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De specialist in design wasemschouwen en LED verlichting

Uit de Airo design brochure Retrovolution.

Energielabel
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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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Voorwoord

Geachte relatie,

Voor u ligt de nieuwe catalogus 2016 / 2017 van Airo design B.V.

Airo design is al jaren actief in de keukenmarkt en wordt 
door haar klanten zeer gewaardeerd om betrouwbaarheid 
en kwaliteit van producten en innovatieve ontwikkelingen. Zo 
stond het bedrijf vooraan bij de introductie van led-verlichting 
gecombineerd met modern design en recirculatiekappen 
met plasmafilters.

Het team van medewerkers wordt in de markt als deskundig, 
pro-actief en vriendelijk ervaren.

Het brede draagvlak dat door de jaren heen is opgebouwd 
wordt nu nog verder uitgebouwd.  
Zorgvuldig werkt Airo design aan het uitbouwen van haar 
assortiment om zo de juiste partner te kunnen zijn voor een 
compleet ingerichte keuken.     
  
Nieuw voor 2015 labelplicht wasemschouwen   
   
Volgens de Europese regelgeving (EU) moeten alle 
wasemschouwen per 1 januari 2015 voorzien zijn van een 
energie Label. Dit label moet worden geïntroduceerd in alle 
lidstaten en informeert de consument over de energie-efficiëntie. 
 
Deze regelgeving is bedoeld om voor lidstaten te komen tot een 
gelijke label die enerzijds de energiezuinige producten stimuleren
en anderzijds de milieuvervuiling tegen te gaan.

Welke informatie wordt er verstrekt op het label.

De energie-efficiëntie aangegeven met waarden A+ (efficiënt) t/m 
G (inefficiënt).   
Verder worden de volgende waarden weergegeven op dit label  
 · Energie jaarverbruik in KWh    
 · Licht efficiëntie (A tot G)    
 · Vetfilter (A tot G) aantal streklagen per filter.
 · Hydrodynamische Efficiëntie.
 · Geluidniveau in decibel (dB)    
       
       

Airo design heeft deze ontwikkeling aangegrepen om  
alle wasemschouwen in haar assortiment om te bouwen naar A+
Dit betekend dat alle wasemschouwen worden voorzien van de 
energiezuinige EBM-EC motor. Ook worden de wasemschouwen 
voorzien van een 10 laags vetfilter met een vetafscheidingsgraad 
van 95 % tevens worden alle wasemschouwen voorzien van LED 
verlichting. Door al deze wijzigingen hoopt Airo design dat haar 
naam als een vooruitstrevend bedrijf waarmaakt en tevens het 
milieu ontlast.

De EBM EC motor is een gelijkstroom motor waarmee energie 
besparingen worden bereikt die oplopen van 70 tot 90 %.

Kortom, Airo design BV speelt voortdurend in op de 
ontwikkelingen en de snel veranderende trend in de 
keukenmarkt. 
Voor Airo design BV geldt: Uw comfort is onze zorg!

Ondersteuning

Voor ondersteuning bij het maken van een ontwerp kunt u 
contact opnemen met onze adviseurs zij helpen u graag bij het 
bedenken van de optimale oplossing voor elke keukenontwerp.

heeft u verder noch vragen? Neemt u dan contact op met onze 
afdeling verkoop, telefoon 050-502 85 80 of bezoek onze nieuwe 
website.       

Met vriendelijke groet 

A.Th.J.Middel, Commercieel Directeur
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Barazza by Airo design

BARAZZA TASTE OF DESIGN

Airo Desing is de trotse distributeur van het Italiaanse Barazza 
in Nederland. Met bijna 50 jaar aan ervaring in roestvaststaal met 
een eigen indentiteit en industrieel design is Barazza een speler 
om rekening mee te houden.    
  
De buitendienst heeft de producten zo hier en daar al 
gepresenteerd bij een aantal specialisten en de reacties zijn 
zeer positief.
      
100 % Italiaans concept en creativiteit 

Barazza ontwerpt en vervaardigt  al bijna 50 jaar exclusieve 
producten met bijpassende stijlen om Italiaans design en 
innovatie te combineren met geavanceerde technische 
oplossingen om in de dagelijkse behoeften te voorzien.   
  
Haar producten zijn ontwikkeld voor consumenten die oog 
hebben  voor smaak, Trends en kwaliteit  van Made in Italy 
producten.

Italiaanse industriële klasse, wordt vertegenwoordigt door de 
combinatie van stijl, comfort en de hoogstaande kwaliteit en 
deze 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 voor 
al haar producten voor koken of spoelen op maat te produceren 
Verschillende gepersonaliseerde afmetingen en afwerkingen 
van het materiaal, passen uitstekend in het Made-To-Masure 
programma van Barazza.

Barazza Collectie.      
Barazza biedt elegante systemen van ovens, kookplaten en 
spoelbakken, ontworpen en geproduceerd om een project een 
sterke esthetische waarde te geven. Perfecte details, van de 
rand tot de totale afwerking. De accessoires, zorgen voor de  
persoonlijke waarde en de smaak van elke moderne keuken.  
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Uitleg werking PlasmaNorm® Recirculatiefilter

De afgezogen lucht en kookdampen worden door de vetfilters 
ontdaan van vetten en overige verontreinigingen. Na deze 
voorfiltering, wordt de lucht door een op plasma gebaseerde 
reactie en oxidatieproces  gevoerd. 
In het hoogspanningsveld van de Airo design PlasmaNorm® 
recirculatiefilter ontstaat een reactie en oxidatieproces waardoor
hinderlijke geuren en verontreiniging worden vernietigd, zoals 
virussen, pollen, bacteriën enz. 
Kortom alle verontreiniging die zich in de lucht bevinden worden 
vernietigd.  
De tot nu toe niet geoxideerde verbindingen worden in het 
koolstoffilter opgevangen en daar worden deze verbindingen 
alsnog geoxideerd zodat de lucht compleet gezuiverd is voordat 
deze de keukenruimte in wordt geblazen. 
Het hoogwaardige koolstof fungeert in deze behandeling ook om 
de resten ozon die in het zuurstof achterblijven volledig te 
verwijderen.      
Deze hoogwaardige koolstof heeft een extreme lange standtijd, 
omdat deze tijdens bovenstaand proces zichzelf regenereert.
      
Het reeds beproefde Airo design by O+F A-Line plasma 
recirculatiefilter, is een filter met drie electroden. 
Dit filter is geschikt voor ruimtes van 50 m3 tot en met 100 m3 
waarbij men rekening moet houden dat hoe groter de 
keukenruimte des te langer de wasemschouw in de 
naloopventilatie stand moet blijven afzuigen.  
 

De wasemschouwen van Airo design by O+F A-Line zijn uitgerust 
met een instelbare automatische naloopventielatie systeem.  
Dit plasma recirculatiefilter kan alleen bij het assortiment van 
Airo design by O+F A-Line wandschouwen meegeleverd worden.
Airo design heeft onlangs een tweede generatie plasma 
recirculatiefilters exclusief in haar assortiment opgenomen.

De Airo design by Refsta plasmaNorm® filter 
Dit plasmaNorm® recirculatiefilter is uitgerust met twee electroden 
en een druksensor en is alleen geschikt voor een keukenruimte 
van 25 tot maximaal 50 m3 inhoud, waarbij men rekening 
moet houden dat hoe groter de keukenruimte des te langer de 
wasemschouw in de naloopventilatie stand moet blijven afzuigen. 
De wasemschouwen van Airo design zijn uitgerust met een 
instelbare automatische naloopventielatie systeem.  
 
Door de zeer krachtige en stille motoren die Airo design in haar 
wasemschouwen toepast is voor de optimale werking van deze 
plasmaNorm® recirculatiefilter niet meer dan stand 3 van de 
afzuigmotor nodig.  
De plasmaNorm® recirculatiefilter kan alleen bij het assortiment 
van Airo design wandschouwen meegeleverd worden met een
schacht breedte van minimaal 300 mm.    
 
In deze brochure wordt bij de betreffende wasemschouwen 
aangegeven of deze uitgerust kunnen worden met deze nieuwe 
plasmaNorm® recirculatie systeem.

Airodesign by O+F A-Line
Plasmarecirculatiefilter met 3 electroden

Airodesign by Refsta
Plasmarecirculatiefilter met 2 electrodes

De plasmaNorm® technologie is tijdens de 
Hogatec onderscheiden met de Golden Star 
Award in de categorie innovatieve producten
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Airo design wasemschouwen

Begeleiding en advisering
Ons team van kundige medewerkers staat klaar om onze 
zakenrelaties en eindgebruikers voor, tijdens en na de koop te 
begeleiden en adviseren. Indien gewenst kunnen onze adviseurs 
in goed overleg en in samenwerking met alle betrokken partijen
al tijdens de bouw adviseren over luchttechnische mogelijkheden. 
Het team van Airo design is gedreven, spontaan, accuraat 
en vakkundig. Als eindverbruiker bent u zuinig op uw 
keukeninrichring en apparatuur. Een goede werking van uw 
wasemschouw is voor u dan ook belangrijk. In geval van 
calamiteiten staat ons serviceteam voor u klaar. 

Assortiment
Het assortiment bestaat uit wandschouwen, eilandschouwen, 
vlakschermen, plafondinbouwunits en traditionele inbouwunits,
accessoires en LED verlichting in een vormgeving die naadloos 
aansluit bij de huidige en toekomstige trends en ontwikkelingen.
Wegens groot succes hebben wij ons assortiment LED 
verlichting uitgebreid. 

Topline
Uw speciale aandacht vragen wij voor de schouwen uit de 
Topline range. Deze schouwen beschikken over dimbare power 
LED verlichting. De Topline schouwen van Airo design zijn het 
resultaat van een combinatie van hoogwaardige materialen, 
technisch vernuft en innovatieve ideeën en laten zich moeiteloos 
inplannen in alle keukendesigns. 

Wandschouwen
Een wandschouw wordt, zoals de naam al doet vermoeden, 
tegen een wand aan gemonteerd. Het assortiment is opgebouwd 
uit wandschouwen van 38, 40, 60, 90 en 120 cm breed. 
De gebruikte materialen bestaan hoofdzakelijk uit rvs en glas 
of een combinatie hiervan.

Eilandschouwen
Een eilandschouw wordt tegen het plafond of luifel aan 
gemonteerd. Over het algemeen spreken we dan over een 
kookeiland. Met een werkbladdiepte van meer dan 60 cm 
is het mogelijk eilandschouwen toe te passen boven een 
wandopstelling.

Plafondinbouwunits
Vrijheid tijdens het koken was het uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van de plafondinbouwunit. Een plafondinbouwunit 
wordt  over het algemeen in een verlaagd plafond of luifel 
gemonteerd. De plafondinbouwunits van Airo design beschikken 
over een  scharnierbare glas of rvs plaat en zijn uitgerust 
met onze dimbare power LED verlichting. Het assortiment 
is opgebouwd uit plafondinbouwunits van 90, 120, 150 en 
180 cm breed. Desgewenst bestaat de mogelijkheid maatwerk 
plafondinbouwunits te ontwerpen.

Vlakschermen en inbouwunits
Vlakschermen worden in een bovenkast gemonteerd. Het 
scherm van glas of rvs kan worden uitgetrokken waardoor de 
opvang-capaciteit vergroot wordt. Inbouwunits worden over het 
algemeen gemonteerd in een zelf ontworpen schouw of luifel. 

