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Bij Airo design krijgt u 5 jaar garantie op onze wasemschouwen. 
Een volledige garantie van 2 jaar inclusief voorrijkosten, 
arbeidsloon en onderdelen. Een verdere garantie van 3 jaar 
op onderdelen.
Wij hebben vertrouwen in onze wasemschouwen en 
bieden u 100 % geruststelling. Meer informatie over onze 
wasemschouwen en garantie vindt u op www.airodesign.nl
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De Integral professional is de nieuwste inductiekook-
plaat van Airo design. Leverbaar in de maat 
90 x 58 cm en met een uniek geïntegreerde  
downdraft gemaakt van roestvrijstaal en uitgevoerd 
met een filtersyteem waarmee de Integral  PRO 
het milieu efficiëntie label klasse A mag dragen. De 
Intergral PRO kan gecombineerd worden met een 
groot assortiment stille maar krachtige en trilling vrije 
externe motoren.
Nieuw is de professionele rvs knop bediening die in 
de voorzijde van het keukenfront gemonteerd wordt, 
waardoor de kookzones worden vergroot. De enige 

inductiekookplaat in zijn soort biedt daardoor ruimte 
aan professionele pannen met een diameter tot 
32 cm die van links naar rechts geschoven kunnen 
worden zonder de pannen te hoeven optillen. 
Op verzoek kan de  Integral PRO geleverd worden in 
combinatie met de Airo design by O+F Plasmatech-
nologie, de meest efficiënte en beste recirculatiefil-
ters die op dit moment verkrijgbaar zijn.

De Integral PRO: State of the art design en technolo-
gie. Made in Gemany, made by Airo design by O+F. 

INTEGRAL PRO

Art.nr adviesprijs incl.btw
IKT904KS Rechts € 3905,-
IKT904KS links € 4005,-
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De eerste kras vaste inductiekookplaat in Europa.
De volledige mogelijkheden van deze inductieko-
okplaat ziet u pas wanneer u hem aanzet met de 
enige zichtbare Touch knop. Eenmaal tot leven ge-
wekt ziet u de volledige Touch bediening onder het 
glas oplichten en ontdekt u de vele mogelijkheden 
die deze inductiekookplaat u te bieden heeft: een 
discrete aanduiding voor de verschillende kook-
zones. 
Kookzones individueel uitgevoerd met een po-
werstand, timer en Simpelweg functioneel compleet. 

BlackMagic-Miradur – het wereldprimeur van 
SCHOTT – Ceranglas met een hardheid van 9,5 en 
bijna net zo hard als een diamant met een hardheid 
van 10, die er na jaren van gebruik er nog net zo uit 
zal zien als de dag dat u hem aangeschaft heeft.
Zinvolle innovaties, typisch Airo design by O+F.
De integral BlackMagic: minimalistisch design met 
downdraft en te combineren met de uitgebreide 
collectie krachtige en stille externe motoren en op 
wens met onze plasmatechnologie voor een on-
geëvenaard kookbeleving. 

Art.nr  adviesprijs incl.btw
Integral 900 04 BM  € 2755,-

Integral BLACKMAGIC
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De vier inductie kookzones met powerstanden en 
brugfuncties komen snel op stoom en met een 
afmeting van 80 x 52 cm uitermate geschikt en de 
eerste keus voor werkbladen van 60 cm diep. Met 
een downdraft afzuiging en in combinatie met de 
stille en krachtige externe plintmotor doet deze in-

ductiekookplaat met downdraft opvallend rustig en 
efficiënt zijn werk. Voor afvoer naar buiten of recircu-
leren met plasmafilter – stiller gaat gewoon niet. 
Zo wordt koken echt leuk. 

