/70/90/100 60/70/90/100

34/40/50/70/71

AFMETINGEN VOOR UITSPARING
Diepte:  49 cm
Lengte: -2 cm van kookplaat afmetingen
Voor meer dan 120 cm tot 180 cm B_Free Fusion rvs werkbladen, stelt Barazza voor om de overweging te maken voor twee uitsparingen met een tussen-
ruimte van 4 cm.
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# B_FREE FUSION
PRODUCTEN

Advies combinatiesAccessories

B_Free pag. 62
Velvet pag. 48

B_Free One pag. 129
B_Free Telescopich pag. 130
B_Free Kit pag. 130

# B_FREE FUSION
PRODUCTEN

20

25

17

39

code 1VSOF

code 1CIVQ

code 1VOF

code 1CV30

€  220,00 

€  144,00 

€  148,00 

€  107,00 

B_Free Fusion VIERKANTE SPOELBAKEN radius “15” 
34x40x19.5 h 40x40x19.5 h 50x40x19.5 h 71x40x19.5 h

Accessores: 17 20 25 39 Accessores: 17 20 25 39 Accessores: 17 20 25 39 Accessores: 17 20 25 39

code  VXF34  €  636,00 code VXF40  €  668,00 code VXF50  €  735,00 code VXF70  €  970,00 

B_Free Fusion vierkante spoelbakken radius “0”
34x40x21.5 h 40x40x21.5 h 50x40x21.5 h 71x40x21.5 h

Accessores: 17 20 25 39 Accessores: 17 20 25 39 Accessores: 17 20 25 39 Accessores: 17 20 25 39

code  VQF34  €  797,00 code VQF40  €  816,00 code VQF50  €  888,00 code VQF70  €  1.039,00 

B_Free Fusion vierkante spoelbakken radius “0” met verlaging
40x43,4x21.5 h 70x43.4x21.5 h

 

Accessores: 17 20 25 39 Accessores: 17 20 25 39

code  VQFA40Q  €  1.125,00 code VQFA70Q  €  1.385,00 

Workings

werkblad kleiner dan of gelijk aan 150 cm  inclusiefbewerkings kosten code  LF1  €  315,00 

rvs werkblad meer dan of gelijk aan 150 cm (tot 236 cm) inclusief bewerkings kosten code  LF2  €  461,00 

kraangat diameter 3.5 cm code  FTR  €  26,00 

B_Free Fusion kookplaat
36 cm kookplaat met Wok brand-
er 5 kW (mal lengte 33 cm)

36 cm kookplaat 1 brander + Chef 
dubbele ring(mal lengte 33 cm)

36 cm kookplaat inductie
(mal lengte 33 cm)

code  PF1  €  1169,00 code PF2  €  1210,00 code PFID  €  1.855,00 

36 cm kookplaat teppanyaki
(mal lengte 33 cm)

36 cm kookplaat grill
(mal lengte 33 cm)

code PFTK  €  2.507,00 code PFBQ  €  1.580,00 

60 cm kookplaat 3 gas brander + Chef 
dubbele ring (mal lengte 55.6 cm)

70 cm kookplaat 2 gas branders +2 Chef 
dubbele ring (mal lengte 65.6 cm)

code PF64  €  1.156,00 code PF74  €  1.292,00 

90 cm kookplaat 3 gas branders + Chef dubbele ring  
+ Wok brander 4 kW (mal lengte 83.2 cm)

100 cm kookplaat 2 gas branders+2 Chef 
dubbele ring (mal lengte 87.6 cm)

code PF95  €  1477,00 code PF104  €  1.495,00 
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# B_FREE FUSION VOORBEELD
WERKBLAD COMBINATIES

Optie: rvs werkblad inclusief bewerkings kosten + geselecteerde inbouw producten + kraangat

Lengte 236 cm diepte 51 cm

A code LF2 Rvs werkblad meer dan 150 cm 
inclusief bewerkings kosten  €  461,00 

B code PF74 70 cm kookplaat 2 gas branders  
+ 2 Chef dubbele ring  €  1.292,00 

C code PF1 36 cm kookplaat met Wok 5kW  € 1.169,00 

D code VQF40 Spoelbak 40x40x21.5 cm R. “0”  €  816,00 

E code FTR kraangat diam. 3.5  €  26,00 

             Totaal    € 3.784,00

• 234x49 cm uitsparing

Lengte 166 cm diepte 42 cm

A code LF2 rvs werkblad meer dan 150 cm 
inclusief bewerkings kosten  €  461,00 

B code VQF34 Spoelbak 34x40x21.5 cm R. “0”  €  797,00 

C code PF104 100 cm kookplaat 2 gas branders  
+ 2 Chef dubbele ring  €  1.495,00 

D code FTR kraangat diam. 3.5  €  26,00 

             Totaal    € 2.779,00

• 164x40 cm uitsparing
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VELVET pag. 48 FEEL pag. 54

LAB pag. 58 B_FREE pag. 62

# OVENS

Barazza biedt een brede 
selectie van OVENS die 
perfect overeenkomen 
met de kookplaten 
en spoelbakken, die 
volledig voldoen aan 
de behoeften van elke 
kok. Barazza OVENS 
zijn er in verschillende 
soorten: multifunctionele, 
pyrolytische, combi-
magnetron en 
magnetron. Barazza 
OVENS zijn verder 
voorzien van meerdere 
besturingsoplossingen: 
knoppen, digitale 
bediening, Touch Control 
met 16 - miljoen kleuren 
display.

46 47



Het Touch Screen display, met zijn 16 miljoen kleuren, is 
een interactief systeem voor de intuïtieve bediening van 
de VELVET ovens door simpelweg de juiste pictogrammen 

aan te raken. Een wonder van technologie die zeer makkelijk te 
gebruiken is dankzij de “intelligentie” van de software waarmee u de 
instellingen van de programma’s kunt aanpassen, volg instructies om 
eventueel programma’s aan te passen. Dit alles in de taal die u uit de 
8 beschikbare kiest.

# TOUCH SCREEN DISPLAY 

Automatische kook programma’s

Gellius Menu

FUNCTIES

Kinder safety slot

HANDMATIGE KOOK FUNCTIES

Oven beveiligings uitknop

Persoonlijke kook programma’s

Blackout geheugen

# VELVET TOUCH SCREEN OVENS
FUNCTIES

Naast de 10 handmatige kook functies, hebben de VELVET 
ovens 16 voorgeprogrammeerde programma’s: vlees en pizza 
(bevroren pizza, zelfgemaakte pizza, brood), vlees en vis 
(geroosterd varkensvlees, kalfsvlees, lamsvlees, kip, hele vis, 
vis au gratin), groenten (geroosterde aardappelen, gegrilde 
groenten, tomaten gegratineerde), taarten (lasagne, hartige 
taarten), Desserts (spons cakes, taarten). Zodra u de functie 
hebt geselecteerd, wordt deze automatisch geactiveerd.

Oderzo (in de Italiaanse provincie Treviso), staat 
het Gellius restaurant, beheerd door Adriano 
Fumis en Alessandro Breda, ze beschikken over 
een Michelin-ster en mixen traditie en culinaire 
innovatie, zijn gasten worden ontvangen in een 
unieke en verfijnde omgeving. De samenwerking 
tussen Gellius en Barazza heeft aanleiding gegeven 
tot de eerste “Herfst creaties” menu voor VELVET 
Touch Screen ovens, een complete maaltijd 
van voorgerecht tot dessert dat met Italiaanse 
en regionale tradities speelt. Het Gellius Menu 
programma kan worden gedownload van de 
VELVET productsectie van de website Barazza.

Een bijzonder handig hulpmiddel voor huishoudens met 
kinderen; Zijn de slot weergave functies, ter voorkoming 
van onopzettelijke activering of wijziging van de 
instellingen.

Statische oven, opwarming van de oven, bak oven, 
grill, geventileerde grill, hete lucht oven, pizza/brood 
en snelle opwarming, multilevel oven, ontdooi functie 
en warmhoud functie: 10 handmatige functies met 
programmeerbare kooktijd en stop functie.

Na het starten voor het handmatig koken wordt de 
oven automatisch uitgezet. Na 4 uur wordt de uitzet 
functie ingeschakeld . Een zoemer klinkt en de oven 
wordt uitgeschakeld om energie te besparen en om 
oververhitting te voorkomen. 

Het is mogelijk om handmatige functies en combinaties 
daarvan op te slaan; een lijst van maximaal 36 
programma’s kan worden opgeslagen.

In het geval van een blackout, zal het systeem automatich 
de settings opslaan.

# USB POORT
U kunt de software-
updaten, door 
recepten en foto’s up 

te loaden in het scherm. 
U kunt updates downloaden 
van de VELVET productsectie 
op de website Barazza.

De VELVET-collectie wordt 
gekenmerkt door de minimalistische, 
puur en elegant ontwerp, in 
perfecte esthetische harmonie met 
alle huishoudelijke apparaten en 
de moderne keuze van meubilair. 
VELVET combineert technologische 
uitmuntendheid en stilistische 
verfijning.

# VELVET
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# VELVET INBOUW TOUCH SCREEN 
OVENS

Temperatuur voeler

U kunt door middel 
van de voeler 
de temperatuur 
instellen deze 
meet tijdens het 
koken de bereikte 
temperatuur van 
het eten zonder het 
openen van de deur. 
Zodra de ingestelde 
temperatuur is 
bereikt, klinkt een 
zoemer.

De kook 
instellingen 
zijn eenvoudig 
te verwijderen 
dankzij een slot 
meganisme 
aan het einde 
van elke kook 
sessie. 

 Telescopiche oven rails

Standaardfuncties: tangentiële koeling 
ventilator, 2 halogeenlampen zijkant, 
eenvoudig te reinigen Geëmailleerd 
stalen lade (in roestvrij staal voor 
Velvet oven code 1FVLTSI), 2 roestvast 
stalen rekken, drop-down grill.

# VELVET TOUCH SCREEN OVENS
MOGELIJKHEDEN

# ROESTVAST STAAL OVEN LIJN

# HANDGREEP DESIGN# MAGNETRON OVEN LIFT-DEUR

bij de modellen met 
zijwaartse opening. 
heeft men de keuze 
om de deur naar 
rechts of naar links te 
openen ten opzichte 
van het Touch Screen 
display. Hierdoor 
is het makkelijker 
om het kookproces 
te controleren, 
vooral als de oven 
in een hoge kast is 
geplaatst. Wanneer 
de openingshoek 
110 graden heeft 
bereikt, stopt de 
deur door middel 
van de vergrendeling 
die schade aan het 
meubilair vermijdt.

De bekleding van 
de ovens met 
automatische opening 
met spiegel afwerking 
is ook verkrijgbaar in 
type 18/10 edelstaal.

In sommige modellen 
heeft de deur van de 
VELVET oven een 
elegante lineaire 
handgreep, met 
de voorwaartse 
traditionele opening. 

Ontworpen met een 
minimalistische stijl, 
perfect afgestemd 
op het ontwerp van 
de oven; Dankzij 
deze lift-deur, wordt 
de magnetron niet 
gezien .

# KLEUR

# AUTOMATICHE ZIJWAARTS OPENDE DEUR

ZWART SPIEGEL

WIT ROESTVAST STAAL

De deur van de oven is gemaakt 
van zwart glas, een kleur die 
hoofdzakelijk verfijnde elegantie en 
eenvoud uitzendt.

De deur is beschikbaar in een 
“spiegel” afwerking, om een 
vleugje glamour aan de keuken te 
geven.

De deur van de oven is ook gemaakt 
in wit glas, om een aangename 
minimalistische visueel effect te 
geven.

Dit is de afwerking die bij uitstek 
op het gebied van elektrische 
huishoudelijke apparaten, 
geselecteerd zijn om Hi-Tech 
kenmerken.