Naast de in deze catalogus afgebeelde wasemschouwen 
kunnen wij ook maatwerk wasemschouwen leveren.
Wij hebben ernaar gestreefd zo duidelijk mogelijk te zijn in onze 
catalogus. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat u toch
nog vragen heeft of advies wenst. Ons team staat u geheel 
vrijblijvend en zeer deskundig te woord. 

Energielabel
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Airo design wasemschouwen

Externe motoren 
Naast wasemschouwen heeft Airo design een assortiment 
externe motoren voor binnen- en buitenmontage. Met name 
de nieuwe doorvoermotor voor binnenmontage is een technisch 
hoogstaand product: stil, klein en efficiënt. De externe motoren 
kunt u in combinatie met de wand- en eilandmodellen; Luna en 
Astro plannen. Daarnaast kunnen de inbouwunits uit de A serie 
en de plafondinbouwunits Luna II geleverd worden in combinatie 
met de externe motoren van Airo design.

Accessoires en afvoermaterialen
Om het assortiment te complementeren bieden wij u een 
assortiment afvoermaterialen en accessoires die het comfort, 
gemak en mfunctionaliteit van uw wasemschouw verbeteren. 

LED verlichting
Een aantal wasemschouwen zijn uitgerust met de zeer 
energiezuinige en krachtige dimbare LED verlichting. In 
combinatie met de LED verlichting van de wasemschouw 
bieden wij u een assortiment LED spots voor het hele interieur. 
Een assortiment die wij wegens groot succes hebben uitgebreid 
om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Luchtafvoertechniek
Naast een blikvanger en een pronkstuk in de keuken is de 
wasemschouw een belangrijk functioneel apparaat in de keuken. 
Een wasemschouw van Airo design reinigt en voert op efficiënte 
wijze de kookdampen af, waarbij de vetten en oliën opgenomen 
worden in metalen vetfilters die gemakkelijk te reinigen zijn.

Luchtafvoer
De meest optimale oplossing om kookdampen en luchtjes 
te verwijderen is luchtafvoer naar buiten toe. Voor de goede 
werking van de wasemschouw is het van essentieel belang dat 
de hoeveelheid afgevoerde lucht ook weer wordt toegevoerd. We 
onderscheiden wasemschouwen met een interne motor, waarbij 
de motor in de wasemschouw geplaatst is en wasemschouwen 
die aangesloten worden op een externe motor. Een externe 
motor wordt buiten de schouw geplaatst, in een andere ruimte, 
buiten aan de gevel of op het dak.

Recirculatie
Recirculatieschouwen voeren de lucht niet af naar buiten. 
De lucht wordt in de wasemschouw door de metalen vetfilters 
gezuiverd en teruggebracht in dezelfde ruimte. De geuren 
worden, gedeeltelijk, geneutraliseerd door koolstoffilters die in 
de wasemschouw geplaatst worden. Voordeel is dat er geen 
warmteverlies optreedt. De nadelen zijn een hoger geluidsniveau 
en capaciteitsverlies. De koolstoffilters dienen, afhankelijk van 
gebruik, 1 keer in de 4 tot 6 maanden te worden vervangen.

Plasma recirculatie
Plasma recirculatie schouwen voeren de lucht niet af naar buiten. 
De lucht wordt in de wasemschouw door de speciale metalen 
vetfilters ontdaan van vetresten en andere verontreinigingen. 
In het hoogspanningsveld van de Airo Plasmarecirculatiefilter 
ontstaat een reactie en oxidatieproces waardoor hinderlijke 
geuren en verontreinigingen worden vernietigd, zoals virussen, 
pollen, bacteriën, huisstof enz.     
  
Kortom alle verontreiningen die zich in de lucht bevinden 
worden vernietigd, bij deze vorm van recirculatie is er 
geen capacitietverlies en geen hogere geluidsniveau. 
Plasmarecirculatie is de ultieme luchtreinigingsinstallatie in 
uw keuken.       
        
 

Luchtafvoer Recirculatie Plasma recirculatie
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Grill, wok, friteuse of teppanyaki

Bij gebruik van grill, wok, friteuse of teppanyaki adviseren wij het 
gebruik van een wasemschouw in combinatie met een externe
motor. Het gebruik van een recirculatie wasemschouw moet 
vermeden worden.

Breedte van de wasemschouw
De breedte van de wasemschouw wordt mede bepaald door de 
breedte van de gekozen kookzone. Wij adviseren een overstek 
van minimaal 10 cm links en rechts ten opzichte van de 
kookplaat.  
  
   
Montagehoogte
Een optimaal rendement wordt bereikt wanneer de 
wasemschouw op een hoogte tussen 65 en 75 cm vanaf het 
werkblad wordt gemonteerd. Bij gebruik van een gaskookplaat 
is de minimale hoogte 65 cm in verband met brandgevaar. 
Bij schouwen volgens het zogenaamde "hoofd vrij" principe 
adviseren wij de onderzijde van de wasemschouw tussen de 
40 en 50 cm boven de kookzone te monteren.    
 
     
Plafondhoogte en totale schouwhoogte
Bij het plannen van een wasemschouw moet rekening 
gehouden worden met de plafondhoogte. De wasemschouw 
heeft een minimale en maximale telescopische maat. 
De totale schouwhoogte die u nodig heeft is afhankelijk 
van de plafondhoogte, tussen-ruimte werkblad-schouw en 
werkbladhoogte. Zie technische tekening pagina 70. 
 
    
Luchtafvoerkanaal 
Essentieel voor een goede werking van een wasemschouw 
is het juiste afvoerkanaal. Afvoerkanalen zijn verkrijgbaar 
in verschillende diameters en materiaalsoorten. Ronde 
kanalen verdienen de voorkeur boven rechthoekige kanalen. 
Als rechthoekige kanalen toegepast worden, dient de 
doorstroomopening minimaal overeen te komen met dat van 
een rond kanaal van de voorgeschreven diameter van minimaal 
150 mm.    

Lengte van het afvoerkanaal
U dient de lengte van het afvoerkanaal zo kort mogelijk te 
houden in verband met de weerstand. Voorkom onnodige 
bochten en hoeken. Flexibele kanalen altijd straktrekken. Wij 
adviseren een maximale lengte van 5 meter van het afvoerkanaal 
voor een wasemschouw met interne motor. Is het afvoerkanaal 
langer dan 5 meter dan raden wij het gebruik van een externe 
motor aan.

Diameter van het afvoerkanaal
Voor een goede werking dient u de afvoerdiameter die door 
Airo design opgegeven is te volgen. Het toepassen van een 
kleiner kanaal heeft consequenties voor het vermogen en het 
geluidsniveau van de wasemschouw. Het niet aansluiten conform 
de voorschriften heeft gevolgen voor de garantie. Voorkom 
diameter vernauwingen in het afvoerkanaal. Vernauwingen in het 
afvoerkanaal kunnen grote verliezen veroorzaken. De diameter 
van buitenmuurroosters en dakdoorvoeren dient overeen te 
komen met de diameter van het afvoerkanaal.
 
    
Terugslagklep
De wasemschouwen en buitenmuurroosters van Airo design 
zijn voorzien van een terugslagklep die voorkomt dat koude 
lucht van buiten naar binnen kan komen. De terugslagklep dient 
ongehinderd open en dicht te kunnen.Hiermee moet rekening 
worden gehouden als het afvoerkanaal wordt vastgeschroefd op 
de uitblaasopening van de motor.
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Wandmodellen

Wandmodellen 60 cm
Quatro Slim  12
GLX  19
Galaxy II  20
Esa Bis  21
Millennium II  22

Wandmodellen 90 cm
Quatro Slim  12
Quatro Deluxe  13
Quatro Super Slim  14
Quatro Black  15
Quatro Super Slim Black  16
Quatro Corretto  17
Luna Topline 18
GLX  19
Galaxy II  20
Esa Bis  21
Millennium II  22
Macho  23
SA Black en White  24
Diamond  25
Magnus  26
Prestige  27
Tornado Topline 28
Cycloon Topline 29
Hurricane Topline 30
Horizon Lite Topline 31
Horizon Star Topline 32
Trias Topline 33
Astar Topline 34
Horizon ET dubbel Topline 35
Horizon XL Topline 36

Wandmodellen 120 cm
Quatro Slim  12
Quatro Black  15
Tornado Topline 28
Cycloon Topline 29
Hurricane Topline 30
Horizon Lite Topline 31
Horizon Star Topline 32 
Trias Topline 33
Astar Topline 34
Horizon ET dubbel Topline 35
Horizon XL Topline 36

De wandschouwen van Airo design kenmerken zich door een eenvoudige 
en makkelijke montage. Een sterke 800 m3/h motor met een geluidsniveau 
van maximaal 49 dBA zorgt voor een optimale afvoer van uw kookdampen. 
Alle wasemschouwen uit de Topline range zijn uitgerust met de krachtige 
dimbare LED verlichting in de kleur warm white.
Laat u verassen door de design wandschouwen van Airo design.
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Wandmodel Quatro Slim
Beproefd design, een strak vormgegeven blokline
model met een onderbouwhoogte van slecht 6 cm
die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar
in 60, 90 en 120 cm breed.

Model Quatro Slim: strak vormgegeven, 
functioneel en breed toepasbaar.

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 600 / 900 / 1200 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : C: EBM mtalen schoepenrad \ A+: EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : 90 cm: halogeen 2 x 20 Watt, 60 en 120 cm: 2 x 3 Watt LED
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 240 Watt / 104 Watt 
Energielabel  : 90 cm: C, 60 en 120 cm: A+

    Energielabel
CW3006                   wandmodel 600 x 500 mm rvs interne motor €  891,00 A+
CW3009                    wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor €  1.033,00 C
CW3009 PL             wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl. plasmanormfilter 2 electr. €  1.717,00 C
CW3012                   wandmodel1200 x 500 mm rvs interne motor €  1.316,00 A+
CW3012 PL              wandmodel1200 x 500 mm rvs interne motor incl. plasmanormfilter 2 electr. €  2.001,00 A+
 
Accessoires: 
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00 
KF2823-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 600 mm €  37,00 
KF2823-3 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  55,00 
KF3028-3 koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 mm €  55,00

Schachtmaat wandmodel 600 mm is 260 mm breed x 235 mm diep.

MODEL Quatro Slim
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MODEL Quatro Deluxe
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs luxe
Verlichting  : 2 x 3 watt LED strip
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : smart touch
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Beproefd design nu uitgerust met de succesvolle
LED verlichting en de luxe met rvs afgewerkte filters.
Een smart touch bediening verwerkt in het rvs
complementeren het beeld van de Quatro smart
deluxe.

Model Quatro smart deluxe: strak vormgegeven, 
breed toepasbaar en voorzien van de energie-
zuinige LED verlichting.  

Wandmodel Quatro Deluxe

    Energielabel
CW2190          wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor €  1.195,00 A+
CW2190PL        wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl.plasmafilter 2 electr. €  1.880,00 A+

Accessoires:  
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF2823-3 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  55,00  
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Wandmodel Quatro Super Slim 
Beproefd design, een strak vormgegeven blokline
model met een onderbouwhoogte van slecht 4 cm
die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in
een breedte van 90 cm. 
Model Quatro Super Slim: strak vormgegeven, 
functioneel en breed toepasbaar. 

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 630 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CW 3190                  wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor €  1.095,00 A+
CW 3190PL              wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl. plasmafilter 2 electr. € 1.780,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00
KF2422-3 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  55,00 

MODEL Quatro Super Slim
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MODEL Quatro Black
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 x 505 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : touch screen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Touch screen bediening achter een strakke zwarte 
glasplaat aan de voorzijde van de schouw voegt 
een nieuwe dimensie toe aan het blokline model.

Model Quatro Black: een combinatie van 
beproefd design en innovatieve toevoegingen.