Art.nr  adviesprijs incl.btw
Integral 800 04   € 2208,-

INTEGRAL 800
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De Riva wandschouw is een wasemschouw volgens 
het “hoofd vrij” principe en is opgebouwd uit 3 mm 
dikke roestvrije stalen zijkanten en een scharnierbare 
glazen plaat in het zwart of wit. De Riva is opgebou-
wd uit verschillende modules. De 3 mm RVS zijpa-
nelen, het voorfront en de schachten, waarbij het 
voorfront en de schachten ook in het wit leverbaar 
zijn. De Riva is verkrijgbaar in 90 en 120 cm en naar 
wens te combineren met onze plasmafilters voor 
recirculatie.
Naast bediening door de magische kubus is de Riva 
voorzien van de nieuwste CONNECT technologie  
waarbij de bediening van de Riva is geïntegreerd in 
de inductiekookplaat type IKT 804 04. Totaal be-
dieningsgemak als u kiest voor automatisch. Door 
warmtemeting regelt de inductiekookplaat de bedi-
ening van de Riva…
De Riva: een module wasemschouw die u echt kunt 
afstemmen op uw keukenontwerp en smaak. 
    
  Art.nr adviesprijs incl. btw
Riva 90 cm motor intern, CN-Zwart EL 94RI-816 CNS € 2155,-
Riva 90 cm motor intern, CN-Wit  EL 94RI-816 CNW € 2370,-
Riva 90 cm motor extern, CN-Zwart ELG 94RI-816 CNS € 1965,-
Riva 90 cm motor extern, CN-Wit ELG 94RI-816 CNW € 2180,-
Riva 120 cm motor intern, CN-Zwart EL 124RI-816 CNS € 2433,-
Riva 120 cm motor intern, CN-Wit EL 124RI-816 CNW € 2648,-
Riva 120 cm motor extern, CN-Zwart ELG 124RI-816 CNS € 2243,-
Riva 120 cm motor extern, CN-Wit ELG 124RI-816 CNW € 2458,-
Vlakinductie kookplaat 800 x 520 mm IKT 804 04 FL Q2/17

RIVA
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Een zwart of wit glazen recirculatie eilandschouw 
met plasmafilter in de maat 120 x 60 cm die met een 
simpele beweging van de magische kubus  uit het 
zicht “verdwijnt”. Met een innovatief roestvrijstalen 
liftsysteem kunt u naar wens de Mirage op de ge-
wenste hoogte instellen voor een optimaal gebruiks-
gemak en rendement. 
Een dimbare LED stripverlichting, randafzuiging, plas-
mafilter en een krachtige EBM-EC 800 m3/h comple-
menteren de Mirage: een plug- and play recircula-
tiekap. 

Optimaal bedieningsgemak. U bedient de Mirage 
Lift met de magische kubus of met onze nieuwe 
inductiekookplaten met de nieuwe connect techno-
logie waarbij de bediening van de wasemschouw is 
geïntegreerd in de inductiekookplaat.   

 Art.nr  adviesprijs incl. btw 
Mirage Zwart ELP 127MIL60-860 Z € 2850,- 
Mirage wit ELP 127MIL60-860 W   € 2850,-
Lift systeem ELP 127LI € 2064,-

MIRAGE-lift
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 De nieuwste plafondunit van Airo design is verkrijg-
baar in 90 x 60 cm en 120 x 50 cm. De Sun is voorzien 
van randafzuiging waarbij de neerklapbare plaat te-
vens fungeert als de verlichting. Met het LED-paneel 
van de Sun kan u de keuken laten baden in het licht 
of gedimd worden om uw keuken te veranderen in 
een sfeervolle en romantische ruimte.

De Sun is ook leverbaar met de nieuwste CONNECT 
technologie waarbij de bediening is geïntegreerd in 
uw inductiekookplaat. De nieuwe elektronica – met 
of zonder connect technologie – kan alle externe 
motoren in ons assortiment aansturen. Naast de 
vertrouwde 800 m3/h kanaalmotor kunt u kiezen uit 
ons ruime assortiment dak – en buitenmuurmotoren. 
De inbouwhoogte van de Sun is 18,5 cm waarbij 
u de afvoer zowel aan de bovenzijde als aan alle 
zijkanten kunt aansluiten. 