60 cm Velvet inbouw Touch Screen multiprogramma oven 
automatic drop-down door    

    

• 10 functies
• 16 automatische kook programma’s 
• 36 programma’s voor eigen recepten 
• interactieve en meertalige Touch Screen
• capaciteit: 65 liter 
• functies: eenvoudig reinigen, automatische 

en verwijderbare deur met triple warmte-
reflecterende glas, zelf-diagnostiek

• apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar 
telescopische oven rails 

• veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, 
elektronische kindderslot, blackout geheugen 

• maximale temperatuur: 250 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

SPIEGEL code 1FVLTS  €  2.184,00 

ZWART code 1FVLTN  €  2.184,00 

WIT code 1FVLTB  €  2.184,00 

SPIEGEL (18/10 ROESTVAST STAAL oven lining) code 1FVLTSI  €  2.363,00 

60 cm Velvet built-in Touch Screen multiprogramma 
oven neerwaarts opende deur met greep    

    

• 10 functies
• 16 automatische kook programma’s 
• 36 programma’s voor eigen recepten 
• interactieve en meertalige Touch Screen
• capaciteit: 65 liter 
• functies: eenvoudig reinigen, automatische 

en verwijderbare deur met triple warmte-
reflecterende glas, zelf-diagnostiek

• apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar 
telescopische oven rails 

• veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, 
elektronische kinderslot, blackout geheugen 

• maximale temperatuur: 250 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

SPIEGEL code 1FVLTSM  €  2.095,00 

ZWART code 1FVLTNM  €  2.095,00 

WIT code 1FVLTBM  €  2.095,00 
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# VELVET TOUCH SCREEN OVENS
INBOUW

Standaardfuncties: tangentiële koeling ventilator, 2 halogeenlampen zijkant, eenvoudig te reinigen 
Geëmailleerd stalen lade, 2 roestvast stalen rekken, drop-down grill.

# VELVET TOUCH SCREEN OVENS IN-
BOUW

Standaardfuncties: tangentiële koeling ventilator, 2 halogeenlampen zijkant, eenvoudig te reinigen 
Geëmailleerd stalen lade (in roestvrij staal voor Velvet oven code 1FVLTSDI  en 1FVLTSSI), 2 
roestvast stalen rekken, drop-down grill.

60 cm Velvet inbouw Touch Screen multiprogram oven
zijdelings open met greep    

    

• 10 functies
• 16 automatische kook programma’s 
• 36 programma’s voor eigen recepten 
• interactieve en meertalige Touch Screen
• capaciteit: 65 liter 
• functies: eenvoudig reinigen, automatische 

en verwijderbare deur met triple warmte-
reflecterende glas, zelf-diagnostiek

• apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar 
telescopische oven rails 

• veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, 
elektronische kinderslot, blackout geheugen 

• maximale temperatuur: 250 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

RVS  rechts zijdig open - links scharnierend code 1FVLTIMD  €  2.289,00 

RVS links zijdig open - rechts schanierend code 1FVLTIMS  €  2.289,00 

60 cm Velvet inbouw Touch Screen multiprogram oven
automatich zijdelings-opend    

    

• 10 functies
• 16 automatische kook programma’s 
• 36 programma’s voor eigen recepten 
• interactieve en meertalige Touch Screen
• capaciteit: 65 liter 
• functies: eenvoudig reinigen, automatische 

en verwijderbare deur met triple warmte-
reflecterende glas, zelf-diagnostiek

• apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar 
telescopische oven rails 

• veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, 
elektronische kinderslot, blackout geheugen 

• maximale temperatuur: 250 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

SPIEGEL rechts opende deur - links scharnierend code 1FVLTSD  €  2.364,00 

ZWART rechts opende deur - links scharnierend code 1FVLTND  €  2.364,00 

WIT rechts opende deur - links scharnierend code 1FVLTBD  €  2.364,00 

SPIEGEL rechts opende deur -links scharnierend
(18/10 roestvast stall oven lijn) code 1FVLTSDI  €  2.540,00 

SPIEGEL links opende deur - rechts scharnierend code 1FVLTSS  € 2.364,00 

ZWART  links opende deur - rechts scharnierend code 1FVLTNS  €  2.364,00 

WIT         links opende deur - rechts scharnierend code 1FVLTBS  €  2.364,00 

SPIEGEL links opende deur -rechts scharnierend
(18/10 roestvast stall oven lijn) code 1FVLTSSI  €  2.540,00 

60 cm Velvet inbouw Touch Screen multiprogram oven
neerwaarts opende deur met handgreep    

   

• 10 functies
• 16 automatische kook programma’s 
• 36 programma’s voor eigen recepten 
• interactieve en meertalige Touch Screen
• capaciteit: 65 liter 
• functies: eenvoudig reinigen, automatische 

en verwijderbare deur met triple warmte-
reflecterende glas, zelf-diagnostiek

• apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar 
telescopische oven rails 

• veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, 
elektronische kinderslot, blackout geheugen 

• maximale temperatuur: 250 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

ROESTVAST STAAL code 1FVLTIM  €  2.095,00 
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FEEL is de nieuwe complete oven lijn van 
Barazza die door de esthetische verfijning 
opvalt en past bij ieder moderne keuken. 
Naast het exclusieve ontwerp van de greep 
is er een elegante combinatie gemaakt van 
spiegel afgewerkt glas en vinger vlekvrije 
roestvaststaal. Het hele programma bestaat 
uit een 60-cm Multi programmeerbare oven, 
een 60-cm Pyrolyse oven, een 45 cm combi 
stoom oven, een 45 cm combimagnetron, 
een koffiezetapparaat en een uittrekbare 
warmhoud lade.

# FEEL
# FEEL INBOUW
 OVENS

Inbouw Feel compact combi-stoom oven
Touch Control   

• 6 functies 
• 20 automatische programma’s
• touch bediening koken en digitale 

programmering 
• veiligheidsvoorzieningen: elektronische 

kinder slot 
• RVS handgreep 
• capaciteit: 32 liter 
• functies: RVS oven, deur met triple en 

warmte-reflecterende glas 
• apparatuur: zijkant rekken met intern 

licht, 1 RVS rek, 1 RVS lade, 1 RVS diepe 
geperforeerde lade 

• maximale temperatuur: 220° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 2,9 kW

ANTI-TOUCH RVS/SPIEGEL code 1FVCFY  €  2.350,00

Inbouw Feel compact combi-magnetron oven
Touch Control   

• 8 functies 
• 11 automatische programma’s
• Touch bediening koken digitaal 

programmeerbaar
• veiligheidsvoorzieningen: elektronische 

kinderslot 
• RVS handgreep 
• magnetron macht tot een capaciteit van 

1000 W 
•: 34 liter 
• functies: RVS oven, deur met triple en 

warmte-reflecterende glas 
• apparatuur: intern licht, drop-down, grill, 

draaibare plaat, 1 verhoogde RVS rek, 1 
pyrex lade, 1 pizza plaat 

• maximale temperatuur: 220 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen : 3,4 kW

ANTI-TOUCH STAINLESS STEEL/SPIEGEL code 1MCFY  €  1.995,00

Inbouw Feel compact koffie machine
Touch Control  

• automatische bediening 
• Touch control digitale programmeur 

veiligheidsvoorzieningen: elektronisch 
kinderslot

• verstelbare koffie maler 
• dispenser voor stoom en kokend water 
• verstelbare koffie intensiteit 
• functie wissen.Control 
• sensor licht: gebrek aan water, volledige 

koffie maler container, wijzigen van de 
filtercapaciteit 

• water tank: 2,5 liter • functies: led licht
• maximaal opgenomen vermogen: 1,4 kW

ANTI-TOUCH STAINLESS STEEL/SPIEGEL code 1CFFY  €  2.798,00
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# FEEL INBOUW
OVENS

60 cm Feel inbouw multiprogramma oven
Touch Control   

• 11 functies 
• Touch control digitaal programmeerbare 

veiligheidsvoorzieningen: elektronische 
kinderslot

• RVS handgreep • capaciteit: 60 liter
• functies: oven eenvoudig reinigen, 

extraheerbare en verwijderbare deur 
met triple en warmte-reflecterende glas 

• apparatuur: tangentiële koelings 
ventilator zijkant rekken, interne licht, 
drop-down, grill, temperatuurvoeler, 1 
eenvoudig te reinigen Geëmailleerde 
stalen diepe lade 1 eenvoudig te 
reinigen geëmailleerde stalen lade, 
1 RVS rek, 2 paar voor partiële-
uitbreiding oven rails , handvat voor 
lade 

• maximale temperatuur: 250° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 3 kW

ANTI-TOUCH RVS/SPIEGEL code 1FFYPI  €  1.686,00

60 cm Feel built-in multiprogram pyrolytic oven
Touch Control   

• 11 functies 
• Touch control digitaal programmeebare 

veiligheidsvoorzieningen: deur 
veiligheid vergrendelen, elektronische 
kinderslot 

• RVS handgreep 
• pyrolytische vergrendelingsfunctie met 

3 niveaus 
• capaciteit: 60 liter 
• functies: oven eenvoudig te reinigen, 

extraheerbare en verwijderbare deur en 
warmte-reflecterende glas 

• apparatuur: tangentiële koelventilator, 
zijkant, rekken, interne licht, 1 
eenvoudig te reinigen Geëmailleerd 
stalen diepe lade, 1 eenvoudig te 
reinigen geëmailleerd stalen lade, 1 rek 
van roestvrij staal , 2 paar voor partiële-
uitbreiding oven rails, handvat voor lade 

• maximale temperatuur: 250° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 3,4 kW

ANTI-TOUCH RVS/SPIEGEL code 1FFYPPI  €  2.012,00

Feel uittrekbare warmhoud lade
  
• Tafelgerei en koffie kopjes warmhoud 

functie 
• houdt eten warm 
• ontdooi functie 
• geresen deeg/mengsels 
• temperatuur instelbaar van 30° C tot 

70 ° C 
• voorzien van licht 
• koude voorpaneel 
• interne oppervlak in gehard zwart glas 
• telescooprails

ANTI-TOUCH RVS code 1CEFY €  823,00
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De nieuwe digitale programma’s 
bieden u nog hogere prestaties en 
u kunt automatisch het programma 
starten- en de eindtijd instellen.

The 60 cm oven is ook 
beschikbaar in de versie 
met de Touch Control 

programma’s. 

De 90 cm oven, 
gecombineert met de 
esthetische lijn, heeft een 

zeer ruime oven, en ook de 
nieuwe digitale programmma. 

# 60 CM MULTIPROGRAMMA OVEN 

# 60 CM TOUCH CONTROL MULTIPROGRAM OVEN

# 90 CM MULTIPROGRAMMA OVEN

# LAB OVENS
TYPES

LAB is de elegante collectie van Barazza ovens die 
duidelijk afsteekt door haar nieuwe esthetische vorm, 
beschikbaar in versies van 60 cm met multiprogramma 
en Touch Control en 90 cm. LAB ovens passen perfect 
bij de Lab kookzone’s en spoelbakken met hun pure, 
essentiële stijl. Als referentiepunt in de categorie van 
de top-of-the-range huishoudelijke apparaten.

# LAB

Lab pag. 110

Lab pag. 72

Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag. 130

voor gestelde combinaties
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# LAB INBOUW 
OVENS

Standaardfuncties: tangentiële ventilator zijkant, 2 halogeenlampen 
zijkant, eenvoudig te reinigen Geëmailleerd stalen lade, 2 roestvast 
stalen rekken.

Lab pag. 110Lab pag. 72 Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag. 130

voorgestelde combinaties

# LAB INBOUW
OVENS

Standaardfuncties: tangentiële koelings ventilator, zijkant racks, 2 zijkant 
lichten, eenvoudig te reinigen Geëmailleerd stalen lade 2 RVS planken, drop-
down, grill.

Lab Collectie

Lab inbouw 90 cm multiprogramma oven
  

• 8 functies 
• elektronische digitale programma met start/

eindpunt timer 
• capaciteit: 75 liter 
• functies: oven eenvoudig te reinigen , 

extraheerbare en verwijderbare deur met 
triple warmte reflecterende veiligheids glas, 

• maximale temperatuur: 250 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 3,7 kW

RVS code 1FLBMP9  €  1.850,00 

60 cm Lab inbouw multiprogramma oven
  

• 8 functies + ontdooi functie 
• elektronisch digitale programmeren met begin/

eindpunt koken en timer 
• capaciteit: 65 liter 
• functies: oven eenvoudig te reinigen, 

extraheerbare en verwijderbare deur met 
triple warmte-reflecterende glas 

• maximumtemperatuur: 250 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

RVS code 1FLBMP  €  1.245,00 

60 cm Lab inbouw multiprogramma oven
Touch Control    

• 10 functies 
• 16 automatische kook programma’s Touch 

Control digitale programma 
• capaciteit: 65 liter 
• functies: oven eenvoudig te reinigen, 

extraheerbare en verwijderbare deur voorzien 
met triple veiligheids glas

• warmte-reflecterende: elektronische kinderslot
 • maximale temperatuur: 250 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

RVS code 1FLBPI  €  1.569,00 
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# B_FREE OVENS
TYPES

Elektrische oven met 8 
handmatige kook functies en 
ontdooi functie, met knoppen 
gecombineerde B_FREE 
kookzone’s. 

The 60 cm oven is ook 
verkrijgbaar in de versie 
met Touch Control. 

De nuttige opwarming lade kan 
worden geplaatst onder de B_FREE 
combi-magnetron. Het houdt de 
gerechten warm, ontdooid, rijsen van 
deeg mengsels, en verwarmen van 
tafelgerei.