Wandmodel Quatro Black

    Energielabel
CW1009BL                 wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor €  1.151,00 A+
CW1009BLPL          wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl.plasmafilter 2 electr. €  1.836,00 A+
CW1012BL                wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor €  1.290,00 A+
CW1012BLPL           wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor incl.plasmafilter 2 electr. €  1.975,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00  
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF2823-3 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  55,00 
KF3028-3 koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 mm €  55,00    
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Wandmodel Quatro Super Slim Black
Beproefd design, een strak vormgegeven blokline
model met een onderbouwhoogte van slecht 4 cm
die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in
een breedte van 90 cm.
Model Quatro Super Slim Black: strak vorm-
gegeven, functioneel en breed toepasbaar. 

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 630 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo touch screen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CW 3490                    wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor €  1.169,00 A+
CW 3490PL               wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl.plasmafilter 2 electr. €  1.854,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF2823-3 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  55,00 
KF2422-3 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  55,00 

MODEL Quatro Super Slim Black
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MODEL Quatro Corretto
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 700 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Beproefd design, een strak vormgegeven blokline
model met een onderbouwhoogte van 8 cm
die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar
in 90 cm breed en voorzien van randafzuiging.

Model Quatro Corretto: strak vormgegeven,
functioneel en breed toepasbaar. 

Wandmodel Quatro Corretto

    Energielabel
CW4090                     wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor €  1.295,00 A+
CW4090PL                wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl. plasmanormfilter 2 electr. €  1.980,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF3028-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  37,00    
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Wandmodel LUNA
Achter het modern uiterlijk schuilt meer technologie
dan op het eerste gezicht te zien is. Model Luna 
biedt u een scala aan mogelijkheden. Een zeer 
modern randafzuigsysteem en Led verlichting zijn 
slechts het topje van de ijsberg. 

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 550 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 575 mm t/m 955 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 805 mm.
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 53 dBA ( 46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, plasmafilter recirculatiemodel bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : O+F tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : ja
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

    Energielabel
OFW5901 wandmodel 900 x 550 mm rvs interne motor €  1.755,00 A+
ELP 95LU-812CNG wandmodel 900 x 550 mm rvs recirculatie incl. plasmafilter 3 electr. € 2.189,00 A++

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm  €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm  €  97,00 
      
 

MODEL LUNA By O+f A-Line®
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Wandmodel GLX
Zowel vrij tegen de wand als tussen keukenkasten
komt model GLX uitstekend tot zijn recht. De 
strakke rechte glasplaat in combinatie met de fijne
rvs onderbouw geven de GLX een slank voorkomen.

Model GLX: veel toepassingsmogelijkheden
tegen een uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding.

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 600 / 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 830 mm t/m  980 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CW3506                    wandmodel 600 x 500 mm rvs interne motor €  828,00 A+
CW3509                     wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor €  972,00 A+
CW3509PL               wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor incl.plasmanorm 2 electr. €  1.657,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00 
KF3118-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 600 mm €  37,00 
KF3118-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  37,00 
      
 

MODEL GLX
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MODEL Galaxy II
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 600 / 900 / x 480 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 680 mm t/m 1020 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 87 cm.
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Een strakke glasplaat vormt de basis van model 
Galaxy II. De bediening is geïntegreerd in een RVS 
front dat schuin op de glasplaat geplaatst is, wat het 
geheel een speels karakter geeft.

Model Galaxy II: een stijlvolle combinatie van glas
en rvs.

Wandmodel Galaxy II

    Energielabel
CW3516                     wandmodel 600 x 480 mm rvs interne motor €  860,00 A+
CW3519                     wandmodel 900 x 480 mm rvs interne motor €  989,00 A+
CW3519PL               wandmodel 900 x 480 mm rvs interne motor incl.plasmanormfilter 2 electr. €  1.674,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF3118-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 600 mm €  37,00 
KF3118-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  37,00    
 

Een strakke glasplaat vormt de basis van model 
Galaxy II. De bediening is geïntegreerd in een RVS 
front dat schuin op de glasplaat geplaatst is, wat het 
geheel een speels karakter geeft.

Model Galaxy II: een stijlvolle combinatie van glas
en rvs.
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Wandmodel Esa Bis
Elegant met heldere ronde lijnen. Een stijlvolle 
combinatie van glas en rvs geven model Esa Bis
een luxe uitstraling.

Model Esa Bis: stijlvolle elegantie een 
sierraad voor uw keuken. 

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 600 / 900 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 740 mm t/m 1050 mm 
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CW1506                     wandmodel 600 x 500 mm rvs interne motor €  941,00 A+
CW1509                     wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor €  1.072,00 A+

Schachtmaat wandmodel 600 mm is 250 mm breed x 270 mm diep
Hoogte onderbouw is 50 mm bij wandmodel 600 mm.

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF3118-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 600 mm €  37,00 
KF3118-2 Koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  37,00    
  

MODEL Esa Bis
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MODEL Millennium II
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 600 / 900 x 320 mm.
Hoogte telescopisch instelbaar : van 920 mm t/m 1260 mm Minimale hoogte bij gebruik plasmanormfilter 1200 cm.
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Wandmodel Millennium II

    Energielabel
CW1006                    wandmodel 600 x 320 mm rvs interne motor €  1.083,00 A+
CW1009                    wandmodel 900 x 320 mm rvs interne motor €  1.275,00 A+
CW1009PL              wandmodel 900 x 320 mm rvs interne motor incl.plasmanormfilter 2 electr. €  1.960,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF3028-1 koolstoffilter recirculatie wandmodel 600 mm €  18,50 
KF3028-1 koolstoffilter recirculatie wandmodel 900 mm €  18,50    
 

Dit uitgekiende ontwerp geeft u meer hoofdruimte 
tijdens het koken en verwijderd vetten en geuren op 
effectieve wijze.

Model Millenium II: vrijheid tijdens het koken was 
het uitgangspunt van de ontwikking van deze 
unieke wasemschouw.
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Wandmodel Macho
Een combinatie van zwart glas en rvs geven model
Macho een sjiek en stoer voorkomen. Achter het 
rvs front bevind zich het filter. De bediening is ge-
plaatst op de zijkant van het rvs front.

Model Macho: een combinatie van de 
modernste technieken en innovatief 
design.  

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 560 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 1000 mm t/m 1330 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CW3309 Z                  wandmodel 900 x 560 mm zwart interne motor €  1.291,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00 
KF225200-1 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  18,50   
  

MODEL Macho
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MODEL SA black
TEChNISChE SPECIfIATIES      WINNAAR EU DESIGN
Breedte x Diepte  : 900 x 435 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 1260 mm t/m 1600 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : touch screen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Model SA is een wasemschouw volgens het 
"hoofd vrij" principe. De filters zijn verborgen achter
een stijlvolle zwarte of witte glasplaat. De rvs 
strippen aan de zijkanten breken het geheel en
geven de SA een sjieke uitstraling.
Model SA: verdiend winnaar in 2007 van de
prestigieuze Europese design award. 

Wandmodel SA black

    Energielabel
CW5980Z                 wandmodel 900 x 435 mm rvs/zwart interne motor €  1.513,00 A+
CW5980W                  wandmodel 900 x 435 mm rvs/wit interne motor €  1.513,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF22520-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  37,00   
 



- 24 -

Artikelnummer Omschrijving Adviesprijs incl. btw

- 25 -

Wandmodel Diamond
Een aan de onderzijde geplaatste LED balk die 
kantelbaar is; voor optimale verlichting op uw kook-
plaat. Een in het rvs verwerkte smart touch bediening
voor optimaal gebruiksgemak en hygiene.

Model Diamond: Een nieuwe schouw volgens het 
"hoofd vrij" principe van Airo design.

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 430 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 1245 mm t/m 1585 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : kantelbare LED
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / of plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : smart touch screen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CW8090                    wandmodel 900 x 430 mm rvs interne motor €  1.582,00 A+
CW8090PL                wandmodel 900 x 430 mm rvs interne motor incl.plasmanormfilter 2 electr. €  2.267,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF22520-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  37,00 

MODEL Diamond



Artikelnummer Omschrijving Adviesprijs incl. btw

- 26 - - 27 -

MODEL Magnus
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 405 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 945 mm t/m 1180 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : kantelbare LED 
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : touch screen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

de volgende generatie in de schouwen volgens het
"hoofd vrij" principe. De voorzijde van de Magnus
komt elektrisch naar voren bij het inschakelen om
het rendement te vergroten. De LED balk is kantel-
baar om uw kookplaat optimaal te kunnen verlichten.
Model Magnus: the next generation. Verkrijgbaar 
in zowel zwart als wit.  

Wandmodel Magnus

   Energielabel
CW8190 Z                 wandmodel 900 x 405 mm rvs/zwart interne motor €  1.585,00 A+
CW8190 W                wandmodel 900 x 405 mm rvs/wit interne motor €  1.585,00 A+
CW8190 ZPL            wandmodel 900 x 405 mm rvs/zwart interne motor  incl.plasmanormfilter 2 electr. €  2.270,00 A+
CW8190 WPL          wandmodel 900 x 405 mm rvs/wit interne motor  incl.plasmanormfilter 2 electr. €  2.270,00  A+

Ook verkrijgbaar met een witte glasplaat en met O+f Plasmafilter met 3 electroden.
   
Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF22520-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  37,00 
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Wandmodel Prestige

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 520 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 1260 mm t/m 1600 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : LED armatuur 3000K warm white 2 x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : touch screen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CW6090                    Wandmodel 900 mm rvs interne motor €  1.630,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF22520-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  37,00 

MODEL Prestige

Model Prestige is het summum van de schouwen
volgens het zogenoemde "hoofd vrij" principe.
Randafzuiging, touch screen bediening geïnte-
greerd in een zwarte glasplaat die het strakke rvs
front subtiel in tweeën deelt.

Model Prestige: vormt een functioneel 
stijlelement in uw keuken.
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MODEL Tornado
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 x 550 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 700 mm t/m 1000 mm
Capaciteit  : intern 850 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor  : EBM
Geluid  : 68 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : Airo black touch screen
Vetfilterindicatie  : ja
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 285 Watt
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

Nieuw innovatief TOPLINE design. De bodem van 
de Tornado is geheel van geperforeerd rvs en is in zijn
geheel scharnierbaar. De filters liggen op de bodem
en zijn makkelijk te reinigen. Een krachtige motor en
dimbare ledverlichting complementeren de Tornado.