 Art.nr  adviesprijs incl. btw 
SUN-CONNECT 900 x 600 mm CP 8790SY € 2155,-
SUN-CONNECT 1200 x 500 mm CP 8715SY€ € 2240,-
Vlakinductie kookplaat 800 x 520 mm IKT 804 04 FL € Q2/17

Estrella SUN
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Silt26 DERUTA incl. Plasma  € 2950,-
In de kleuren GOUD, WIT, MAT ZWART, ZILVER EN KOPER/BRONS

Silt26 DERUTA ONLY LAMP € 1950,-
In de kleuren GOUD, WIT, MAT ZWART, ZILVER EN KOPER/BRONS

Een met de hand gemaakt kunstobject van keramiek 
in de kleuren goud, koper, zilver, wit en mat zwart. 
Zo presenteert de nieuwste  recirculatie eilandschouw 
van Airo design zich. Voorzien van de nieuwste plas-
matechnologie. Een juweel boven uw kookplaat 
of keukentafel. Voorzien van LED verlichting in een 
vormgeving die uitstekend past bij de Ceramica.  
Een plug- and play eilandschouw van 69 cm met 
een stille 580 m3/h EBM motor. 
Ook verkrijgbaar als LED lamp zonder motor om 
naast elkaar als harmonische duo uw keuken te 
verlichten en te ontdoen van zoveel mogelijk onge-
wenste geuren.  

CERAMICA
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Een kleine revolutie in de bediening van uw keuken-
apparatuur. Een dobbelsteen waarbij de functies 
zichzelf zullen openbaren. En wat hij allemaal kan? 
U zult versteld staan.
Eenmaal uit zijn diepe slaap – door het eenvoudig 
optillen van de kubus – is de kubus klaarwakker en 
onmiddellijk klaar voor gebruik. Of u nou het licht 
aan wilt doen of wilt dimmen, de motor wilt bedie-
nen of de Mirage Lift eilandschouw wilt laten zakken, 
de magische kubus maakt het allemaal mogelijk. 
Haast intuïtief en precies bedient u de verschillende 
functies van uw Airo design wasemschouw. 

Door simpelweg de kubus te kantelen waardoor het 
te bedienen element aan de bovenzijde zichtbaar 
wordt, kunt u door de kubus te draaien of te schu-
iven de verlichting en de motor bedienen. Nooit 
meer lege batterijen. De magische kubus is draad-
loos op te laden op zijn “docking” station.
De magische kubus; de innovatiefste ontwikkeling 
voor de bediening van uw wasemschouw…
van Airo design natuurlijk.

MagicDice – de magische Kubus

 Art.nr  adviesprijs incl. btw 
Magic-Dice CT5115-653 € 185,-
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Onderbouw wijnkoeler 295 mm breed, voor 19 fles-
sen wijn (Bordeaux standaard fles) voor rode en witte 
wijn. Deur met een zwarte frontglas en een zwart 
frame. Met een RVS handgreep en plint rooster 
(230 mm), 6 legborden van donker hout, waarvan 
5 uittrekbare legborden en 1 vaste legbord. 

Geluidniveau 43 dB(A), temperatuurbereik 5-18 °C, 
jaarlijks energie verbruik 190 kW/h, trillingvrije werking, 
zwarte koelruimte, Glasdeur gehard glazen Uv-licht 
werende deur. Interieur verlichting led. Beluchting en 
ontluchting door de basis grille.

Onderbouw wijnkoeler 30 cm UW 30-100

Art.nr  adviesprijs incl.btw
UW 30-100  € 1390,-



O+F A-Line GmbH
Horlecke 42 · D-58706 Menden · Telefon: +49 2373 - 16090 · Telefax: +49 2373 - 160999
www.of-menden.de · info@of-menden.de

Airo design
Exportweg 12 · 9301 ZV Roden · Telefoon: 050 - 502 85 80
www.airodesign.nl · airodesign@airodesign.nl

© O+F A-Line 2017. Alle Rechte vorbehalten. Durch Foto und Drucklegung bedingte Farbabweichungen, sowie Änderungen, die dem technischen 
Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
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