# 60 CM MULTIFUNCTIONELE OVEN # 60 CM TOUCH CONTROL MULTIPROGRAMMA OVEN

60 cm oven + 
compact combi magnetron 

oven

60 cm oven + 
compact combi magnetron 

oven +
rvs kit for installatie met 

externe hoogte van48 cm

60 cm pyrolytic oven + 
compact combi magnetron 

oven

60 cm oven + 
compact combi magnetron 

oven +
uitrekbare warmhoud lade

60 cm pyrolytic oven + 
compact combi magnetron 

oven + uittrekbare 
warmhoud lade

60 cm oven + compact combi magnetron 
oven + 

uittrekbare warmhoud lade

INSTALLATIE VAN B_FREE OVENS

De ovens van B_FREE onderscheiden zich 
door de verfijnde esthetische combinatie 
van glas en staal. Het brede scala van de 
B_FREE ovens omvat multifunctionele en 
pyrolytische ovens en compacte combi-
magnetron. 

# B_FREE

B_Free pag. 116B_Free pag. 80 B_Free One pag. 129
B_Free Kit pag. 130
B_Free Telescopich pag. 130

voorgestelde combinatie

# UITTREKBARE VERWARMINGS LADE
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# B_FREE INBOUW 
OVENS

Standaard functies: koeling vent, uitreklades, 2 halogeen zij verlichting, 
easy-clean geëmailleerde stalen tray, 2 roestvast staal platen, drop-down 
grill.

B_Free pag. 116B_Free pag. 80 B_Free One pag. 129
B_Free Kit pag. 130
B_Free Telescopich pag. 130

voorgestelde combinaties

60 cm B_Free inbouw multifunctionele oven
   
• 8 functies + ontdooitimer functie 
• mechanische 90’ timer met zoemer aan einde 

van het kookprogramma. 
• capaciteit: 65 liter 
• functies: oven eenvoudig te reinigen, 

extraheerbare en verwijderbare deur met 
triple en warmte-reflecterende glas 

• maximumtemperatuur: 250 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

RVS/BLACK code 1FBFMN  €  1.026,00 

60 cm B_free inbouw multiprogramma oven
Touch Control    

• 10 functies 
• 16 automatische kook programma’s 
• Touch control digitale programmeur capaciteit: 

65 liter 
• functies: oven eenvoudig te reinigen, 

verwijderbare deur met triple en warmte 
reflecterende glas-

• elektronische kinder slot 
• maximale temperatuur: 250 ° C 
• maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

RVS/BLACK code 1FBFPN  €  1.552,00 
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B_FREE pag. 80

LAB pag. 72

OFFICINA pag. 90

INDUCTIE pag. 86

# KOOK ZONE’S
Barazza maakt verschillende 
soorten kookzone’s, in 
termen van zowel esthetiek 
en functionaliteit. Er zijn gas, 
grill, teppanyaki, inductie en 
glas keramische kookzone’s, 
en deze kunnen worden 
gecombineerd met ovens, 
spoelbakken en kranen van 
elke collectie. Verkrijgbaar 
in verschillende soorten en 
maten, Barazza kookzone’s 
onderscheiden zich en 
passen perfect in elke keuken 
omgeving.
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Voor LAB, selecteer, TAO, 
OFFICINA kookzone’s. Het 
past perfect in de oppervl. van 
het werkblad, om een oneindig 
oppervlak te maken.

Voor LAB, selecteerFLAT, TAO, 
OFFICINA kookzone’s. De rand is 
waarneembaar als u de installatie 
aanraakt.

For B_FREE KOOKZONE’S. 
de gebogen rand rust op het 
oppervlakte.

De afgeronde rand van het glas 
is afgeschuind met een hoek van 
45°, en verrijkt het esthetisch 
gevoel van de 30 en 60 cm 
inductie- en keramische glas 
kookzone’s.

Voor 40, 90 en 120 cm inductie 
kookzone’s. De lineariteit van 
het glas wordt benadrukt door 
de ingebouwde kookzone die de 
dikte zichtbaar maakt.

# VLAK INBOUW(FT)

# VLAK INGEBOUWDE RAND (FEB)

# INBOUW VIERKANTE RAND (SQEB)

#INGEBOUWDE AFGERONDE GLAZENRAND (BGB)

# VLAKKE GLASRAND INBOUW (FGB)

# INSTALLATIE
KOOKZONE’S

De warmte wordt gegenereerd 
alleen onder de bodem van 
de pan, en wordt rechtstreeks 

aan de levensmiddelen die worden 
bereid toegevoegd. Dankzij deze 
directe verwarming, wordt de kooktijd 
aanzienlijk verkort. Het oppervlak 
blijft koel, dus mider aanbranden en 
bovendien makkelijker te reinigen.

# CHEF

# 5 kW # DUAL

Het staat garant voor 
professionele resultaten 
dankzij twee vlam ringen die 

de warmte aan de basis van het 
de brander verspreiden. De vlam is 
geconcentreerd op het midden van 
de brander, waardoor het koken nog 
sneller gaat.

Een brander die dankzij de 
extra vlamring top prestatie 
levert. 

 twee knoppen bepalen de 
prestaties de binnenste ring van 
0,8 kW, de buitenste 4,2 kW of een 
combinatie van beide. Ook geschikt 
voor het bereiden van eten met de 
wok

Een enkele knop 
wordt gebruikt voor 
het regelen van zowel 

de interne en externe 
dubbele brander; de branders  
kunnen zowel individueel of 
gezamenlijk worden gebruikt.

Deze met lava stenen afgezette 
grill functioneerd electrisch. 
Het verwarmingselement is 
onder het raster geplaatst om 
gas ophopingen en contact met 
kook vocht te voorkomen De 
kwaliteit is vergelijkbaar met 
het traditionele koken op een 
buiten grill.

Elektrische RVS kookplaat met een 
dikte van 6 mm, waarop je, vlees, 
vis en groenten zonder kruiden 
kunt koken. De twee kook zones 
kunnen afzonderlijk of samen 
worden gebruikt zonder de smaken 
van de verschillende gerechten te 
vermengen. Het is uitgerust met 
een thermostaat en is te reinigen 
met bruisend water, Afwasborstel, 
wasmiddel of met een stalen borstel.

Drie vlam ringen die als 
beste de warmte van 
de vlam

 inzetten voor noch sneller 
koken.

# TEPPANYAKI

#TRIPLE RING

# GRILL

# KOOKZONE’S 
TYPES EN MOGELIJKHEDEN

Met de voorgevormde kookzone ‘s, welke met opzet zijn diep getrokken in 
het RVS ,om vloeistoffen bij overkoken op te vangen; en kunnen vervolgens 
gemakkelijk worden verwijderd.

Barazza kookzone’s bestaan uit een stuk die het inbouwen in 
werkbladen mogelijk maken; installatie is ook gemakkelijker omdat er 
geen speciale gas voorwaarden nodig zijn; kookplaten werken zowel 
met methaangas en vloeibaar gas.

# KOOKZONE # GEMAKKELIJKE INSTALLATIE

# INDUCTIE

# DUBBELE  VIS GAS BRANDER
Twee branders dicht bij elkaar, 
Voor het gebruik van grote 
pannen, verspreiden de warmte 
aan de basis van deze kookzone. 
Vooral aanbevolen voor vis 
gebaseerde gerechten in ovale 
pannen geplaatst.
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#1 TOUCH CONTROL 
BEHEER

# TIMER

Met de gevoelige 
Touch Control kunt 
u de individuele 

kookzone reguleren.

Hiermee kunt u 
de geselecteerde 
kookzone via 

een tijd indicatie 
automatisch laten stoppen.

het beperkt de kooktijd van de enkele kookzone door 
verhoging van de temperatuur maximaal gedurende 
10 minuten om vervolgens deze temperatuur tot 

standaard niveau te brengen. Het is nuttig voor het 
snel verwarmen van grote hoeveelheden en vloeistoffen.

Om ervoor te zorgen dat inductie kookplaten correct werken, 
raden we pannen aan met een vlakke bodem gemaakt van 
410 roestvrij staal, gelijkwaardige typen, of in ieder geval met 
hoog metalen gehalte, die een fabriekant symbool hebben die 
aangeeft dat ze geschikt zijn voor inductie (aluminium, glas, 
terracotta of keramische pannen zijn niet aan te bevelen).

# BOOSTER FUNCTIE

# KOOK BENODIGDHEDEN (STEELPANEN,  PANNEN ETC.)

# Hoge prestaties en minimale warmteverliezen.
# Beperkt energieverbruik voor de periode waarin de pan op de 

kookplaat is.
# De snelle kooktijden zijn vergelijkbaar met het magnetron koken: 

twee liter water kunnen in ongeveer 5 minuten het kookpunt 
bereiken, met Substantiële energie besparing.

# Directe verwarming van de pannen.
# Eten bakt niet vast aan de kookplaat en de  smaak verbeterd, 

waardoor minder kruiden en vetten kunnen worden gebruikt.
# Het omringende oppervlakte van de kookplaat blijft koel.
# Zodra de pannen zijn verwijderd, wordt kookzone gedeactiveert: 

het risico dat de kookzone blijft ingeschakeld na verwijdering 
van de pan is hiermee weggenomen door contact met kleine 
metalen voorwerpen wordt de kookzone niet geactiveerd.

# Rust en ontspanning, vanwege het feit dat de kookplaat geen 
geen geluid genereert.

# Eenvoudig schoonmaken dankzij het soepel en luchtdicht 
oppervlak; niets kan zich aan de plaat vast hechten.

# Esthetisch aangenaam.

VOORDELEN VAN INDUCTIE KOOKPLATEN

# VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Selectieve detectie van kookpannen

 Electroniche kinderslot

 Restwarmte indicator

Anti-oververhitting systeem

De inductie kookplaat functioneert alleen als de kookzone 
een voor inductie geschikte pan herkent, dat een magnetisch 
veld afgeeft, zodat andere metalen voorwerpen die op de 

kookplaat liggen niet per ongeluk de kookplaat in schakelen. 
Het magnetisch veld is beperkt tot het oppervlak van de pan, waardoor 
de temperatuur in de omgeving van de rest van de zone niet stijgt.

Het bedieningsorgaan van de vergrendeling voorkomt 
toevallige activering van kookplaten door kinderen en tijdens 
het reinigen.

Het symbool H op het display duidt op de aanwezigheid van 
restwarmte, gegenereerd door de hitte die de pan afgeeft aan 
het glas.

In het geval van oververhitting wordt de temperatuur automatisch 
verlaagt dankzij een sensor die oververhitting detecteert op alle 
kookplaat onderdelen.

# INDUCTIE KOOKPLAAT
FUNCTIES

# RVS OF GIETIJZEREN PANDRAGER
Gemaakt van gietijzer, net als die worden gebruikt in 
professionele keukens, zijn ze bijzonder solide, bestand 
tegen hitte en dus duurzaam. Speciale rubberen uiteinden 

zorgen voor stabiliteit en voorkomt krassen op het oppervlak. 
LAB kookplaten zijn ook beschikbaar in de elegante versie met RVS 
pandragers en brander kappen

Inschakelen en regulering kunnen worden bereikt in één handeling 
met behulp van de knop. Met alle Barazza gas kookplaten, wordt 
de vonk geplaatst binnen de brander, onder de dekking, uit de 

buurt van vloeistoffen die tijdens het koken van de pan af druppelen en 
van eventuele schade die kan worden veroorzaakt tijdens het reinigen. De 
snelle veiligheidsklep blokkeert de gasstroom, zelfs met de kraan open, voor 
het geval de vlam per ongeluk uit gaat. Het wordt geactiveerd wanneer de 
brander in gebruik is dankzij de snelle thermokoppel, duurt het slechts enkele 
seconden om in actie te komen.

 Branders met gestage vlam en 
kookplaten met hoge warmte 
opbrengst begeleiden de 

Barazza gas kookplaten; zij 
optimaliseren het energieverbruik 
en verminderen de uitstoot van 
giftige stoffen met meer dan 50% 
in vergelijking met de regels die zijn 
vastgesteld via de Normen.

Barazza gas kookplaten zijn 
voorzien van gemakkelijk 
eendelige branders, waardoor 
schoon maken aantrekkelijker 
geworden is.

Barazza gas kookplaat branders 
trekken de lucht die nodig is voor de 
verbranding van bovenaf, dus vermijd 
zaken die de werking van de normale 
luchtstroom kan beïnvloeden.

stelt u in staat om te wokken 
,frituren, stoven, sauteren, of 
stoom koken. Geschikt voor 
drie rings gasbranders van 4 en 
5 kW.