Wandmodel Tornado

    Energielabel
CW5201 wandmodel 900 x 550 mm rvs interne motor €  2.424,00 C
CW5212 wandmodel 1200 x 550 mm rvs interne motor €  2.601,00 C
CW5202 wandmodel 900 x 550 mm rvs extern €  2.286,00 
CW5213 wandmodel 1200 x 550 mm rvs extern €  2.450,00  
CW5203 wandmodel 900 x 550 mm rvs recirculatie €  2.774,00 C
CW5214 wandmodel 1200 x 550 mm rvs recirculatie €  2.944,00 C

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
RC 1606 afstandbediening rvs (optioneel) €  83,00

DIMBARE LEDVERLIChTING
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Wandmodel Cycloon

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 x  550 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 700 mm t/m 1000 mm
Capaciteit  : intern 850 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor  : EBM
Geluid  : 66 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : Airo black touch screen
Vetfilterindicatie  : ja
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 285 Watt 
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

    Energielabel
CW 5301 wandmodel 900 x 550 mm rvs interne motor €  2.388,00 C
CW 5312 wandmodel 1200 x 550 mm rvs interne motor €  2.555,00 C
CW 5302 wandmodel 900 x 550 mm rvs extern €  2.259,00 
CW 5313 wandmodel 1200 x 550 mm rvs extern €  2.411,00  
CW 5303 wandmodel 900 x 550 mm rvs recirculatie €  2.716,00 C
CW 5314 wandmodel 1200 x 550 mm rvs recirculatie €  2.883,00 C

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00  
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
RC 1606 afstandbediening rvs (optioneel) €  83,00

DIMBARE LEDVERLIChTING

MODEL Cycloon

Nieuw innovatief TOPLINE design. De bodem van 
de Cycloon is van glas en is scharnierbaar. De filters 
hangen in de 1e bodem en zijn makkelijk te reinigen. 
Een krachtige motor en dimbare ledverlichting 
complementeren de Cycloon.
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MODEL Hurricane
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 x 550 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 700 mm t/m 1000 mm
Capaciteit  : intern 850 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor  : EBM
Geluid  : 66 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : Airo black touch screen
Vetfilterindicatie  : ja
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 285 Watt
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

Nieuw innovatief TOPLINE design met rand afzuiging. 
De bodem van de Hurricane is van rvs en is  
scharnierbaar. De filters hangen in de 1e bodem en 
zijn makkelijk te reinigen. Een krachtige motor en 
dimbare ledverlichting complementeren de Hurricane.

Wandmodel Hurricane

    Energielabel
CW 5401 wandmodel 900 x 550 mm rvs interne motor €  2.425,00 C
CW 5412 wandmodel 1200 x 550 mm rvs interne motor €  2.596,00 C
CW 5402 wandmodel 900 x 550 mm rvs extern €  2.291,00 
CW 5413 wandmodel 1200 x 550 mm rvs extern €  2.445,00  
CW 5403 wandmodel 900 x 550 mm rvs recirculatie €  2.763,00 C
CW 5414 wandmodel 1200 x 550 mm rvs recirculatie €  2.936,00 C

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00  
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
RC 1606 afstandbediening rvs (optioneel) €  83,00 

DIMBARE LEDVERLIChTING
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Wandmodel Horizon Lite

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 715 mm t/m 1100 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 80 cm.
Capaciteit  : intern 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen / plasmafilter
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening 
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt 
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

    Energielabel
EL 95HL-810CN       wandmodel 900 x 500 mm rvs interne motor €  2.526,00 A++
EL 125HL-810CN      wandmodel 1200 x 500 mm rvs interne motor €  3.075,00 A+
ELG 95HL-810CN    wandmodel 900 x 500 mm rvs extern €  2.380,00 
ELG 125HL-810CN   wandmodel 1200 x 500 mm rvs extern €  2.922,00 
 
EL 95HL6-810CN     wandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor €  2.772,00 A++
EL 125HL6-810CN    wandmodel 1200 x 600 mm rvs interne motor  €  3.325,00  A+
ELG 95HL6-810CN   wandmodel 900 x 600 mm rvs extern €  3.631,00
ELG 125HL6-810CN wandmodel 1200 x 600 mm rvs extern €  3.171,00

Accessoires:
PNF 303-2 plasmafilter met 3 electroden €  950,00 
KF3727-4 koolstoffilter recirculatie wandmodellen 500 mm diep €  88,00  
KF4527-3 koolstoffilter recirculatie wandmodellen 600 mm diep €  88,00   
FB811 radiografische afstandbediening €  62,00 

MODEL Horizon Lite

Een strakke blokline schouw met een onderbouw-
hoogte van slechts 65 mm. Verkrijgbaar in een
breedte van 90 en 120 cm Geschikt voor luchtafvoer,
externe motor en recirculatie door middel van
koolstoffilters of plasmafilters. 

By O+f A-Line®
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MODEL Horizon Star
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 / 1500 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 725 mm t/m 1105 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 80,5 cm.
Capaciteit  : intern 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 54 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen / plasmafilter
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

Een ster in functionaliteit en design. Verkrijgbaar
in 90, 120 en 150 cm. breed. Voor de diepere
werkbladen met een diepte van 60 cm. Zowel met
interne motor, als geschikt voor het plasmafilter
en externe motoren. Voorzien van randafzuiging
en LED verlichting.  
Model horizon Star: een strakke blokline schouw
die in bijna alle situaties kan worden toegepast.

Wandmodel Horizon Star

    Energielabel
EL 95HS-810 CN       wandmodel 900 x 500 rvs interne motor €  2.628,00 A++
EL 125HS-810 CN wandmodel 1200 x 500 rvs interne motor €  3.094,00 A+
EL 155HS-810 CN wandmodel 1500 x 500 rvs interne motor €  3.661,00 A+
ELG 95HS-810 CN wandmodel 900 x 500 rvs extern €  2.496,00 
ELG 125HS-810 CN wandmodel 1200 x 500 rvs extern €  2.960,00 
ELG 155HS-810 CN wandmodel 1500 x 500 rvs extern €  3.527,00
  
EL 95HS6-810 CN wandmodel 900 x 600 rvs interne motor €  2.866,00 A++
EL 125HS6-810 CN wandmodel 1200 x 600 rvs interne motor €  3.232,00 A+
EL 155HS6-810 CN wandmodel 1500 x 600 rvs interne motor €  3.899,00 A+
ELG 95HS6-810 CN wandmodel 900 x 600 rvs extern €  2.736,00 
ELG 125HS6-810 CN wandmodel 1200 x 600 rvs extern €  3.199,00 
ELG 155HS6-810 CN wandmodel 1500 x 600 rvs extern €  3.777,00 

Accessoires:  
PNF 303-2 plasmafilter met 3 electroden €  950,00 
KF3517-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 x 500 mm €  44,00 
KF4517-2 koolstoffilters recirculatie wandmodel 1200 x 500 mm €  44,00 
KF2727-3 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900/1200 x 600 mm diep €  66,00 
FB811 radiografische afstandbediening €  62,00 

By O+f A-Line®
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Wandmodel Trias

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 / 1500 x 490 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 810 mm t/m 1190 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 102,5 cm
Capaciteit  : intern 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 54 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen / plasmafilter
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening 
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt 
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

    Energielabel
EL 94OH-810 CN wandmodel 900 x 490 mm rvs interne motor €  2.841,00 A++
EL 124OH-810 CN wandmodel 1200 x 490 mm rvs interne motor €  3.262,00 A+
EL 154OH-810 CN wandmodel 1500 x 490 mm rvs interne motor €  3.795,00 A+
ELG 94OH-810 CN wandmodel 900 x 490 mm rvs extern €  2.707,00 
ELG 124OH-810 CN wandmodel 1200 x 490 mm rvs extern €  3.129,00 
ELG 154OH-810 CN wandmodel 1500 x 490 mm rvs extern €  3.661,00  

Accessoires:  
PNF 303-2 plasmafilter met 3 electroden €  950,00 
KF3517-2 koolstoffilter recirculatie wandmodel 900 mm €  44,00 
KF3517-3 koolstoffilter recirculatie wandmodel 1200 mm €  22,00 
KF3517-4 koolstoffilter recirculatie wandmodel 1500 mm €  88,00 
FB811 radiografische afstandbediening €  62,00 
AP GLAS 1 Meerprijs zwarte glasplaat wandmodel 900 en 1200 mm €  380,00 
AP GLAS 2 Meerprijs zwarte glasplaat wandmodel 1500 mm €  760,00 

MODEL Trias

Wandmodel Trias is ontwikkeld voor de bredere
kookplaten. Achter de scharnierbare rvs of zwarte
glasplaat zit een groot filteroppevlakte. Een
elegante schouw volgen het "hoofd vrij" principe.
   
Model Trias: verkrijgbaar met zowel interne- als
externe motoren tot 1900 m3/h.  

By O+f A-Line®
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MODEL Astar
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1200 / 1500 x 565 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 585 mm t/m 915 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 81,5 cm
Capaciteit  : intern 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : 3 / 5 vlakingebouwde power-LED's 4,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

De Astar is een wasemschouw van de nieuwe
generatie. Deze schouw is voorzien van de energie-
zuinige EBM-EC motor met een capaciteit van
820 m3/h en een enegieverbuik van maximaal 
170 Watt.  
 
Model Astar: tot 90 % minder energieverbruik in
vergelijking tot de gangbare wasemschouwen.

Wandmodel Astar

    Energielabel
EL 125AS-810CN wandmodel 1200 x 565 mm rvs interne motor €  3.171,00 A+
EL 155AS-810CN wandmodel 1500 x 565 mm rvs interne motor €  3.899,00 A+
ELG 125AS-810CN wandmodel 1200 x 565 mm rvs extern €  2.899,00 
ELg155AS-810CN wandmodel 1500 x 565 mm rvs extern €  3.636,00 

Accessoires:     
PNF 303-2 plasmafilter met 3 electroden €  950,00 
FB811 radiografische afstandbediening €  62,00 
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  

By O+f A-Line®
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Wandmodel Horizon ET dubbel

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1600 /1800 /2100 /2400 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 760 mm t/m 1140 mm. Minimale hoogte bij gebruik plasmafilter 85 cm
Capaciteit  : intern 2 x 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen / plasmafilter
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening 
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 360 Watt 
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

    Energielabel
EL 165ET-810 CN wandmodel 1600 x 500 mm rvs 2 x interne motor €  4.537,00 A
EL 185ET-810 CN wandmodel 1800 x 500 mm rvs 2 x interne motor €  5.237,00 A
EL 215ET-810 CN wandmodel 2100 x 500 mm rvs 2 x interne motor €  5.796,00 A
EL 245ET-810 CN wandmodel 2400 x 500 mm rvs 2 x interne motor €  6.339,00 A
ELG 165ET-810 CN wandmodel 1600 x 500 mm rvs extern €  4.276,00
ELG 185ET-810 CN wandmodel 1800 x 500 mm rvs extern €  4.896,00 
ELG 215ET-810 CN wandmodel 2100 x 500 mm rvs extern €  5.539,00 
ELG 245ET-810 CN wandmodel 2400 x 500 mm rvs extern €  6.083,00 

Accesoires:  
ET600 meerprijs wandschouw 60 cm diep €  268,00 
PNF 303-2 plasmafilter. Bij gebruik plasmafilter 2 stuks bestellen €  950,00 
KF3737 koolstoffilters per stuk afhankelijk van de breedte 6, 7 of 8 €  22,00 
FB 811 radiografische afstandbediening €  62,00 

MODEL Horizon ET dubbel

De dubbele Horizon ET is ontwikkeld voor bredere
kookzones. De Horizon wordt geleverd met 2 interne
motoren of in combinatie met twee externe motoren.
Tevens zijn uitgebreide maatwerkoplossingen 
Mogelijk. Ook verkrijgbaar in 60 cm diep. 
   
Model horizon ET dubbel: een functionele 
oplossing voor brede kookzones.

By O+f A-Line®
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MODEL Horizon XL
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1800  / 2100 / 2400 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 760 mm t/m 1140 mm
Capaciteit  : intern 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 180 Watt
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

Wasemschouw en verlichtingselement uit één stuk.
De motor kan zowel links als rechts geplaatst
worden. De witte glasplaat en 3 relingstangen
worden verlicht door neonlicht die apart geschakeld
kan worden. Elke relingstang wordt geleverd met
drie haken. De glasplaat kan belast worden tot een
gewicht van maximaal 20 kg.