Ideaal voor het grillen van 
vlees, vis en groenten. Het kan 
worden gebruikt met B_FREE gas 
kookplaten.

# ECO-FLAME# AUTOMATISCHE ONTSTEKING EN SNELLE 
VEILIGHEIDSVENTIEL

# EXTRAHEERBARE EENDELIGE BRANDERS # LUCHT INLAAT

# GIETIJZER WOK ADAPTER # GRILL

# GAS KOOKPLAAT
FUNCTIES
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# LAB GAS KOOKPLAAT
FUNCTIES

#1 DESIGN # 2 VLAKINBOUW PANDRAGERS ONDERSTEUNEN 
GEINTREGEERDE BRANDERS

Minimalisme, puur en oneindige oppervlakten. Een hi-tech 
ontwerp combineren smaak, functionaliteit, elegantie en 
bruikbaarheid. 

De vlakinbouw pandragers met geïntegreerde branders is 
ideaal voor het creëren van oneidigende oppervlakken.

# RVS OF GIETIJZEREN PANNEN DRAGERS
Gemaakt van gietijzer, net zoals die worden gebruikt in de 
professionele keukens, ze zijn bijzonder solide, bestand 
tegen hitte en dus duurzaam. Ze geleiden de warmte. 

Speciale rubberen uiteinden zorgen voor stabiliteit en 
voorkomen krassen op het oppervlak. LAB kookplaten zijn ook 
beschikbaar in de elegante versie met RVS pannendragers en 
brander kappen.

#2

#1LAB kookplaten referen aan de 
top-of-the-Bill van huishoudelijke 
apparaten dankzij een verfijnde, 
minimalistische en hi-tech 
ontwerp; creëren een oneindig 
oppervlak Door vlakinbouw met 
de oppervlakte van het werkblad 
is koken gemakkelijker en veiliger. 
Leverbaar met gasbranders, Touch 
Control: inductie zones en in de 
innovatieve versie met deksel, 
LAB kookplaten lopen voorop in 
geavanceerde ontwerpen.

# LAB

Voorgestelde combinaties

Lab pag. 110 Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag. 130

Lab pag. 58
Velvet pag. 48
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 # LAB GAS KOOPLAAT
OPBOUW EN VLAKINBOUW

Standaard functies: automatische ontsteking, veiligheidsventiel, 
eco-vlam, bevestiging clips

voorgestelde combinatie

Lab pag. 110 Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag 130

Lab pag. 58
Velvet pag. 48

# LAB GAS KOOPLAAT
OPBOUW EN VLAKINBOUW

Standaard functies: automatische 
ontsteking, veiligheidsventiel, eco-vlam, 
fixeer clips.

Drie ringen 3.3 kW FEB FT
Drie vlamringen die hun 
vermogen bundelen 
om zeker te zijn van een 

snelle opwarming.

90 cm Lab Opbouw en vlakinbouw kookplaat
4 gas branders + drie ring   

•  AISI 304 extradik RVS
• geintegreerde zij bediening
• 85x49 cm uitsparing - vlakinbouw zie: website

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 2 semi-snel: 1.75 kW
• 1snel: 3 kW
• 1 drie ring 3.3 kW

RVS met gietijzer pandrager en brander kap code 1PLB5  €  1.856,00 

RVS met rvs pandrager en brander kap code 1PLB5I  €  3.435,00 

90 cm Lab Opbouw en vlakinbouw kookplaat
2 gas branders + drie ring   

•  AISI 304 extradik RVS
• geintegreerde zij bediening
• 87,5x43,5 cm uitsparing - vlakinbouw zie: 

website

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 1 semi-snel: 1.75 kW
• 1 triple ring 3.3 kW

RVS met gietijzer pandrager en brander kap code 1PLB2T  €  1.299,00 

RVS met rvs pandrager en brander kap code 1PLB2TI  €  2.390,00 

120 cm Lab Opbouw en vlakinbouw kookplaat
3 gas branders + drie ring   

•  AISI 304 extradik RVS
• geintegreerde zij bediening
• 113x43,5 cm uitsparing - vlakinbouw zie: 

website

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 2 semi-snel: 1.75 kW
• 1snel: 3 kW
• 1 drie ring 3.3 kW

 RVS met gietijzer pandrager en brander kap code 1PLB3T  €  1.819,00 

RVS met rvs pandrager en brander kap code 1PLB3TI  € 3.795,00 

40 cm Lab Opbouw en vlakinbouw kookplaat
2 gas branders   

 

•  AISI 304 extra dik rvs
• gietijzeren pandrager en branderkap
• geintregeerde bediening zijkant
• de kookplaat kan ook horizontaal ingebouwd 

worden.
• 34x49 cm uitsparing - vlakinbouw: zie website

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 1 snelle: 3 kW

RVS code 1PLB2  €  938,00 

40 cm Lab Opbouw en vlakinbouw kookplaat
drie ringen   

•  AISI 304 extra dik RVS
• gietijzeren pandrager en branderkap
• geintregeerde bediening zijkant
• de kookplaat kan ook horizontaal ingebouwd 

worden.
• 34x49 cm uitsparing- vlakinbouw zie website

Brander vermogen:
• 1 drie ring 3.3 kW

RVS code 1PLB21T  €  918,00 

65cm Lab Opbouw en vlakinbouw kookplaat
4 gas branders   

•  AISI 304 extra dik RVS
• gietijzeren pandrager en branderkap
• geintregeerde bediening zijkant
• 59.5x49 cm cut-out - flush: see website

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 2 semi-snel: 1.75 kW
• 1 rsnel: 3 kW

RVS code 1PLB4  €  1.646,00 
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# LAB INDUCTIE KOOKPLAAT
INBOUW EN VLAK INBOUW

FEB FT voorgestelde combinaties

Lab pag. 58
Velvet pag. 48

Lab pag. 110 Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag. 130

# LAB INDUCTIEKOOKPLATEN
MOGRLIJKHEDEN

LAB inductie kookplaten zijn 
verkrijgbaar met rvs frame, 
waardoor ze perfect passen bij de gas 
kookplaten.

# FRAME AFGESTEMD OP GAS KOOKPLATEN

 het vermindert de kooktijd van elke kookzone door de 
temperatuur maximaal gedurende 10 minuten te verhogen 
en vervolgens deze temperatuur tot standaard niveau te 

brengen. Het is aangenaam voor het snel verwarmen van grote 
hoeveelheden en vloeistoffen.

Met de gevoelige Touch 
Control kunt u elke 
kookzone individueel 

aansturen.

# BOOSTER FUNCTIE #1 TOUCH CONTROL

#1

40 cm Lab inductie inbouwen vlakinbouw kookplaat
2 Touch Control inductie zones   

 

• Touch Control
• De kookplaat kan ook horizontaal ingebouwd 

worden.
• timer
• veiligheidsvoorzieningen: LED kookplaat 

activering, elektronische kinderslot, 
restwarmte-indicatie

• uitrusting: bevestigings clips
• maximaal opgenomen vermogen: 3.7 kW
• 34x49 cm uitsparing - vlakinbouw: zie website

Inductie zones vermogen:
• 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW
• 1 ø 200 mm zone: 2.3 kW

Zwart/RVS code 1PLB2IDN  €  1.568,00 

90 cm Lab inductie opbouwen en vlakinbouw kookplaat
3 Touch Control inductie zones    

• Touch Control met slider
• functies: Booster, selectieve pan detectie, 

stand-by engeheugen functie, timer
• veiligheidsvoorziening: LED kookplaat 

activering, elektronisch kinderslot, rest warmte 
indicatie

• uitrusting: bevestiging clips
• maximum opgenomen vermogen: 6.7 kW
• 85x43.5 cm uitsparing- vlakinbouw zie: 

website

Inductie zones vermogen:
• 1 ø 250 mm zone: 2.3/3 kW
• 1 ø 200 mm zone: 2.3/3 kW
• 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW

Zwar/RVS code 1PLB3IDN  €  1.977,00 

120 cm Lab inductie opbouwen en vlakinbouw kookplaat
4 Touch Control inductie zones   

• Touch Control met slider
• functies: Booster, selectieve pan detectie, 

stand-by en geheugen functie, timer
• veiligheidsvoorziening: LED kookplaat 

activering, elektronisch kinderslot, rest warmte 
indicatie

• uitrusting: bevestiging clips
• maximum opgenomen vermogen: 7,4 kW
• 113x43.5 cm uitsparing- vlakinbouw zie: 

website
Inductie zones vermogen:
• 2 ø 200 mm zones: 2.3/3 kW
• 2 ø 160 mm zones: 1.4 kW

Zwart\RVS code 1PLB4IDN  €  2.375,00 
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# LAB KOOKPLATEN MET DEKSEL
OPBOUW EN VLAKINBOUW

FEB FT

voorgestelde combinaties

Gas kookplaat standaard functies: automatische ontsteking, 
veiligheidsventiel, eco-vlam, bevestigings clips.

Lab pag. 58
Velvet pag. 48

Lab pag. 110
Lab with cover pag. 114

Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag. 130

# LAB KOOKPLATEN MET DEKSEL
MOGELIJKHEDEN

De LAB-kookplaat met 
deksel, is beschikbaar 
in gas en inductie, 
en is uniek in uw 
werkblad, waardoor 
het uw werkblad 
functioneel naar een 
hoog niveau brengt. 
In het LAB collectie 
met deksel vindt u 
ook spoelbakken, een 
uitstekende oplossing 
voor het verbergen 
van de de spoelbak.

# FUNCTIONALITY 90 cm Lab opbouw en vlakinbouw met deksel
2 gas branders + drie ring    

•  AISI 304 extra dik RVS
• RVS manueel opende deksel
• geintregeerde zij bediening
• 86x49 cmuitsparing - vlakinbouw: ziewebsite

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 1 semi-snel: 1.75 kW
• 1 driering 3.3 kW

RVS met gietijzeren pandrager en branderkap code 1PLBC2T  €  2.286,00 

RVS met rvs pandrager en branderkap code 1PLBC2TI  €  3.735,00 

90 cm Lab opbouw en vlakinbouw met deksel
3 Touch Control inductie zones    

 

• RVS manueel opende deksel
• Touch Control met slider
• functies: Booster, selective pan herkenning, 

stand-by and geheugen functie, timer
• veiligheidvoorziening: LED kookplaat 

activering, elektronich kinderslot, rest warmte 
indicator

• uitrusting: bevestiging  clips
• maximum opgenomen vermogen: 6.7 kW
• 86x49 cmuitsparing - vlakinbouw: ziewebsite

Inductie zones vermogen:
• 1 ø 250 mm zone: 2.3/3 kW
• 1 ø 200 mm zone: 2.3/3 kW
• 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW

Zwart/RVS code 1PLBC3IDN  €  2.652,00 
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# B_FREE TYPE
K00KPLATEN

# CHEF

# INDUCTIE

# 5 kW
Het staat garant voor 
professionele resultaten 
dankzij twee vlamringen 

die warmte aan de basis 
van de pan verspreiden. De vlam is 
geconcentreerd op het midden van 
de brander, waardoor het de pan 
sneller verhit.

Met inductie wordt 
de warmte alleen aan 
de bodem van de pan 

gegenereerd. Door zijn  
goede prestaties, zijn met name  
de kooktijden verminderd. Het 
oppervlak van de kookplaat blijft 
koel waardoor het veiliger en 
makkelijker gereinigd kan worden.

Een brander die 
hoge prestaties 
garandeert. Twee 

bedieningsknoppen 
controleren de brander, 1 
controleert de 0,8 kW binnen ring 
de andere de 4,2 kW buiten ring, 
ook in combinatie te gebruiken. 
Ook te gebruiken als WOK 
brander.

De elektrische Grill functioneert 
in combinatie met lavastenen om 
vetten en gassen te absorberen. 
Het verwarmingselement is onder 
het raster geplaatst om contact 
met kookvocht te voorkomen. De 
kwaliteit is vergelijkbaar met het 
traditionele koken op een buiten 
grill.

Elektrische RVS kookplaat met een dikte van 6 mm, waarop je, vlees, vis en 
groenten zonder kruiden kunt koken. Het is verdeeld in twee kook zones, 
die individueel of gezamenlijk, kunnen worden gebruikt zonder dat het 
de smaken van de verschillende gerechten mengt. Het is uitgerust met 
een thermostaat en kan gemakkelijk worden gereinigd met een kleine 
hoeveelheid water, afwasmiddel en afwasborstel, of met behulp van een 
roestvast stalen borstel.

# TEPPANYAKI

# Grill

B_FREE kookplaten laat de gebruiker 
de verschillende manieren van koken 
combineren, en brengt technologie, ontwerp 
en veelzijdigheid op hetzelfde niveau. B_FREE 
kookplaten, zijn zeer praktisch vanwege hun 
modulaire karakter, en zijn beschikbaar in 5 
kW, chef-kok, inductie grill, teppanyaki en in de 
maten 36, 60, 70, 90 en 100 cm.