Wandmodel Horizon XL

    Energielabel
EL 185XL-810 CN wandmodel 1800 x 500 rvs intern schacht links €  5.383,00 A+
EL 215XL-810 CN wandmodel 2100 x 500 rvs intern schacht links €  5.942,00 A+
EL 245XL-810 CN wandmodel 2400 x 500 rvs intern schacht links €  6.508,00 A+
ELG 185XL-810 CN wandmodel 1800 x 500 rvs extern schacht links €  5.210,00 
ELG 215XL-810 CN wandmodel 2100 x 500 rvs extern schacht links €  5.770,00 
ELG 245XL-810 CN wandmodel 2400 x 500 rvs extern schacht links €  6.339,00 
    
EL 185XR-810 CN wandmodel 1800 x 500 rvs intern schacht rechts €  5.383,00 A+
EL 215XR-810 CN wandmodel 2100 x 500 rvs intern schacht rechts €  5.942,00 A+
EL 245XR-810 CN wandmodel 2400 x 500 rvs intern schacht rechts €  6.508,00 A+
ELG 185XR-810 CN wandmodel 1800 x 500 rvs extern schacht rechts €  5.210,00 
ELG 215XR-810 CN wandmodel 2100 x 500 rvs extern schacht rechts €  5.770,00 
ELG 245XR-810 CN wandmodel 2400 x 500 rvs extern schacht rechts €  6.339,00 
    
XL600 meerprijs voor wasemschouwen 600 mm diep  €  268,00 
PNF 303-2 Plasmafilter met 3 electroden €  950,00 
KF3727 koolstoffilters per stuk afhankelijk van de breedte 3, 4 of 5 €  22,00

By O+f A-Line®
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Eilandmodellen

Eilandmodellen 39 cm    
OR  39
    
Eilandmodellen 40 cm    
KR  40
    
Eilandmodellen 90 cm  
Quatro Slim  41
Quatro Deluxe  42
Quatro Super Slim  43
Quatro Corretto  44
Quatro Black  45
Quatro Super Slim Black  46
Luna  47
Sigma  48
Tornado Topline 49
Cycloon Topline 50
Hurricane Topline 51
Horizon Lite Topline 52
Horizon Star Topline 53
    
Eilandmodellen 120 cm t/m 240 cm 
Quatro Slim  41
Quatro Black  45
Tornado Topline 49
Cycloon Topline 50
Hurricane Topline 51
Horizon Lite Topline 52
Horizon Star Topline 53
Astar Topline 54
Horizon ET dubbel Topline 55
i-Box Topline 56
Horizon XL Topline 57 

Een eilandschouw is een vrijhangende wasemschouw welke gemonteerd wordt tegen het plafond of een luifel. Er bestaan meerdere mogelijkheden om 
het afvoergat te plaatsen. In het plafond. De afvoerbuis wordt door het plafond heen, door een of meerdere,  ruimtes, naar buiten gebracht. Ook is het 
mogelijk de afvoerbuis in het plafond te laten meestorten. In de muur. In dit geval wordt  het afvoergat in de muur geboord. Als het niet mogelijk is het 
afvoergat van de wasemschouw in het plafond te boren, de schouw  niet tegen een luifel gemonteerd of het plafond niet wordt verlaagd, zal er een koof 
moeten worden aangelegd waardoorheen de afvoerbuis wordt gelegd. 

Met de introductie van werkbladen dieper dan 60 cm is het ook mogelijk een eilandschouw 
vrijhangend te monteren boven een wandopstelling.

Voor zowel wand- als eilandschouwen geldt dat de functionaliteit voorop staat. Een goede 
afzuiging van kookdampen is een behoud voor uw keuken. De eilandschouwen van Airo design 
zijn geslaagde combinaties van functionaliteit en design. De keuze voor een bepaald model is in 
de eerste plaats afhankelijk van uw persoonlijke smaak. Binnen dit kader is de keuze voor een 
bepaald model afhankelijk van de breedte van uw kookzone, de lengte van uw afvoerkanaal en 
de grootte van uw keuken. 

De eilandmodellen van Airo design kenmerken zich door een sterke motor 
met een zeer laag geluidsniveau. 
 
Laat u verrassen door de design eilandschouwen van Airo design.
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Eilandmodel OR

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : rond 390 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 865 mm t/m 1165 mm (eventueel in te korten)
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC motor
Geluid  : 34 - 49 dBA (47 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs   
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 2 x 3 watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen 
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CI5038                       eilandmodel 390 mm rvs interne motor €  1.476,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm € 97,00  
KF22520-1 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 390 mm € 18,50

MODEL OR

Met een diameter van slecht 39 cm, een sterke 
800 m3/h motor met een geluidsniveau van maximaal
49 dBA en in combinatie met een randafzuigsysteem
voldoet model OR aan de hoogste eisen.
  
Model OR: bescheiden en met een harmonische
eenvoud integreerbaar in bijna elk keukendesign. 
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MODEL KR
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 400 x 300 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 740 mm t/m 1150 mm (eventueel in te korten)
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (47 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 2 x 3 watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Harmonische eenvoud, trendy design met een 
800 m3/h motor, een geluidsniveau van maximaal
49 dBA in combinatie met een modern 
randafzuigsysteem.  
  
Model KR: bescheiden en met een harmonische
eenvoud integreerbaar in bijna elk keukendesign. 

Eilandmodel KR

    Energielabel
CI5040 eilandmodel 400 mm rvs interne motor € 1.476,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm  € 41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm  € 97,00   
KF3118-1 koolstoffilter recirculatie eilandmodel  € 18,50
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Eilandmodel Quatro Slim

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs halogeenarmatuur 4 x 20 Watt
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen 
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CI3009 eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor €  1.348,00 A+
CI3012 eilandmodel 1200 x 600 mm rvs interne motor €  1.529,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF2823-3 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm €  55,00 
KF3028-3 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm €  55,00

MODEL Quatro Slim

Tijdloos design, een strak vorm gegeven blokline 
model met een hoogte van slechts 6 cm. Model 
Quatro Slim laat zich moeiteloos intregeren in de 
meeste keukeninrichtingen.
  
Model Quatro Slim: strakke vormgeving, 
functioneel en tijdloos mooi.  
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MODEL Quatro Deluxe
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Beproefd design nu uitgerust met de succesvolle
LED verlichting van Airo design en de luxe met rvs
afgewerkte vetfilters.

Model Quatro Deluxe: strak vormgegeven, breed
toepasbaar en voorzien van de energiezuinige 
LED verlichting.  

Eilandmodel Quatro Deluxe

    Energielabel
CI2190 eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor €  1.400,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF2823-3 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm €  55,00 
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Eilandmodel Quatro Super Slim

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 795 mm t/m 995 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 2x 3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen 
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CI 3190 Eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor €  1.294,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF2823-3 koolstoffilters recirculatie wandmodel 900 mm €  55,00  

MODEL Quatro Super Slim

Beproefd design, een strak vormgegeven blokline
model met een onderbouwhoogte van slecht 4 cm
die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar
in 90 cm breed.  
  
Model Quatro Super Slim: strak vormgegeven, 
functioneel en breed toepasbaar. 
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MODEL Quatro Corretto
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 830 mm t/m 1010 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Beproefd design, een strak vormgegeven blokline
model met een onderbouwhoogte van 8 cm
die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar
in 90 cm breed en voorzien van randafzuiging
  
Model Quatro Corretto: strak vormgegeven,
functioneel en breed toepasbaar.

Eilandmodel Quatro Corretto

    Energielabel
CI4090 eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor €  1.485,00 A+

Accessoires: 
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF3028-2 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm €  37,00 
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Eilandmodel Quatro Black

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 x 610 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 810 mm t/m 1010 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : touch screen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
CI1009BL eilandmodel 900 x 610 mm rvs interne motor €  1.505,00 A+
CI1012BL eilandmodel 1200 x 610 mm rvs interne motor €  1.544,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF2823-3 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm €  55,00 
KF3028-3 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm €  55,00  

MODEL Quatro Black

Touch screen bediening geïntrigeerd in een strakke
zwarte glasplaat aan de voorzijde van de schouw
voegt een nieuwe dimensie toe aan het blokline 
model.  
  
Model Quatro Black: een combinatie van beproefd
design en innovatieve toevoegingen. 



Artikelnummer Omschrijving Adviesprijs incl. btw

- 46 - - 47 -

MODEL Quatro Super Slim Black
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 795 mm t/m 995 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo touch screen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Beproefd design, een strak vormgegeven blokline
model met een onderbouwhoogte van slecht 4 cm
die geheel naadloos is afgewerkt. Verkrijgbaar in
een breedte van 90 cm. 
  
Model Quatro Super Slim Black: strak 
vormgegeven, functioneel en breed toepasbaar.

Eilandmodel Quatro Super Slim Black

    Energielabel
CI 3490 eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor €  1.376,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF2422-3 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm €  55,00  
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Eilandmodel Luna

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : totale hoogte 870 mm. Schacht eendelig
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 54 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, plasmafilter recirculatiemodel bestellen
 motorloos : nee
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : ja
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt 
Energielabel  : A+

    Energielabel
OFI5901 eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor €  1.877,00 A+
ELP 95LU60-812 CNG eilandmodel 900 x 600 mm rvs recirculatie incl. plasmafilter 3 electr. €  2.594,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00   

MODEL Luna

Achter het modern uiterlijk schuilt meer technologie
dan op het eerste gezicht te zien is. Model Luna
biedt u een scala aan mogelijkheden. Een zeer
modern randafzuigsysteem en halogeen verlichting 
zijn slechts het topje van de ijsberg.

By O+f A-Line®
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MODEL Sigma
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : van 800 mm t/m 1015 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Energielabel  : A+

Met de Sigma krijgt de keuken een toonaangevende
uitstraling. De verfijnde glazen boog van deze 
schitterende eilandschouw benadrukt moeiteloos
het interieur van de keuken. 
  
Model Sigma: fraai gevormd, een aanwinst in elke
keuken.

Eilandmodel Sigma

    Energielabel
CI5509 eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor €  1.476,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF22520-2 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm €  37,00 
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Eilandmodel Tornado

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 / 1500 x  650 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : schacht eendelig. Totale schouwhoogte opgegeven bij bestelling
Capaciteit  : intern 850 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor  : EBM
Geluid  : 66 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : Airo black touch screen
Vetfilterindicatie  : ja
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 285 Watt 
Foto  : scharnierende rvs bodem m.b.v. een gasdrukveer

    Energielabel
CI 5201 eilandmodel 900 x 650 mm rvs interne motor €  2.846,00 C
CI 5212 eilandmodel 1200 x 650 mm rvs interne motor €  2.911,00 C
CI 5205 eilandmodel 1500 x 650 mm rvs interne motor €  3.165,00 C
CI 5202 eilandmodel 900 x 650 mm rvs extern €  2.711,00 
CI 5213 eilandmodel 1200 x 650 mm rvs extern €  2.759,00  
CI 5215 eilandmodel 1500 x 650 mm rvs extern €  3.014,00  
CI 5203 eilandmodel 900 x 650 mm rvs recirculatie €  3.172,00 C
CI 5214 eilandmodel 1200 x 650 mm rvs recirculatie €  3.258,00 C
CI 5216 eilandmodel 1500 x 650 mm rvs recirculatie €  3.577,00 C

Accessoires:
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  41,00 
563 150 geluidsdemper 150 mm €  97,00  
RC 1606 afstandbediening rvs (optioneel) €  91,00

DIMBARE LEDVERLIChTING

MODEL Tornado

Nieuw innovatief TOPLINE design. De bodem van de
Tornado is geheel van geperforeerd rvs en is in zijn
geheel scharnierbaar. De filters liggen op de bodem
en zijn makkelijk te reinigen. Een krachtige motor en
dimbare ledverlichting complementeren de Tornado.
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MODEL cycloon
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 / 1500 x  650 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : schacht eendelig. Totale schouwhoogte opgegeven bij bestelling
Capaciteit  : intern 850 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor  : EBM
Geluid  : 66 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : aluminium
Verlichting  : LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : Airo black touch screen
Vetfilterindicatie  : ja
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 285 Watt
Foto  : scharnierende glas plaat m.b.v. een gasdrukveer

Nieuw innovatief TOPLINE design. De bodem van 
de Cycloon is geheel van glas en is scharnierbaar.  
De filters hangen in de RVS bodem en zijn makkelijk
te reinigen. Een krachtige motor en dimbare
ledverlichting complementeren de Cycloon.