# B_FREE
Voorgestelde combinaties

B_Free pag. 116 B_Free One pag. 129
B_Free Kit pag. 130
B_Free Telescopich pag. 130

Lab pag. 58
Velvet pag. 48
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# B_FREE KOOKPLATEN
OPBOUW

Dubbele ring 5 kW Chef dubbele ring 3.5 kW Inductie

Gas kookplaat standaard functies: 
automatische ontsteking, 
veiligheidsventiel, eco-vlam, 
bevestigingclips

# B_FREE KOOKPLAAT
MOGELIJKHEDEN

Het geheel is 
opgebouwd uit 
domino kookplaten 
van 60, 70, 90 en 
100 cm-versies 
met branders in 
lijn. Perfect te 
combineren met 
de B_FREE en EASY 
spoelbakken omdat 
deze dezelfde soort 
rand hebben

# FULL ESTHETISCHE ASSORTIMENT GECOMBINEERD MET B_FREE EN EASY SPOELBAKKEN 36 cm B_Free opbouw kookplaat
dubbele ring 5 kW

•  AISI 304 extra dik RVSt
• gietijzeren pandrager enbranderkap
• dubbele bediening voor brander
• 34x49 cm uitsparingt

Brander vermogen:
• 1 dubbele ring: 5 kW 
 (centraal 0.8 kW en4.2 kW ring)

RVS code 1PBF1  €  1.033,00 

 36 cm B_Free opbouw kookplaat
1 gas brander +  Chef dubbele ring

•  AISI 304 extra dik RVSt
• gietijzeren pandrager enbranderkap
• dubbele bediening voor brander
• 34x49 cm uitsparingt

Brander vermogen:
• 1 semi-snel: 1.75 kW
• 1 Chef dubbele ring 3.5 kW

RVS code 1PBF2  €  1.073,00 

36 cm B_Free opbouwkookplaat
2 inductie zones

•  AISI 304 extra dik RVS
• functies: standen van 0 tot 9, LED kookplaat 

activering, elektronich kinderslot, restwarmte 
indicator

• uitrusting: bevestigings clips, 
• maximum opgenomen vermogen: 3.7 kW
• 34x49 cmuitsparing

Inductie zones vermogen:
• 1 ø 220 mm zone: 2.3 kW
• 1 ø 180 mm zone: 1.4 kW

Zwart/RVS code 1PBFID  €  1.718,00 
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# B_FREE KOOKPLATEN
OPBOUW

Gas kookplaat standaard functies: automatische ontsteking, 
veiligheidsventiel, eco-vlam, bevestigingclips

voorgestelde combinaties

Lab pag. 58
Velvet pag. 48

B_Free pag. 116 B_Free One pag. 129
B_Free Kit pag. 130
B_Free Telescopich pag. 130

# B_FREE KOOKPLATEN
OPBOUW

Teppanyaki Grill

Gas kookplaat standaard functies: 
automatische ontsteking, 
veiligheidsventiel, eco-vlam, 
bevestigingclips

SEB

70 cm B_Free opbouw kookplaat
2 gas branders + 2 Chef dubbele ring

•  AISI 304 extra dik RVS
• Gietijzeren pandragers en branderkap
• 66.5x49 cm uitsparing

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 1 semi-snel: 1.75 kW
• 2 Chef dubbele ring 3.5 kW

RVS code 1PBF74  €  1.111,00 

90 cm B_Free opbouw kookplaat
3 gas branders + dubbele ring Chef + dubbele ring 4 kW

•  AISI 304 extra dikRVS
• Gietijzeren pandragers en branderkap
• dubbele bediening brander
• 84x49 cm uitsparing

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW 
• 1 semi-snel: 1.75 kW
• 1 snel: 3 kW
• 1 Chef dubbele ring 3.5 kW
• 1 dubbele ring 4 kW

RVS code 1PBF95  €  1.296,00 

100 cm B_Free opbouw kookplaat
2 gas branders + 2 Chef dubbele ring

•  AISI 304 extra dik RVS
• Gietijzeren pandrager en brander kap
• 98x38 cm uitsparing

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 1 semi-snel: 1.75 kW
• 2 Chef dubbele ring 3.5 kW

RVS code 1PBF104  €  1.314,00 

36 cm B_Free opbouw kookplaat
teppanyaki

•  AISI 304 extra dik RVS
• RVS type AISI 304 enkele kookplaat 6 mm dik
• thermostat
• 2 Kook zones
• elektrich temperatuur bediening from 0° C tot 

250° C
• LED kookplaat activering en thermostaat
• uitgerust: fbevestigings clips
• maximum opgenomen vermogen: 3 kW
• 34x49 cm uitsparing

RVS code 1PBFTK  €  2.370,00 

36 cm B_Free opbouw kookplaat
Grill

•  AISI 304 extra dik RVS
• Grill met elektriche elementen
• Gietijzeren pandrager
• lava stone om vet en oliën te absorberen
•  Verwisselbare vergiet
• bedienig selectie van level 0 to 9
• LED kookplaat activering
• uitrusting: bevestiging clips
• maximum opgenomen vermogen: 2.4 kW
• 34x49 cm uitsparing

RVS code 1PBFBQ  €  1.443,00 

60 cm B_Free opbouw kookplaat
3 gas branders +  Chef dubbele ring

•  AISI 304 extra dik RVS
• Gietijzeren pandragers en brander kap
• 56x49 cm cut-out

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 1 semi-snel: 1.75 kW
• 1snel: 3 kW
• 1 Chef dubbele ring 3.5 kW

RVS code 1PBF64  €  975,00 
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30 cm Inductie kookplaat

# INDUCTIE KOOKPLATEN
OPBOUW

Op inductie kookplaten, wordt 
de warmte alleen  aan de bodem 
van de pan door gegeven, waarbij 
de warmte direct  het voedsel 
opwarmt, dit versnelt de kooktijd. 
Het oppervlak van de kookplaten 
blijfven koel, dit biedt meer 
veiligheid en de plaat is daardoor 
gemakkelijker te reinigen.

# INDUCTIE 30 cm Inductie opbouw kookplaat
2 Touch Control inductiezones   

• Touch Control
• timer
• veiligheidvoorzieningen: LED kookplaat 

activatie, elektronich kinderslot, restwarmte 
indicator

• uitrusting: bevestigings clip
• maximum opgenomen vermogen: 3.7 kW
• 27x49 cm uitsparing

Inductie zones vermogen:
• 1 ø 200 mm zone: 2.3 kW 
• 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW

Zwart code 1PI30IDN  €  915,00 

40 cm opbouw inductie kookplaat
2 Touch Control induction zones   

• Touch Control
• timer
• veiligheidvoorzieningen: LED kookplaat 

activatie, elektronich kinderslot, restwarmte 
indicator

• uitrusting: bevestigings clip
• maximum opgenomen vermogen: 3.7 kW
• 30.8x45.8 cm uitsparing 

I Inductie zones vermogen:
• 1 ø 200 mm zone: 2.3 kW 
• 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW

Zwart code 1PID42NQ  €  1.232,00 
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# INDUCTIE KOOKPLAAT
OPBOUW

BGB FGB

# INDUCTIE KOOKPLATEN
OPBOUW

60 cm Inductie kookplaat Wit

90 cm Inductie opbouw kooplaat 
3 Touch Control inductie zones   

 

• Touch Control met slider
• functies: Booster, selectieve pan detectie, stand-

by en geheugen functie, timer 
• veiligheidsvoorzieningen: LED kookplaat 

activering, elektronische kinderslot 
restwarmte-indicator 

• uitrusting: bevestigings clips,
• maximum opgenomen vermogen: 6,7 kW 
• 79,5 x 38cm uitsparing

Inductie zones vermogen:
• 1 ø 250 mm zone: 2.3/3 kW
• 1 ø 200 mm zone: 2.3/3 kW
• 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW

BLACK code 1PID93NQ  €  1.600,00 

120 cm Inductie opbouw kookplaat 
4 Touch Control inductie zones   

 Touch Control met slider
• functies: Booster, selectieve pan detectie, stand-

by en geheugen functie, timer 
• veiligheidsvoorzieningen: LED kookplaat 

activering, elektronische kinderslot 
restwarmte-indicator 

• uitrusting: bevestigings clips,
• maximum opgenomen vermogen: 6,7 kW
• 107.5x38 cm uitsparing

Inductie zones vermogen:
• 2 ø 200 mm zones: 2.3/3 kW
• 2 ø 160 mm zones: 1.4 kW

Zwart code 1PID124NQ  €  1.945,00 

60 cm Inductie opbouw kookplaat
4 Touch Control inductie zones   

• Touch Control met slider
• functies: Booster, selectieve pan detectie, stand-

by en geheugen functie, timer 
• veiligheidsvoorzieningen: LED kookplaat 

activering, elektronische kinderslot , 
restwarmte-indicator 

• uitrusting: bevestigings clips,
• maximum opgenomen vermogen: 7.4 kW 
• 56 x 49 cm uitsparing
 
Inductie zones vermogen:
• 2 ø 200 mm zones: 2.3/3 kW 
• 2 ø 160 mm zones: 1,4 kW

Zwart code 1PID64N  €  1.413,00 

60 cm Inductie opbouw kookplaat
4 Touch Control inductie zones   

 

• Touch Control met slider
• functies: Booster, selectieve pan detectie, stand-

by en geheugen functie, timer 
• veiligheidsvoorzieningen: LED kookplaat 

activering, elektronische kinderslot , 
restwarmte-indicator 

• uitrusting: bevestigings clips,
• maximum opgenomen vermogen: 7.4 kW 
• 56 x 49 cm uitsparing

Inductie zones vermogen:
• 2 ø 200 mm zones: 2.3/3 kW 
• 2 ø 160 mm zones: 1,4 kW

Wit code 1PID64B  €  1.674,00 
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# OFFICINA KOOKPLATEN
OPBOUW EN VLAKINBOUW

Gas kookplaat standaard functies: automatische ontsteking, 
veiligheidsventiel, eco-vlam, bevestigingclips.

FEB FT

Vanaf de solide gietijzeren 
pandrager, kan de 
inspiratie achter de 
OFFICINA-kookplaten 
worden gevonden in de 
professionele esthetiek. 
De exclusieve rvs-grill 
voltooit het functionele 
aspect.

# OFFICINA 60 cm Officina opbouw en vlakinbouw
3 gas branders + Drie ring   

 

•  AISI 304 extra dik RVS
• Gietijzeren pandrager en brander kap
• 56x48 cm uitsparing- vlakinbouw: zie website

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 2 semi-snel: 1.75 kW
• 1 drie ring 2.5 kW

RVS code 1POF60  €  1.005,00 

80 cm Officina opbouw en vlakinbouw kookplaat
4 gas branders + Drie ring   

•  AISI 304 extra dik RVS
• Gietijzeren pandrager en brander kap
• 78x48 cm uitsparing- vlakinbouw: zie website

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 2 semi-snel: 1.75 kW
• 1 snel: 3 kW
• 1 drie ring 3.6 kW

RVS code 1POF80  €  1.114,00 

90 cm Officina opbouw en vlakinbouw kookplaat
4 gas burners + triple ring   

•  AISI 304 extra dik RVS
• Gietijzeren pandrager en brander kap
• 85x48 cm uitsparing - vlakinbouw: zie website

Brander vermogen:
• 1 ondersteunende: 1 kW
• 2 semi-snel: 1.75 kW
• 1 snel: 3 kW
• 1 Drie ring 3.6 kW

RVS code 1POF90  €  1.206,00 
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# AFZUIG-
KAPPEN

B_ONE  pag. 144

B_AMBIENT pag. 150

B_COVER  pag 154B_TOP  pag. 148

B_DRAFT pag. 152 Een exclusieve collectie 
Barazza afzuigkappen geheel 
van extra dik roestvast staal 
gemaakt. Hoge prestaties 
zijn gegarandeerd dankzij het 
toepassen van krachtige en stille 
motoren. Led licht voltooid hun 
elegantie en functionaliteit. 
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# B_ONE WAND 
AFZUIGKAP

Bedieningspaneel
Met de B_ONE 
wand afzuigkap is 
het moglijk om de 
bovenstuk op maat te 
maken.

hoogte op maatB_ONE  

RVS afzuigkap met een lijntje naar 
maatwerk, beschikbaar in de Wand of 
eiland versies. Uniek in zijn soort, en is 
daarmee de innovatie in de keukendesign 
markt. 

# B_ONE

75 cm B_One wand afzuigkap voor 90 cm module

•  AISI 304 RVS
•  optioneel recirculatie
•  energie label: B
•  3 standen + intensief stand
•  Motor vermogen: 1000 m³/h
• Druk 520 Pa
• geluid niveau 62 Lw(dBA)
• afvoer: ø 150 mm 
•  licht: LED licht balk
• RVS filters
•  functies: automatich start-up at 40° C, vetfilter 

indicatie, recirculatie functie
• inclusief afstand bediening
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW

RVS H60 code 1KB1P96  €  2.101,00 

RVS H96 code 1KB1P99  €  2.199,00 

RVS H op maat code 1KB1P9X  €  2.360,00 

105 cm B_One wand afzuigkap voor 120 cm module 

•  AISI 304 RVS
•  optioneel recirculatie
•  energie label: B
•  3 standen + intensief stand
•  Motor vermogen: 1000 m³/h
• Druk 520 Pa
• geluid niveau 62 Lw(dBA)
• afvoer: ø 150 mm 
•  licht: LED licht balk
• RVS filters
•  functies: automatich start-up at 40° C, vetfilter 

indicatie, recirculatie functie
• inclusief afstand bediening
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW

RVS H60 code 1KB1P126  €  2.479,00 

RVS H96 code 1KB1P129  €  2.613,00 

RVS H op maat code 1KB1P12X  €  2.781,00 

Accessories

Filter kit + koolstof filter code 1KFC  €  320,00 

koolstof filter code 1FC1  €  52,00 
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# B_ONE EILAND
AFZUIGKAP 

Inclusief afstand bediening Advies voor installatie

75 cm B_One eiland afzuigkap voor 90 cm module

•  AISI 304 RVS
•  optioneel recirculatie
•  energie label: B
•  3 standen + intensief stand
•  Motor vermogen: 1000 m³/h
• Druk 520 Pa
• geluid niveau 62 Lw(dBA)
• afvoer: ø 150 mm 
•  licht: LED licht balk
• RVS filters
•  functies: automatich start-up at 40° C, vetfilter 

indicatie, recirculatie functie
• inclusief afstand bediening
• Plafond montage kit
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW

RVS H 85 (voor plafond hoogte 270 cm ) code 1KB1I98  €  2.795,00 

105 cm B_One eiland afzuigkap voor 120 cm module

•  AISI 304 RVS
•  optioneel recirculatie
•  energie label: B
•  3 standen + intensief stand
•  Motor vermogen: 1000 m³/h
• Druk 520 Pa
• geluid niveau 62 Lw(dBA)
• afvoer: ø 150 mm 
•  licht: LED licht balk
• RVS filters
•  functies: automatich start-up at 40° C, vetfilter 

indicatie, recirculatie functie
• inclusief afstand bediening
• Plafond montage kit
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW

RVS H 85 code 1KB1I128  €  3.166,00 

Accessories

Filter kit + koolstof filter code 1KFC  €  320,00 

koolstof filter code 1FC1  €  52,00 
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Telescopiche schacht

# B_TOP WAND
AFZUIGKAP

De hoogte van de kap 
kan ingesteld worden 
aan uw wensen.

Installatie adviesB_TOP   RVS wand afzuigkap, gemaakt 
met een telescopische schacht die 
snel aangepast kan worden aan de 
verschillende plafond hoogtes, met 
een bereik van 69 tot 100 cm. Een 
aantrekkelijke en technisch veelzijdige 
element.

# B_TOP

B_Top wand afzuigkap voor 90 cm module

•  AISI 304 RVS
•  optioneel recirculatie
•  energie label: C
•  3 standen + intensief stand
•  motor: 1000 m³/h
• druk520 Pa
• geluid niveau 62 Lw(dBA)
•  afvoerkanaal: ø 150 mm 
•  licht: LED balk
• RVS filter
•  functies: automatisch start-up op 40° C, 

vetfilter indicatie, recirculatie functie
•  optioneel: Afstand bediening
• telescopiche schacht
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW

RVSH69 ÷ 100 code 1KBTMP9  €  1.989,00 

B_Top wand afzuigkap voor 120 cm module

•  AISI 304 RVS
•  optioneel recirculatie
•  energie label: C
•  3 standen + intensief stand
•  motor: 1000 m³/h
• druk520 Pa
• geluid niveau 62 Lw(dBA)
•  afvoerkanaal: ø 150 mm 
•  licht: LED balk
• RVS filter
•  functies: automatisch start-up op 40° C, 

vetfilter indicatie, recirculatie functie
•  optioneel: Afstand bediening
• telescopiche schacht
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW

RVS H69 ÷ 100 code 1KBTMP12  €  2.212,00 

Accessories

koolstof filter code 1FC2  €  67,00 

Afstand bedieningl code 1RC  €  110,00 
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# B_AMBIENT PLAFOND INBOUW
UNIT

Randafzuiging
Rand afzuiging 
geeft een 
verhoogde 

luchtstroom in 
de afzuig unit ( venturi 
effect),Rand afzuiging 
brengt grote esthetische 
en technische voordelen: 
In tegenstelling tot de 
traditionele afzuigkappen 
waarbij je de vetfilters ziet 
is dit bij rand afzuiging niet 
het geval.
Bij de B Ambient kijkt 
u tegen een mooi en 
strak afgewerkte paneel 
met een glad oppervlak 
dat het schoonmaken 
vereenvoudigd.
 

Inclusief afstand bediening

Installatie advies

B_AMBIENT is de 
innovatieve rvs-plafond 
inbouw unit waarvan het 
geavanceerde ontwerp 
een streling is voor het 
oog en fungeert als een 
verlichting element.

# B_AMBIENT

B_Ambient plafond inbouw unit voor 120 cm module

•  AISI 304 RVS
•  optioneel: recirculatie
•  energie label: B
•  3 standen + Intensief stand
•  motor: 1000 m³/h
• druk 520 Pa
• geluid niveau 62 Lw(dBA)
•  afvoer kanaal: ø 150 mm 
•  llicht: LED licht balk
• RVS filters
•  functies: vetfilter indicator,recirculatie functie
• inclusief afstand bediening
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW
• 117x47.6 cm uitsparing

RVS H 30 code 1KBAS12  €  2.312,00 

Accessores

Koolstof filter code 1FC1  €  52,00 
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# B_DRAFT AFZUIGKAP
DOWNDRAFT

inclusief afstand bediening Hoogte 50 cm
De B_DRAFT afzuig kapkan 
een hoogte bereiken van 50 cm 
waardoor een goede afzuiging 
gewaarborgd is.

B_DRAFT, de RVS downdraft afzuigkap, is de 
perfecte oplossing voor optimale functionaliteit in 
de keuken.

# B_DRAFT

B_Draft downdraft afzuigkap voor 90 cm module

•  AISI 304 RVS
•  optioneel recirculatie
•  energie label: C
•  3 standen + intensief stand
•  motor: 1000 m³/h
• druk 500 Pa
• geluid niveau 67 Lw(dBA)
•  afvoer kanaal: ø 150 mm 
•  licht: LED licht balk
• RVS filters
• vetfilter indicatie
• inclusief afstand bediening
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW
• 85.8x9.8 cm uitsparing - vlakinbouw:zie 

website

RVS H 0 / 50 code 1KBDD9  €  4.791,00 

B_Draft downdraft afzuigkap voor 120 cm module

•  AISI 304 RVS
•  optioneel recirculatie
•  energie label: C
•  3 standen + intensief stand
•  motor: 1000 m³/h
• druk 500 Pa
• geluid niveau 67 Lw(dBA)
•  afvoer kanaal: ø 150 mm 
•  licht: LED licht balk
• RVS filters
• vetfilter indicatie
• inclusief afstand bediening
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW
• 113.8x9.8 cm uitsparing - vlakinbouw:zie 

website

RVS H 0 / 50 code 1KBDD12  €  5.071,00 

Accessories 

Dubbele koolstof filter voor afzuigkap code 1KBDD9 code 1FC3  €  147,00 

Dubbele koolstof filter voor afzuigkap code 1KBDD12 code 1FC4  €  185,00 
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# B_COVER AFZUIGKAP
INBOUW 

The B_COVER afzuig unit start 
automatisch als de deur wordt 
geopend.

Automatische start up Installatie advies

B_COVER is de RVS afzuigkap ontworpen 
om te worden gebruikt als inbouw 
unit, met een uitstekende symbiose 
van esthetiek en gemak. B_COVER is 
verkrijgbaar in verschillende maten met 
modules van 60, 90 en 120 cm.

# B_COVER
B_Cover inbouw unit voor 60 cm module

•  AISI 304 rvs
•  optioneel recirculatie
•  energie label: B
•  3 standen + intensief stand
•  motor: 1000 m³/h
• druk 520 Pa
• geluid niveau 62 Lw(dBA)
•  afvoer kanaal: ø 150 mm 
•  licht: LED licht balk
• RVS filters
•  functies:automatische start-up op 40° C, vet 

filter indicator, recirculatie functie
•  automatische start-up met deur opening
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW

RVS H34 code 1KBCSP6  €  1.415,00 

B_Cover inbouw unit voor 90 cm module

•  AISI 304 rvs
•  optioneel recirculatie
•  energie label: B
•  3 standen + intensief stand
•  motor: 1000 m³/h
• druk 520 Pa
• geluid niveau 62 Lw(dBA)
•  afvoer kanaal: ø 150 mm 
•  licht: LED licht balk
• RVS filters
•  functies:automatische start-up op 40° C, vet 

filter indicator, recirculatie functie
•  automatische start-up met deur opening
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW

RVS H34 code 1KBCSP9  €  1.540,00 

B_Cover inbouw unit voor 120 cm module

•  AISI 304 rvs
•  optioneel recirculatie
•  energie label: B
•  3 standen + intensief stand
•  motor: 1000 m³/h
• druk 520 Pa
• geluid niveau 62 Lw(dBA)
•  afvoer kanaal: ø 150 mm 
•  licht: LED licht balk
• RVS filters
•  functies:automatische start-up op 40° C, vet 

filter indicator, recirculatie functie
•  automatische start-up met deur opening
• maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW

RVS H34 code 1KBCSP12  €  1.765,00 

Accessores

Koolstof filter code 1FC2  €  67,00 
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# SINKS

LAB pag. 110 B_FREE pag. 116 Barazza SPOELBAKKEN 
onderscheiden zich door hun 
geavanceerde esthetische 
stijl en volledig ergonomisch 
ontwerp. Ze bieden grote 
functionaliteit en een sterk 
gedifferentieerd aanbod, 
enkele of dubbele bakken, 
met of zonder afdruipplaat, 
verkrijgbaar in verschillende 
vormen en maten. Barazza 
spoelbakken zijn gemaakt 
van volledig roestvast staal 
voor een maximale hygiëne 
en een betere weerstand 
tegen corrosie.
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Voor de LAB spoelbakken. geeft het 
een perfecte uitleining en is niet 
waarneembaar

For LAB sinks.  de vlakke rand is 
waarneembaar.

Voor B_FREE sinks. De rand rust op 
het werkblad

# VLAKINBOUW (FT)

# PLATTE RAND OPBOUW (FEB)

#VIERKANTE RAND OPBOUW(SQEB)

# SPOELBAK
INSTALLATIES

# Ronde drainage plug

# EXTRA DIK RVS

# Mengkraan gat

# VIERKANTE DRAINAGE PLUG

# KRANEN EN ACCESSOIRES FUNCTIONALITEIT

# POP-UP PLUG

#RUIMTE BESPARENDE TRAP

# OVERLOOP

# RUIME WATERBAKKEN

Barazza Drainage plug is goedgekeurd door LGA dat 100% in 
overeenstemming met de Norm EN274is. Dankzij de extra dikke roestvast 
staal en kunststof, zijn ze uitgerust met  afsluitingen die ervoor zorgen dat het 
water voor 100% in de bak blijft, dit in overeenstemming met de Norm, zelfs 
in geval van een vuile Bak.

Barazza gebruikt voor de 
spoelbakken extra dikke 
AISI 304 roestvast staal.

Die volledig recyclebaar 
IS en extra resistent zijn tegen 
corrosie en is zeer hygienisch.  

Sommige spoelbakken 
zijn uitgerust met 
vierkante drainage 

pluggen, de grote is 
afgestemd op de spoelbak

Barazza biedt een volledige 
assortiment van gecoördineerde 
kranen en functionele high-
tech accessoires, zoals de RVS 
spoelbak deksels, gepolijste stalen 
manden, iroko of snijplanken van 
polyethyleen en colanders, ter 
verbetering van de werken in de 
keuken.

Je kunt de spoelbak leeg 
laten lopen zonder je 
handen in het water te 

steken. 

de verzonken rand maakt gebruik 
van de ruimte in de spoelbak.