Eilandmodel cycloon

    Energielabel
CI 5301 eilandmodel 900 x 650 mm rvs interne motor €  2.779,00 C
CI 5312 eilandmodel 1200 x 650 mm rvs interne motor €  2.838,00 C
CI 5305 eilandmodel 1500 x 650 mm rvs interne motor €  3.078,00 C
CI 5302 eilandmodel 900 x 650 mm rvs extern €  2.650,00 
CI 5313 eilandmodel 1200 x 650 mm rvs extern €  2.696,00  
CI 5315 eilandmodel 1500 x 650 mm rvs extern €  2.935,00  
CI 5303 eilandmodel 900 x 650 mm rvs recirculatie €  3.118,00 C
CI 5314 eilandmodel 1200 x 650 mm rvs recirculatie €  3.165,00 C
CI 5316 eilandmodel 1500 x 650 mm rvs recirculatie €  3.465,00 C

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00  
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
RC 1606 afstandbediening rvs (optioneel) €  91,00

DIMBARE LEDVERLIChTING
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Eilandmodel Hurricane

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 / 1500 x  650 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : schacht eendelig. Totale schouwhoogte opgegeven bij bestelling
Capaciteit  : intern 850 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor  : EBM
Geluid  : 66 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : LED warm white 4 x 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, recirculatiemodel bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : Airo black touch screen
Vetfilterindicatie  : ja
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 285 Watt 
Foto  : scharnierende rvs bodem m.b.v. een gasdrukveer

    Energielabel
CI 5401 eilandmodel 900 x 650 mm rvs interne motor €  2.827,00 C
CI 5412 eilandmodel 1200 x 650 mm rvs interne motor €  2.889,00 C
CI 5405 eilandmodel 1500 x 650 mm rvs interne motor €  3.223,00 C
CI 5402 eilandmodel 900 x 650 mm rvs extern €  2.696,00 
CI 5413 eilandmodel 1200 x 650 mm rvs extern €  2.741,00  
CI 5415 eilandmodel 1500 x 650 mm rvs extern €  3.079,00  
CI 5403 eilandmodel 900 x 650 mm rvs recirculatie €  3.204,00 C
CI 5414 eilandmodel 1200 x 650 mm rvs recirculatie €  3.227,00 C
CI 5416 eilandmodel 1500 x 650 mm rvs recirculatie €  3.625,00 C

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
RC 1606 afstandbediening rvs (optioneel) €  91,00 

DIMBARE LEDVERLIChTING

MODEL Hurricane

Nieuw innovatief TOPLINE design met randafzuiging
De bodem van de Hurricane is van rvs en is geheel 
Schanierbaar.De filters hangen in de RVS bodem en 
zijn makkelijk te reinigen.Een krachtige motor en 
dimbare Ledverlichting complementeren de 
Hurricane.
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MODEL Horizon Lite
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 x 600
Hoogte   : totale hoogte 865 mm. Schacht eendelig
Capaciteit  : intern 755 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening 
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

Elegant met een lage onderbouwhoogte, dat is de 
Horizon Lite. De moderne bedieningselektronica
met blauwe digitale aanduiding is overzichtelijk
en eenvoudig te bedienen. De horizon Lite wordt
zowel als wand als eilandschouw geleverd.

Eilandmodel Horizon Lite

    Energielabel
EL 95HL60-810 CN eilandmodel 900 x 600 mm rvs interne motor €  2.880,00 A++
EL 125HL60-810 CN eilandmodel 1200 x 600 mm rvs interne motor €  3.442,00 A+
ELG 95HL60-810 CN eilandmodel 900 x 600 mm rvs extern €  2.733,00 
ELG 125HL60-810 CN eilandmodel 1200 x 600 mm rvs extern €  3.305,00

Accessoires:
PNF 303-2 Plasmafilter met 3 electr. €  950,00 
KF4527-3 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 900 mm €  66,00 
KF4527-4 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm €  88,00 
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00  
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00

By O+f A-Line®
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Eilandmodel Horizon Star

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 / 1500 x  600 mm
Hoogte   : totale hoogte 865 mm. Schacht eendelig
Capaciteit  : intern 800 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 54 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : rvs   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt 
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

    Energielabel
EL 95HS60-810 CN eilandmodel 900 x 600 rvs interne motor  €  2.987,00 A++
EL 125HS60-810 CN eilandmodel 1200 x 600 rvs interne motor  €  3.510,00 A+
EL 155HS60-810 CN eilandmodel 1500 x 600 rvs interne motor €  4.093,00 A+ 
ELG 95HS60-810 CN eilandmodel 900 x 600 rvs extern €  2.855,00 
ELG 125HS60-810 CN eilandmodel 1200 x 600 rvs extern €  3.376,00 
ELG 155HS60-810 CN eilandmodel 1500 x 600 rvs extern  €  3.960,00

Accessoires:
PNF 303-2 plasmafilter met 3 electroden €  950,00 
KF2727-2 koolstoffilters recirculatie elandmodel 900 mm €  44,00 
KF2727-3 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1200 mm €  66,00 
KF2727-4 koolstoffilters recirculatie eilandmodel 1500 mm  €  88,00 
FB811 radiografische afstandbediening €  62,00

MODEL Horizon Star

Een ster in functionaliteit en design. Verkrijgbaar
in 90, 120 en 150 cm. breed. Zowel met interne 
motor, als geschikt voor het plasmafilter en externe 
motoren. Voorzien van randafzuiging en LED 
verlichting.
Model horizon Star: een strakke blokline schouw
die in bijna alle situaties kan worden toegepast.

By O+f A-Line®
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MODEL Astar
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1200 / 1500 x 630 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : totale hoogte 875 mm. Schacht eendelig
Capaciteit  : intern 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : 6 / 8 vlakingebouwde power-LED's 4,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening 
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 181 Watt maximaal
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

De Astar is een wasemschouw van de nieuwe
generatie. Deze schouw is voorzien van de energie-
zuinige EBM-EC motor met een capaciteit van
820 m3/h en een enegieverbuik van maximaal 
181 Watt.
Model Astar: tot 90 % minder energieverbruik in
vergelijking tot de gangbare wasemschouwen.

Eilandmodel Astar

    Energielabel
EL125AS63-810CN eilandmodel 1200 x 630 mm rvs interne motor €  3.781,00 A+
EL155AS63-810CN eilandmodel 1500 x 630 mm rvs interne motor €  4.168,00 A+
ELG125AS63-810CN eilandmodel 1200 x 630 mm rvs extern €  3.483,00 
ELG155AS63-810CN eilandmodel 1500 x 630 mm rvs extern €  3.870,00

Accessoires:
PNF 303-2 plasmafilter met 3 electroden €  950,00 
FB811 radiografische afstandbediening €  62,00
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  

By O+f A-Line®
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Eilandmodel Horizon ET dubbel

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1600 /1800 /2100 /2400 x 500/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : totale hoogte 910 mm. Eendelige schacht
Capaciteit  : intern 2 x 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 340 Watt 
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

    Energielabel
EL 165ET60-810 CN eilandmodel 1600 x 600 mm rvs 2 x interne motor €  5.106,00 A
EL 185ET60-810 CN eilandmodel 1800 x 600 mm rvs 2 x interne motor €  5.727,00 A
EL 215ET60-810 CN eilandmodel 2100 x 600 mm rvs 2 x interne motor €  6.328,00 A
EL 245ET60-810 CN eilandmodel 2400 x 600 mm rvs 2 x interne motor €  6.905,00 A
ELG 165ET60-810 CN eilandmodel 1600 x 600 mm rvs extern €  4.858,00 
ELG 185ET60-810 CN eilandmodel 1800 x 600 mm rvs extern €  5.479,00 
ELG 215ET60-810 CN eilandmodel 2100 x 600 mm rvs extern €  6.080,00 
ELG 245ET60-810 CN eilandmodel 2400 x 600 mm rvs extern €  6.657,00
 
EL 165ET68-810 CN eilandmodel 1600 x 680 mm rvs 2 x interne motor €  5.500,00 A
EL 185ET68-810 CN eilandmodel 1800 x 680 mm rvs 2 x interne motor €  6.123,00 A
EL 215ET68-810 CN eilandmodel 2100 x 680 mm rvs 2 x interne motor €  6.790,00 A
EL 245ET68-810 CN eilandmodel 2400 x 680 mm rvs 2 x interne motor €  7.333,00 A
ELG 165ET68-810 CN eilandmodel 1600 x 680 mm rvs extern €  5.252,00 
ELG 185ET68-810 CN eilandmodel 1800 x 680 mm rvs extern €  5.875,00 
ELG 215ET68-810 CN eilandmodel 2100 x 680 mm rvs extern €  6.542,00 
ELG 245ET68-810 CN eilandmodel 2400 x 680 mm rvs extern €  7.085,00 
PNF 303-2 plasmafilter. Bij gebruik plasmafilter 2 stuks bestellen €  950,00 
KF3737 koolstoffilters per stuk afhankelijk van de breedte 6, 7 of 8 €  22,00 
FB 811 radiografische afstandbediening €  62,00 

MODEL Horizon ET dubbel

De dubbele Horizon ET is ontwikkeld voor brede
kookzones. Wordt geleverd met twee interne
motoren van 755 m3/h of extern in conbinatie met
twee externe motoren. Tevens zijn uitgebreide maat-
werkoplossingen mogelijk.
Model horizon ET dubbel: een functionele 
oplossing voor brede kookzones. 

By O+f A-Line®
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MODEL i-Box
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1200 x 640 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 350 mm. Hoogte staalkabels instelbaar van 30 mm t/m 1500 mm
Capaciteit  : 820 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : aluminium
Verlichting  : LED band warm white 8 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : nee
 recirculatie : ja, inclusief plasmafilter
 motorloos : nee
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening 
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt

De i-Box eilandschouw is een volledig nieuw
design met veel innovatieve details. De i-Box is
een rasechte recirculatie schouw die standaard
met het plasmafilter is uitgerust. Ideaal voor de
keuken waarbij een afvoerkanaal niet mogelijk is
of waarbij energiebesparing het uitgangspunt is.