Barazza spoelbakken zijn standaard uitgerust met een 3,5 cm uitsparing 
voor de mengkraan, veel modellen kunnen op verzoek aangepast worden 
zoals het toevoegen van een tweede of derde kraangat die zijn voor de 
toevoeging van een afstandsbediening of, als alternatief voor de handzeep 
pompje.

De Barazza spoelbakken 
zijn voorzien van een 
overloop dit is een 

veiligheid voorziening 
voor het geval dat de kraan blijft 
lopen, waardoor de spoelbak niet 
overloopt ter voorkoming van 
waterschade.

Enkele spoelbakken zijn 
omkeerbaar of kunnen worden 
geïnstalleerd met de drainage plug  
rechts of links.

De extra dikke rvs 
spoelbakken hebben 
ruime waterbakken.

# REVERSIBLE SINKS

# SPOELBAKKEN
ALGEMENE FUNCTIES
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# LAB SPOELBAKKEN
MOGELIJKHEDEN

Spoelbak met RADIUS “0”

# POP-UP PLUG

# BIJPASSENDE ACCESSOIRES

LAB spoelbakken zijn leverbaar met de 
elegante radius "0" bakken.

Je kunt de spoelbak 
leeg laten lopen zonder 
je handen in het water 

te steken..

Het programma heeft een complete set van 
bijpassende kranen en functionele accessoires, 
accessoires zoals, glijden snijplanken, gekenmerkt 
door het geavanceerde ontwerp die synoniem staat 
voor Barazza.

Het minimalistische ontwerp van LAB 
spoelbakken, met radius “0”, maakt ze 
met name geschikt voor een keuken-
omgeving die een duidelijke aanleg naar 
een high-tech look uitdrukt.

# LAB

Voorgestelde combinaties

Lab pag. 58
Velvet pag. 48

Lab pag. 72Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag. 130
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# LAB SPOELBAKKEN
OPBOUW EN VLAKINBOUW

Standaardfuncties: bevestigingclips, verbinding van de vaatwasser, kartonnen 
verpakkingen. De mengkraan is niet inbegrepen.

Accessories

voorgestelde combinaties

FEB FT

Lab pag. 58
Velvet pag. 48

Lab pag. 72Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag.130

18
code 1VLB
€  160,00 

21
code 1VSLB
€  235,00 

17
code 1VOF
€  148,00 

20
code 1VSOF
€  220,00 

25
code 1CIVQ
€  145,00 

# LAB SPOELBAKKEN
OPBOUW EN VLAKINBOUWB

Standaardfuncties: verbindingsclips, verbinding van de vaatwasser, kartonnen 
verpakkingen. De mengkraan is niet inbegrepen.

116x51 cm Lab opbouw en vlakinbouw spoelbak 
2bakken + drainage plug    Accessories: 18 21

• BAK METradius “0”
•  AISI 304 extra dik rvs
•  39.5x45x21.5 h cm en 34x45x21.5 h cm 

bakken
• uitgevoerd: 3.5” drainage plug, pop-up plug, 

overloop
• Mengkraangat: 2 standaard gaten
• 90 cm basis frame voor bak
• 114x49 cm uitsparing - vlakinbouw zie: 

website

• Omkeerbare spoelbak

RVS code 1LLB125  €  1.936,00 

86x51 cm Lab opbouw en vlakinbouw spoelbak met verlaging
1 bowl with lowering   Accessories: 2017 25

• BAK METradius “0”
•  AISI 304 extra dik rvs
•  71x43x21.5 h cm bak
• bak met verlaging voor glijdende accessoires
• uitgevoerd: 3.5" drainage plug, pop-up plug, 

overloop
• Mengkraangat: 2 standaard gaten
• 90 cm basis frame voor bak
• 84x49 cm uitsparing - vlakinbouw zie: website

• Omkeerbare spoelbak

RVS code 1LLB95  €  1.340,00 

86x51 cm Lab opbouw en vlakinbouw spoelbak met 
2 bakken   Accessories: 18 21

• BAK METradius “0”
•  AISI 304 extra dik rvs
•  39.5x45x21.5 h cm en 34x45x21.5 h cm 

bakken
• uitgevoerd: 3.5” drainage plug, pop-up plug, 

overloop
• Mengkraangat: 2 standaard gaten
• 90 cm basis frame voor bak
• 84x49 cm uitsparing - vlakinbouw zie: website

• Omkeerbare spoelbak

RVS code 1LLB952  €  1.669,00 

100x51 cm Lab opbouw en vlakinbouw spoelbak 1 
Bak + drainage plug   Accessories: 18 21

• BAK METradius “0”
•  AISI 304 extra dik rvs
•  46x45x21.5 h cm bak
• uitgevoerd: 3.5” drainage plug, pop-up plug, 

overloop
• Mengkraangat: 2 standaard gaten
• 60 cm basis frame voor bak
• 98x49 cm uitsparing - vlakinbouw zie: website

• Omkeerbare spoelbak

RVS code 1LLB105  €  1.473,00 
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# LAB SPOELBAKKEN MET DEKSEL
OPBOUW EN VLAKINBOUW

Standaardfuncties: bevestigingclips, verbinding voor de vaatwasser, kartonnen verpakkingen. 

voorgestelde combinaties

FEB FT

Lab pag. 58
Velvet pag. 48

Lab pag. 72
Lab with cover pag. 78

# LAB SPOELBAK MET DEKSEL
MOGELIJKHEDEN

Elegantie en 
doelmatigheid 
worden volledig 
uitgedrukt in het 
ontwerp van de 
exclusieve LAB 
spoelbak radius “0” 
en de verwisselbare 
deksel van 
roestvrij staal. 
De meegeleverde 
Telescopische 
kraan, is zeer 
praktisch. 
LAB met deksel 
collectie is ook 
verkrijgbaar als  
kookplaten.

# FUNCTIONELE DESIGN 57x51 cm opbouw en vlakinbouw spoelbak met deksel
1 bak met deksel + mengkraan    

  

• spoelbak met radius “0”
•  AISI 304 extra dik rvs
•  54x34x24.5 h cm bak
• RVS verwijderbare dekselen manuele opening
• uitgevoerd: 3.5" drainage 

plug,overlooptelescopische mengkraan 
1RUBMBFA

• kraangat: 2 standaard gaten
• 60 cm basis voor bakl
• 56x49 cm uitsparing - vlakinbouw: zie
website

RVS code 1LLB60  €  2.844,00 

86x51 cm opbouw en vlakinbouw spoelbak met deksel
1 bak met deksel + mengkraan    

 

• spoelbak met radius “0”
•  AISI 304 extra dik rvs
•  83x34x24.5 h cm bak
RVS verwijderbare dekselen manuele opening
• uitgevoerd: 3.5” drainage 

plug,overlooptelescopische mengkraan 
1RUBMBFA

• kraangat: 2 standaard gaten
• 90 cm basis voor bakl
• 85x49 cm uitsparing - vlakinbouw: zie
website

RVS code 1LLB90  €  2.928,00 
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# B_FREE SPOELBAKKEN
OPBOUW

Multifunctionele snijplank SQEB Accessores

Standaardfuncties: bevestigingsclips, 
verbinding aansluiting voor de 
vaatwasser, kartonnen verpakkingen. 
De mengkraan is niet inbegrepen voor 
spoelbakken met code 1LBF36 en 
1LBF91

Een brede keuze aan accessoires 
voltooien het functionele aspect 
van de B_FREE spoelbakken, 
waaronder het roestvrij staal en 
zwarte polyethyleen multi-use 
snijplank die ook gebruikt kan 
worden als bak afdekking en of als 
afdruipplaat.

6
code 1TBF
€  185,00 

19
code 1VBF
€  148,00 

B_FREE spoelbakken zijn voorzien van 
een vierkante afvalzeef en overloop, 
beschikbaar met radius ‘0’ langs de 
hoeken en “12” op de bodem van de bak, 
zorgen ervoor dat de spoelbak eenvoudig 
te reinigen is. B_FREE spoelbakken zijn 
een perfecte combinatie van design en 
functionaliteit.

# B_FREE

voorgestelde combinaties

Lab pag. 58
Velvet pag. 48

B_Free pag. 80B_Free One pag. 129
B_Free Kit pag. 130
B_Free Telescopich pag 130

36x51 cm B_Free opbouw spoelbak
1 bak met verlaging Accessories: 6 19

•  AISI 304 extra dik RVS
•  33x39x19 h cm bak
• bak met verlaging voor glijdende accessores
• uitgevoerd: 3.5" vierkante drainage plug 

overloop
• verticale bak hoeken r. “0”
•  bodem bak hoeken r. “12”
• mengkraan: 1 standaard gat
• 40 cm base unit voor bak
• 34x49 cm uitsparing

RVS code 1LBF36  €  985,00 

86x51 cm B_Free opbouw spoelbak
1 bak met verlaging Accessories: 6 19

•  AISI 304 extra dik RVS
•  83x39x19 h cm bak
• bak met verlaging voor glijdende accessores
• uitgevoerd: 3.5” vierkante drainage plug 

overloop
• verticale bak hoeken r. “0”
•  bodem bak hoeken r. “12”
• mengkraan: 2standaard gat
• 90 cm base unit voor bak
• 84x49 cm uitsparing

RVS code 1LBF91  €  1.187,00 

86x51 cm B_Free opbouw spoelbak
1 bak met verlaging + accessores en mengkraan kit

• AISI 304 extra dikke RVS 
• 83 x 39 x 19 h cm kom 
• kom met verlaging voor glijdende accessoires 
• toebehoren: 3,5-inch vierkante drainage plug, 

overloop, polyethyleen met rvs snijplank 1TBF, 
RVS vergiet 1VBF B_Free Kit mengkraan met 
douchekop 1RUBMBFRK 

• verticale bakhoeken r. “0” 
• onderkant bakhoeken r. “12” 
• mengkraan gat : 3 standaard gaten 
• 90 cm basiseenheid voor bak
• 84 x 49 cm uitsparing

RVS code 1LBF91K  €  2.313,00 
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# VIERKANTE 
SPOELBAKKEN

VIERKANTE SPOELBAKKEN
R. "12" pag. 122 Een breed scala van 

modulaire vierkante 
bakken, beschikbaar in 
verschillende composities; 
elke bak kan worden 
geselecteerd aan de 
individuele smaak en kan 
afgestemd worden op alle 
Barazza producten.
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# RADIUS “12”

# VIERKANTE BAKKEN EN DRAINAGE PLUG
De bakken zijn uitgerust 
met vierkante drainage 
pluggen, Die aansluiten 

bij de overloop.

# VIERKANTE SPOELBAKKEN
MOGELIJKHEDEN

# Platte rand inbouw (FEB)

# VLAKINBOUW (FT)

# INBOUW-ONDERBOUW (ST)

De hoeken van bakken hebben  
Radius "12"

# OVERLOOP
De spoelbak is voorzien 
van een overloop als 
veiligheidsvoorziening in 

het geval dat kranen actief 
blijven. Vormgeving is afhankelijk 
van het esthetische ontwerp van 
de spoelbak

Deze bakken worden vlak in 
gebouwd en vormen een geheel 
met het oppervlak.

De spoelbak wordt aan de 
onderkant van het werkblad 
gemonteerd.

De rand van deze type bak is 
voelbaar.

Barazza vierkante spoelbakken zijn er in 
een brede scala van afmetingen en met 
verschillende installatie-oplossingen, 
vlakinbouw, inbouw en onderbouw en een 
brede scala van bijpassende kranen is ook 
beschikbaar.
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# VIERKANTE BAKKEN R. “12”
OPBOUW, VLAKINBOUW EN ONDERBOUW

FEB FT UM Radius "12"

Standaard uitgerust: bevestiging clips, aansluiting voor vaatwasser,karton verpakking.

Accessories

7

code 1TOF20
€  88,00 

8

code 1TOF26
€  103,00 

17
code 1VOF
€  148,00 

20
code 1VSOF
€  220,00 

25
code  1CIVQ
€  145,00 

39
code 1CV30
€  107,00 

# VIERKANTE BAKKEN R. “12”
OPBOUW, VLAKINBOUW EN ONDERBOUW

Standaard uitgerust: bevestiging clips, aansluiting voor vaatwasser,karton verpakking.