Eilandmodel i-Box

    Energielabel
ELP 127iBi064-811 eilandmodel 1200 x 640 mm rvs intern plasmafilter 3 electroden €  5.876,00 A+

Accessoires:
FB811 radiografische afstandbediening €  62,00  

By O+f A-Line®
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Eilandmodel Horizon XL

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1800  / 2100 / 2400 x 600/680 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : totale hoogte 910 mm. Eendelige schacht
Capaciteit  : intern 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 180 Watt 
Tegen meerprijs schachtaanpassingen mogelijk

    Energielabel
EL 185XL60-810 CN eilandmodel 1800 x 600 rvs intern schacht links €  6.083,00 A
EL 215XL60-810 CN eilandmodel 2100 x 600 rvs intern schacht links €  6.889,00 A
EL 245XL60-810 CN eilandmodel 2400 x 600 rvs intern schacht links €  7.456,00 A
EL 185XL60-810 CN eilandmodel 1800 x 600 rvs extern schacht links €  5.918,00 
EL 215XL60-810 CN eilandmodel 2100 x 600 rvs extern schacht links €  6.716,00 
EL 245XL60-810 CN eilandmodel 2400 x 600 rvs extern schacht links €  7.308,00

EL 185XR60-810 CN eilandmodel 1800 x 600 rvs intern schacht rechts €  6.083,00 A
EL 215XR60-810 CN eilandmodel 2100 x 600 rvs intern schacht rechts €  6.889,00 A
EL 245XR60-810 CN eilandmodel 2400 x 600 rvs intern schacht rechts €  7.456,00 A
EL 185XR60-810 CN eilandmodel 1800 x 600 rvs extern schacht rechts €  5.918,00 
EL 215XR60-810 CN eilandmodel 2100 x 600 rvs extern schacht rechts €  6.716,00 
EL 245XR60-810 CN eilandmodel 2400 x 600 rvs extern schacht rechts €  7.308,00
 
XL680 meerprijs voor wasemschouwen 680 mm diep  €  268,00 
PNF 303-2 plasmafilter met 3 electroden €  950,00 
KF3727 koolstoffilters per stuk afhankelijk van de breedte 3, 4 of 5 €  22,00  

MODEL Horizon XL

Wasemschouw en verlichtingselement uit één stuk.
De motor kan zowel links als rechts geplaatst
worden. De witte glasplaat en 3 relingstangen
worden verlicht door neonlicht die apart geschakeld
kan worden. Elke relingstang wordt geleverd met
drie haken. De glasplaat kan belast worden tot een
gewicht van maximaal 20 kg. 

By O+f A-Line®
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Vlakschermen, inbouwunits en plafondinbouwunits

Vlakschermen     
SL 60   60  
Vlakscherm Lindo   61
     
Inbouwunits     
Estrella 560 x 300   62
Estrella 860 x 300   62
Estrella 1160 x 300   62
A 50 Topline  63
A 60 Topline  63
A 70 Topline  63
A 80 Topline  63
A 110 Topline  63
Linea 850 x 280  Topline  64
Linea 1150 x 280 Topline  64
De Luxe 773 x 410 Topline  65
De Luxe 1047 x 410 Topline  65
De Luxe 1324 x 410 Topline  65
De Luxe met randafzuiging 785 x 398 Topline  66
De Luxe met randafzuiging 1060 x 398 Topline  66  
    
Plafondinbouwunit     
Estrella 900 x 500   67
Estrella 900 x 600   67
Estrella 1200 x 500   67
Estrella 1200 x 600   67
Estrella Glas 900 x 600   68
Estrella Glas 1200 x 600   68
Estrella Sun 900 x 600   69
Estrella Sun 1200 x 600   69
Luna II 90 Topline  70
Luna II 120 Topline  70
Luna II 150 Topline  70
Luna II 180 Topline  70
Aero 1010 x 564 Topline  71
Aero 1288 x 564 Topline  71
Aero 1640 x 610 Topline  71
Aero wand 1021 x 504 Topline  72
    
Plafondonderbouwunit     
Luna-Step Topline  73
i-Box-Step Topline  74
i-Box Topline  75

Werkbladafzuiging     
Downdraft Move RVS 900 / 1200 en 1500 mm Topline  76
Downdraft Move Rood glas 900 / 1200 en 1500 mm Topline  76
Downdraft Move Zwart glas 900 / 1200 en 1500 mm Topline  76
Sky Downdraft 900 en 1200 mm Topline  77
URS 510 mm Topline  78 
URS 512 mm Topline  78
URS 520 mm Topline  78
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MODEL SL 60
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 600 x ingeschoven 335 uitgeschoven 515 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : n.v.t
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm met terugslagklep
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 2x3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 285 Watt
Energie Label  : A+

Model SL is een vlakscherm uitgevoerd met
een rvs greeplijst, een glazen uittrekscherm 
en een zeer professioneel geleidersysteem. 
Twee Led lampen van 2,3 Watt verlichten 
de kookzone optimaal.
 
Model SL: een vlakscherm met een uitstekende
kwaliteit voor een bovenkast van 60 cm breed.

Vlakscherm SL 60

    Energielabel
CW7506 vlakscherm 600 mm rvs/glas interne motor €  605,00 A+
CW7506PL vlakscherm 600 mm rvs interne motor incl. plasmanormfilter 2 electr. €  1.290,00 A+

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00 
KF48517-1 Koolstoffilters recirculatie vlakscherm 600 mm €  37,00 
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Vlakscherm Lindo  Verkrijgbaar in 60, 90 en 120 cm.

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 600 / 900 / 1200 x 305 t/m 475 mm
Hoogte  : 352 mm
Capaciteit  : intern 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm 
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilter / plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt 

    Energielabel
FL 60-810 vlakscherm 600 mm rvs/glas interne motor €  2.027,00 A++
FL 90-810 vlakscherm 900 mm rvs/glas interne motor €  2.294,00 A++
FL 120-810 vlakscherm 1200 mm rvs/glas interne motor €  2.530,00 A+
    
FLG 60-810 vlakscherm 600 mm rvs/glas extern €  1.879,00 
FLG 90-810 vlakscherm 900 mm rvs/glas extern €  2.141,00 
FLG 120-810 vlakscherm 1200 mm rvs/glas extern €  2.377,00 

Accessoires:
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00 
PNF 103-2 plasmafilter met 3 electroden €  950,00

MODEL Lindo By O+f A-Line®
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MODEL Estrella
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 560 x 300 / 860 x 300 / 1160 x 300 mm
Hoogte  : 120 mm. Exclusief motor en afvoerkanaal
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm 
Vetfilters  : rvs
Verlichting  : Airo LED armatuur 3000K warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, plasmanormfilter bestellen
 motorloos : n.v.t.
 externe motor : ja
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Inbouwmaat  : 560 x 300 = 535 x 270  /  860 x 300 = 835 x 270  /  1160 x 300 = 1135 x 270 mm

Met de Estrella bieden wij u een inbouwunit
tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
De motor kan zowel op de unit gemonteerd worden
of als externe doorvoermotor gebruikt worden.
De unit is leverbaar in 56, 86 en 116 x 30 cm.
De Estrella wordt gecomplementeerd door enegie-
zuinige LED verlichting en een scharnierbare plaat
door middel van een gasdrukveer. 

Inbouwunit Estrella

    Energielabel
CP9056 Estrella inbouwunit   560 x 300 motor intern/extern €  1.067,00 A+
CP9086 Estrella inbouwunit   860 x 300 motor intern/extern €  1.219,00 A+
CP9116 Estrella inbouwunit 1160 x 300 motor intern/extern €  1.270,00 A+
      
Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter.  
  Optie 1: motor op unit      
 Optie 2: motor op afstand

Accessoires:  
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00 
APF0002 plasmafilter met 2 electroden €  685,00 
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Inbouwunits A serie

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 500, 600, 700, 800, 1100 x 400 mm
Hoogte   : 250 mm
Capaciteit  : intern 850 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 80
Motor  : EBM kunststof
Geluid  : 66 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm 
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : LED verlichting warm white
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : nee
 motorloos : op aanvraag, geschikt voor mechanische ventilatie
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : Airo externe touch screen bediening
Vetfilterindicatie  : ja
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 300 Watt 
Uitgebreide maatwerkoplossingen op aanvraag.

    Energielabel
A 50 Airo inbouwunit 500 x 400 x 250 rvs interne motor €  1.041,00 C
A 60 Airo inbouwunit 600 x 400 x 250 rvs interne motor €  1.105,00 C
A 70 Airo inbouwunit 700 x 400 x 250 rvs interne motor €  1.169,00 C
A 80 Airo inbouwunit 800 x 400 x 250 rvs interne motor €  1.225,00  C
A 110 Airo inbouwunit 1100 x 400 x 250 rvs interne motor €  1.517,00 C

A 50 EXT Airo inbouwunit 500 x 400 x 120 rvs extern €  914,00 
A 60 EXT Airo inbouwunit 600 x 400 x 120 rvs extern €  977,00 
A 70 EXT Airo inbouwunit 700 x 400 x 120 rvs extern €  1.033,00  
A 80 EXT Airo inbouwunit 800 x 400 x 120 rvs extern €  1.097,00  
A 110 EXT Airo inbouwunit 1100 x 400 x 120 rvs extern €  1.378,00 

Accessoires:
 Plasmafilter met 2 electr. €  685,00 
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00  
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
RC 1606 afstandbediening rvs (optioneel) €  91,00

De inbouwunits worden standaard geleverd met 5 meter kabel en een luxe plexiglas montageframe t.b.v. touch screen bediening.

MODEL Inbouwunits A serie

Een strak vormgegeven en functionele aanvulling
voor elke klassieke keuken of eigen ontworpen
wasemschouw. De inbouwunit van Airo design 
onderscheidt zich door een groot bedienings gemak 
door middel van een touch screen inclusief 5 mtr 
kabel die naar eigen wens extern geplaatst 
kan worden. De touch screen is standaard voorzien
van een IR oog t.b.v. een optionele afstandbediening
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MODEL Linea
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 850 / 1150 x 280 mm
Hoogte  : 325 mm. 
Capaciteit  : intern 820 m3/h 
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dBA
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm 
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED Luca fixed 2,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : Ja, koolstoffilter / plasma uitvoering
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen. Vanaf pagina 90
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt

Linea inbouwunit

    Energielabel
Li90-810 Linea inbouwunit 850 x 280 mm rvs intern €  1.895,00 A++
Li120-810 Linea inbouwunit 1150 x 280 mm rvs intern €  2.122,00 A++
LiG90-810 Linea inbouwunit 850 x 280 mm rvs extern €  1.810,00 
LiG120-810 Linea inbouwunit 1150 x 280 mm rvs extern €  2.037,00 
LiP90-812 Linea inbouwunit 850 x 280 mm rvs intern met plasmafilter €  2.845,00 A++
 
Accessoires:
Kf4417-1 koolstoffilter recirculatie inbouwunit 850 mm € 22,00 
KF3317-2 Koolstoffilter recirculatie inbouwunit 1150 mm € 44,00 
FB811 afstandbediening € 62,00 
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00

By O+f A-Line®
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Inbouwunit B serie

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 773 / 1047 / 1324 x 410/600 mm
Hoogte  : 355 mm
Capaciteit  : intern 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dB
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm 
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters / plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt 
Inbouwmaat  : 720 x 360/465/550 mm 998 x 360/465/550 mm 1270 x 360/465/550 mm