VIERKANTE BAKKEN 
RADIUS “12” kunnen 
worden ingebouwd, vlak 
inbouw en onderbouw, 
en zijn voorzien van 
vierkante drainage 
pluggen en overloop

# VIERKANTE 
BAKKEN R. “12” 50x40 cm opbouw, vlakinbouw en onderbouw vierkante 

bakken met radius “12”       Accessores: 7 8 17 20 25 39

•  AISI 304 extra dik rvs
•  50x40x21.5 h cm bak
•  uitgerust: 3.5” vierkante drainage plug en 

overloop
• 60 cm basis unit voor inbouw en vlakinbouw 

bak
• 80 cm basis unit onderbouw bak
• 53.5x43.7 cm uitsparing
• vlakinbouw en onderbouw: zie website

RVS opbouw en vlakinbouw code 1QR5040IQ  €  1.019,00 

RVS onderbouw code 1QR5040SQ  €  851,00 

70x40 cm opbouw, vlakinbouw en onderbouw vierkante 
bak met radius “12”       Accessories: 7 8 17 20 25 39

•  AISI 304 extra dik rvs
•  70x40x21.5 h cm bak
• uitgerust: 3.5” vierkante drainage plug en 

overloop
• 80 cm base unit voor inbouw en vlakinbouw 

bak
• 90 cm base unit onderbouw bak
• 73.5x43.7 cm uitsparing
• vlakinbouw en onderbouw: zie website

RVS opbouw en vlakinbouw code 1QR7040IQ  € 1.146,00 

RVS onderbouw code 1QR7040SQ  €  971,00 

34x40 cm opbouw, vlakinbouw en onderbouw vierkante 
bakken met radius “12”       Accessores: 7 8 17 20 25 39

•  AISI 304 extra dik rvs
•  34x40x21.5 h cm bak
• uitgerust: 3.5” vierkante drainage plug en 

overloop
• 45 cm basis unit voor bak
• 37.5x43.7 cm uitsparing
• vlakinbouw en onderbouw: zie website

RVS opbouw en vlakinbouw code 1QR3440IQ  €  925,00 

RVS onderbouw code 1QR3440SQ  €  741,00 

40x40 cm opbouw, vlakinbouw en onderbouw vierkante 
bak met radius “12”       Accessores: 7 8 17 20 25 39

•  AISI 304 extra dik rvs
•  40x40x21.5 h cm bak
• uitgerust: 3.5” vierkante drainage plug en 

overloop
• 60 cm basis unit voor bak
• 43.5x43.7 cm cm uitsparing
• vlakinbouw en onderbouw: zie website

RVS opbouw en vlakinbouw code 1QR4040IQ  €  956,00 

RVS onderbouw code 1QR4040SQ  €  782,00 
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# ACCESSOIRES TUNNELS
OPBOUW EN VLAKINBOUW

Standaard uitgerust: bevestiging clips.

FEB FTACCESSOIRES TUNNELS een aantal extra 
dikke RVS producten, gemaakt om uw 
werkblad praktischer en efficiënter te maken. 
De accessoires van Barazza hebben drainers 
voor glazen, flessen houders, drainage-rekken, 
snijborden en houders.

#ACCESSOIRES 
TUNNELS

100 cm opbouw en vlakinbouw tunnel
configuratie 1       

•  AISI 304 extra dik rvs
• 3.5 drainage plug
• 3 telescopiche elementen:
 glas houders
 fles houder
 afdruiprek
• 98.4x16.4 cm uitsparing, r.10 cm -  

vlakinbouw: zie website

RVS code 1CAF101  €  1.197,00 

100 cm opbouw en vlakinbouw tunnel
configuratie 2       

•   AISI 304 extra dik rvs
• 3.5 drainage plug
• 3 telescopiche elementen: Snijplank houder 

(met 3 iroko snijplanken)
 Fles houder
 Afdruiprek
• 98.4x16.4 cm uitsparing, r.10 cm -  

vlakinbouw: zie website

RVS code 1CAF102  €  1.394,00 

100 cm opbouw en vlakinbouw tunnel
configuratie 3       

•  AISI 304 extra dik rvs
• 3.5 drainage plug
• 3 telescopiche elementen:
 2 afdruip rekken
 fles houder
• 98.4x16.4 cm uitsparing, r.10 cm -  

vlakinbouw: zie website

RVS code 1CAF103  €  1.250,00 

180 cm inbouw accessoires tunnel

•  AISI 304 extra dik rvs
• 3.5 drainage plug
• 6 extra elementen
 Afdruiprek voor glazen
 snijplank houder (met 3 iroko 
 snijplanken)
 2 afdruip rekken
 flessen houder
 Plank
\• 178.6x19 cm uitsparing - vlakinbouw zwebsite

RVS code 1AI180  €  1.978,00 
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# KRANEN EN 
ACCESSOIRES

een hendel pag. 128 AFSTAND BEDIENING EN 
TELESCOPICHE pag. 130

DISPENSER  pag. 130 SPOELBAK  
ACCESSOIRES pag. 132

De kranen en 
accessoires collectie 
is praktisch, veelzijdig, 
verfijnd en eigentijds in 
stijl, samengesteld uit 
elementen die met elk 
type bak en spoelbak 
coördineren, gemaakt 
van materialen die 
een lange levensduur 
en bruikbaarheid 
garanderen.
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# MENGKRAAN 
ENKELE HENDEL 

FIJN GEBORSTELDE RVS AFWERKING Lab In mengkraan Chroom Lab4 mengkraan Fijn geborstelde rvs B_Free een hendel mengkraan

# MENGKRAAN
ENKELE HENDEL

Fijn geborstelde rvs Tao mengkraan met 
uittrekbare douche kop

Fijn geborstelde rvs Officina douche mengkraan 
met uittrekbare sproeikop

Lab In mengkraan

   

• keramische schijf cartridge 
• kraan rotatie: 360° 
• kraan base: 50 x 50 mm 
• kraan gat: ø 35 mm

RVS AFWERKING code 1RUBMLBI  €  666,00 

CHROOM code 1RUBMLBIC  €  554,00 

Fly Lab mengkraan

   

• keramische schijf cartridge 
• kraan rotatie: 360° 
• kraan base: 50 x 50 mm 
• kraan gat: ø 35 mm

FIJN GEBORSTELDE RVS AFWERKING code 1RUBMFYL  €  660,00 

Lab4 mengkraan

   

• keramische schijf cartridge 
• kraan rotatie: 360° 
• kraan base: 50 x 50 mm 
• kraan gat: ø 35 mm

FIJN GEBORSTELDE RVS AFWERKING code 1RUBMLB4  €  812,00 

CHROOM code 1RUBMLB4C  €  625,00 

B_Free One mengkraan

   

• keramische cartridge 
• Rotatie: 360° 
• kraan basis: ø 50 mm 
• kraan gat: ø 35 mm

FIJN GEBORSTELDE RVS code 1RUBMBF1  € 479,00 

CHROOM code 1RUBMBF1C  €  410,00 

Tao mengkraan

  

• uittrekbare sproeikop
• keramische cartridge
• Rotatie: 120°
• kraan basis: 46x66 mm
• hendel rechts
• kraangat: ø 35 mm

FIJN GEBORSTELDE RVS code 1RUBMTA  €  825,00 

Officina douche mengkraan

  

• uittrekbare sproeikop
• keramische cartridge
• Rotatie: 360°
• tap base: ø 50 mm
• tap hole: ø 35 mm

FIJN GEBORSTELDE RVS code 1RUBMOF1  €  503,00 

CHROOM code 1RUBMOF1C  €  419,00 
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# GROTE MENGKRAAN 
MET SPROEIKOP

Chroom Verende mengkraan

Spring mengkraan

   

• dubbele sproeikop
• Keramische cartridge
• Rotatie: 360°
• kraan basis: ø 50 mm
• kraangat: ø 35 mm

CHROOM code 1RUBMSGC  €  559,00 

Fijn geborstelde RVS B_Free Kit mengkraan met 
uittrekbare sproeikop

Fijn geborstelde RVS  B_Free Telescopiche meng-
kraan

Fijn geborstelde RVS dispenser
en Officina douche mengkraan

# TELESCOPICHE MENGKRAAN,
AFSTANDBEDIENING EN DISPENCER

B_Free Kit mengkraan
met uittrekbare sproeikop

   

• keramische cartridge 
• rotatie: 360° 
• kraan basis: ø 50 mm 
• besturingselementen basis: ø 50 mm 
• spray basis: ø 55 mm • kraan gat: ø 35 mm

Fijn geborstelde RVS code 1RUBMBFRK  €  1.049,00 

B_Free Telescopiche mengkraan

   

• Keramische cartridge
• rotatie: 360°
• minimum hoogte: 42 mm
• kraan basis: ø 50 mm
• besturingselementen basis: ø 50 mm
• kraangat: ø 35 mm

Fijn geborstelde RVS code 1RUBMBFA  €  725,00 

Up dispenser

•  inbouw dispenser met container voor 
 vloeibare zeep / ontsmetting
•  container diam.: ø 65x200 h mm
•  dispenser basis: ø 45 mm
• dispenser gat: ø 35 mm

Fijn geborstelde RVS code 1DSU  €  354,00 
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# ACCESSORIES
Spoelbakken, Kookzones en Ovens

Self-cleaning panels

26 voor 60 cm oven * code 1FPA60  €  145,00 

31 voor 90 cm oven code 1FPA93  €  157,00 

Pizza plate

28 60 cm oven (exclusief combi-magnetron 
en magnetron oven) code 1PP60  €  133,00 

32 For 90 cm oven code 1PIAPJ  €  149,00 

Kit 3 pairs of telescopic oven rails

29 For 60 cm oven * code 1CE60  €  343,00 

33 For 90 cm oven code 1CE903  €  375,00 

Pyrex baking tray

27 For 60 cm oven * code 1TPX  €  124,00 

# ACCESSOiRES
SPOELBAKKEN

Multi-use B_Free snijplank Glass bowl coverrvs vergiet met afdruip rek

RVS vergiet

17 vierkante bakken, Easy, B_Open en Lab bakken 
met 1 baken verlaging - 15x43 cm vergiet code 1VOF  €  148,00 

18 voor Lab spoelbak met 2 bakken, 1 bak+ afdruip, 
2bakken + afdruip - 15x48.5 cm colander code 1VLB  €  160,00 

19 voor B_Free spoelbak - 12x41 cm vergiet code 1VBF  €  148,00 

RVS vergiet met afdruiprek

20 voor vierkante bakken en Lab spoelbak 
met 1 bak verlaging - 25x43 cm vergiet code 1VSOF  €  220,00 

21 voorLab spoelbakken met 2 bakken, 1bak+ 
afdruip, 2 bakken + afdruip - 25x48.5 cm colander code 1VSLB  €  235,00 

Multi-use RVS en zwart polyethyleen B_Free snijplank

6 voor B_Free spoelbak 33x41 snijplank code 1TBF  €  185,00 

Glass bowl cover

39 voor vierkante spoelbak - 30x43 cm cover code 1CV30  €  150,00 

Reckoekig RVS spoelbak cover 

25 voor vierkante enkele bakken en  Lab 
spoelbakken  met verlaging- 25x43 cm code 1CIVQ  €  203,00 

Cast iron wok adapter

35 voor drie dubbele ringbranders 
en branders 4 or 5 kW code 1RWJ  €  55,00 

Rechthoekige polyethyleen snijplank

Rechthoekige polyethyleen snijplank

13 voor spoelbakken 15x30 bak code 1TREPM  €  55,00 

Rechthoekige polyethyleen snijplank

14 voor spoelbakken 34x39 bak code 1TREP  €  90,00 

Rechthoekige polyethyleen snijplank

7 vierkante bakken, Easy, B_Open en Lab bakken 
met 1 baken verlaging - 20x43 cm snijplank code  1TOF20  €  89,00 

8 vierkante bakken, Easy, B_Open en Lab bakken 
met 1 baken verlaging - 26x43 cm snijplank code  1TOF26  €  104,00 

9 voor Lab spoelbakken met 2 bakken, 1bak 
+ afvoer en 2bakken + afvoer - 23x47 cm snijplank code  1TLB23  €  119,00 
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# POWER STEKKERDOOS
HOUDER

# POWER 
STEKKERDOOS

De UITTREKBARE POWER 
STEKKERDOOS   wordt gebruikt 
wanneer nodig en gaat dan terug  
naar beneden in het werkblad

TOP POWER STEKKERDOOS HOUDER is een technologische oplossing 
die u kunt gebruiken in het werkblad en kan worden gebruikt zelfs met 
gesloten deksel. Het kan vlak ingebouwd worden of opbouw.

#UITTREKBARE STEKKERDOOS HOUDER

# TOP POWER STEKKERDOOS HOUDER

UITREKBARE STEKKERDOOS HOUDER

•  3 STEKKERS
•  ø 12.4 cm uitsparing

code 1TPE  €  520,00 

Top power stekker houder

•  3 stekkers
• 18.5x15.7 cm uitsparing - vlakinbouw: zie 

website

code 1PPT  €  450,00 
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