    Energielabel
LB 90-811 wandmodel inbouwunit 773 x 410 x 355 mm rvs interne motor €  1.907,00 A++
LB 120-811 wandmodel inbouwunit 1047 x 410 x 355 mm rvs interne motor €  2.124,00 A+
LB 150-811 wandmodel inbouwunit 1324 x 410 x 355 mm rvs interne motor €  2.448,00 A+
LBG 90-811 wandmodel inbouwunit 773 x 410 x 355 mm rvs extern €  1.790,00 
LBG 120-811 wandmodel inbouwunit 1047 x 410 x 355 mm rvs extern €  2.001,00 
LBG 150-811 wandmodel inbouwunit 1324 x 410 x 355 mm rvs extern €  2.292,00 
LB 9050-811 eilandmodel inbouwunit 773 x 515 x 355 mm rvs interne motor €  2.061,00 A ++
LB 12050-811 eilandmodel inbouwunit 1047 x 515 x 355 mm rvs interne motor €  2.258,00 A+
LB 15050-811 eilandmodel inbouwunit 1324 x 515 x 355 mm rvs interne motor €  2.536,00 A+
LBG 9050-811 eilandmodel inbouwunit 773 x 515 x 355 mm rvs extern €  1.931,00 
LBG 12050-811 eilandmodel inbouwunit 1047 x 515 x 355 mm rvs extern €  2.118,00 
LBG 15050-811 eilandmodel inbouwunit 1324 x 515 x 355 mm rvs extern €  2.377,00 
LB 9060-811 eilandmodel inbouwunit 773 x 600 x 355 mm rvs interne motor €  2.206,00 A++
LB 12060-811 eilandmodel inbouwunit 1047 x 600 x 355 mm rvs interne motor €  2.399,00 A+
LB 15060-811 eilandmodel inbouwunit 1324 x 600 x 355 mm rvs interne motor €  2.703,00 A+
LBG 9060-811 eilandmodel inbouwunit 773 x 600 x 355 mm rvs extern €  2.086,00 
LBG 12060-811 eilandmodel inbouwunit 1047 x 600 x 355 mm rvs extern €  2.275,00 
LBG 15060-811 eilandmodel inbouwunit 1324 x 600 x 355 mm rvs extern €  2.560,00 
PNF 303-2 plasmafilter met 3 electroden €  950,00 
FEB 811 radiografische afstandbediening €  62,00 
KF2727 koolstoffilters recirculatie per stuk aantal 2, 3 of 4 afhankelijk van de breedte €  22,00  

MODEL Inbouwunits B serie By O+f A-Line®
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MODEL Inbouwunits C serie
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 785 / 1060 x 398 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 355 mm / 130 mm
Capaciteit  : intern 820 m3/h. Externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dBA
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm 
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : 2 / 3 vlakingebouwde power-LED's 4,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 145 Watt
Inbouwmaat  : 785 x 398 = 755 x 368 / 1060 x 398 =1030 x 368

Inbouwunit C serie

    Energielabel
LB 9140-811 inbouwunit 785 x 398 x 355 mm rvs interne motor €  2.055,00 A++
LB 12140-811 inbouwunit 1060 x 398 x 355 mm rvs interne motor €  2.285,00 A++
LBG 9140-811 inbouwunit 785 x 398 x 130 mm rvs extern €  1.795,00 
LBG 12140-811 inbouwunit 1060 x 398 x 130 mm rvs extern €  2.020,00

Accessoires:
PNF 103-2 plasmafilter met 3 electroden €  950,00 
FB811 radiografische afstandbediening €  62,00
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00  
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
      
 
het verloop van rond 150 mm naar vlakkanaal 220 x 90 mm in een hoek 
van 90 graden zit niet bij de levering inbegrepen.  

By O+f A-Line®
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Plafondinbouwunit Estrella

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 500 / 900 x 600 / 1200 x 500 / 1200 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 120 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA ( 46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm 
Vetfilters  : rvs   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters / plasmafilter bestellen
 motorloos : n.v.t.
 externe motor : ja, inclusief kanaalmotor
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Inbouwmaat  : 90x50 = 875x470 90x60 = 875x570 120 = 1175 x 570/470

    Energielabel
CP 8890 Estrella plafondinbouwunit 900 x 600 motor intern/extern €  1.196,00 A+
CP 8850 Estrella plafondinbouwunit 900 x 500 motor intern/extern €  1.196,00 A+
CP 8812 Estrella plafondinbouwunit 1200 x 600 motor intern/extern €  1.355,00 A+
CP 8815 Estrella plafondinbouwunit 1200 x 500 motor intern/extern €  1.355,00 A+
       
 Prijs is inclusief motor en afstandbediening. Lengte motorkabel maximaal 3 meter.  
  Optie 1: motor op unit
  Optie 2: motor op afstand    
Accessoires:  
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00  
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF2823-2 koolstoffilterset recirculatie plafondinbouwunit €  37,00   
APF0002 plasmafilter met 2 electroden €  685,00  

MODEL Plafondinbouwunit Estrella

Met de Estrella bieden wij u een plafondinbouwunit
tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
De motor kan zowel op de unit gemonteerd worden
of als externe doorvoermotor gebruikt worden.
De unit is leverbaar in 90 x 50 of 60, 120 x 50 of 
60 cm. De Estrella wordt gecomplementeerd door 
enegiezuinige LED verlichting en een scharnierbare 
plaat door middel van een gasdrukveer. 
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MODEL Estrella plafondunit glas
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 / 1200 x 600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 190 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBA (46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Ø 150 mm 
Vetfilters  : rvs   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : n.v.t.
 externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt
Inbouwmaat  : 900x600 = 875x570  /  1200x600 = 1175x570 mm

Plafondinbouwunit Estrella Glas (motor intern)

     Energielabel
CPI 8990G Estrella plafondinbouwunit   900 x 600 motor intern/extern €  1.395,00 A+
CPI 8912G Estrella plafondinbouwunit 1200 x 600 motor intern/extern €  1.463,00 A+
       
 Prijs inclusief: Afstandbediening     
 Verloopstuk vlakkanaal naar rond 150   
  Inbouwhoogte inclusief Plasmafilter is 235 mm    

Accessoires: 
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00  
KF22520-2 koolstoffilterset recirculatie plafondunit 900 mm €  37,00  
KF3028-2 koolstoffilterset recirculatie plafondunit 1200 mm €  37,00  
APF0002 plasmafilter met 2 electroden €  685,00  

Met de Estrella bieden wij u een plafondinbouwunit
tegen een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
De interne motor is horizontaal omkeerbaar voor
afvoer naar links of rechts. 
De unit is leverbaar in 90 x 60 en 120 x 60. 
De Estrella wordt gecomplementeerd door enegie-
zuinige LED verlichting en een scharnierbare witte
glasplaat door middel van een gasdrukveer.
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Plafondinbouwunit Estrella Sun

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 / 1200 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 150 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC Intern als extern
Geluid  : 34 - 49 dBA ( 46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfilters  : rvs   
Verlichting  : Airo LED plaat warm white
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffilters bestellen / plasmanormfilter
 motorloos : ja
 externe motor : ja
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Inbouwmaat  : 900x600 = 875x570 / 1200x500 = 1175x570 mm

     Energielabel
 Estrella Sun plafondinbouwunit   900 x 600 motor intern/extern €  1.595,00 A
 Estrella Sun plafondinbouwunit 1200 x 500 motor intern/extern €  1.675,00 A
       
 Prijs inclusief:  Afstandbediening
   Verloopstuk vlakkanaal naar rond 150   
  Inbouwhoogte inclusief Plasmafilter is 235 mm    

Accessoires:  
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00 
KF22520-2 koolstoffilterset recirculatie plafondunit 900 mm €  37,00  
KF3028-2 koolstoffilterset recirculatie plafondunit 1200 mm €  37,00 
APF0002 plasmafilter met 2 electroden €  685,00   
 

MODEL Estrella plafondunit glas

Met de Estrella Sun bieden wij u een plafondin-
bouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitver-
houding. De interne motor is horizontaal 
omkeerbaar voor afvoer naar links of rechts. De 
unit is leverbaar in 90x60 en 120x60. De Estrella 
wordt gecomplementeerd door enegiezuinige LED 
verlichting en een scharnierbare witte glasplaat door 
middel van een gasdrukveer.
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MODEL LUNA II
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 / 1500 / 1800 x 600 mm
Hoogte  : afvoer bovenzijde 140 mm, afvoer aan een zijde 240 mm. 
Capaciteit  : externe motoren vanaf pagina 80
Motor  : extern
Geluid  : n.v.t. 
Afvoeraansluiting  : Ø 150, 180, 200 mm 
Vetfilters  : aluminium      
Verlichting  : LED verlichting warm white 4x 90/120, 6x 50, 8x180
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : nee
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen.
Bedieningspaneel  : rvs afstandbediening
Vetfilterindicatie  : ja
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : n.v.t.

Plafondinbouwunit Luna II

      Energielabel
MP9060 G Luna II glas 900 x 600 x 140/240 mm motor extern 860 x 560 mm €  2.323,00 nvt
MP1260 G Luna II glas 1200 x 600 x 140/240 mm motor extern 1160 x 560 mm €  2.926,00 nvt
MP1560 G Luna II glas 1500 x 600 x 140/240 mm motor extern 1460 x 560 mm €  3.954,00  nvt
MP1860 G Luna II glas 1800 x 600 x 140/240 mm motor extern 1760 x 560 mm €  4.888,00  nvt
MP9060 R Luna II rvs 900 x 600 x 140/240 mm motor extern 860 x 560 mm €  2.563,00 nvt
MP1260 R Luna II rvs 1200 x 600 x 140/240 mm motor extern 1160 x 560 mm €  3.251,00  nvt
MP1560 R Luna II rvs 1500 x 600 x 140/240 mm motor extern 1460 x 560 mm €  4.265,00  nvt
MP1860 R Luna II rvs 1800 x 600 x 140/240 mm motor extern 1760 x 560 mm €  5.356,00  nvt
 
Accessoires:      
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm  €  97,00 
      
Model Luna II beschikt over een scharnierbare glas- of rvs plaat. In de breedte 900, 1200, en 1500 mm 1 x een scharnierbare plaat. 
In de breedte 1800 mm beschikt de Luna II over 2 scharnierbare glas- of rvs platen.
    

Vrijheid en openheid waren de uitgangspunten voor
de ontwikkeling van de plafondinbouwunit Luna II.
De Luna II beschikt over een modern randafzuig-
systeem en dimbare LED verlichting.  
De Luna II is verkrijgbaar met een glazen of een rvs
scharnierbare plaat door middel van een gasdrukveer.
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Plafondinbouwunit Aero

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1010 / 1288 / 1640 x 564/600 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 155 mm
Capaciteit  : externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : n.v.t.
Afvoeraansluiting  : 220 x 90 mm of rond 150 mm
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : afstandbediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 280 Watt 
Inbouwmaat  : 

     Energielabel
LAG 12160-811 Aero plafondunit 1010 x 564 x 155 mm rvs externe motor €  2.042,00 nvt
LAG 15160-811 Aero plafondunit 1288 x 564 x 155 mm rvs externe motor €  2.927,00 nvt
LAG 18170-811 Aero plafondunit 1640 x 600 x 155 mm rvs externe motor €  4.310,00 nvt

Accessoires:
PNF 302-2 plasmafilter met 3 electroden (in combinatie met GE 146-2) €  950,00 
GE 146-2 doorvoermotor 755 m3/h aansluiting 150 mm €  1.014,00 
AP-RAL LAG Ral 9016 wit  €  392,00

Het plasmafilter kan alleen in combinatie met de doorvoermotor GE 146-2 met een capaciteit van 755 m3/h  
Indien het plasmafilter wordt toegepast in combinatie met de 1640 mm brede unit heeft u 2 x een plasmafilter 
en 2 maal een doorvoermotor GE 146-2 nodig.     
     

MODEL Aero plafondunit

De Aero heeft een inbouwhoogte van slechts155 mm
en kan bijna in iedere situaties worden toegepast. 

By O+f A-Line®
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MODEL Aero plafondunit wandmodel
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1021 x 504 mm
Hoogte  : 504 mm 
Capaciteit  : externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM-EC
Geluid  : n.v.t. 
Afvoeraansluiting  : 220 x 90 mm of rond 150 mm
Vetfilters  : aluminium      
Verlichting  : Airo LED armatuur LUCA fixed warm white
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : afstandbediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt 
Inbouwmaat  : 995 x 479 mm

Plafondinbouwunit Aero wandmodel

      Energielabel
LAG 12150-811 Aero plafondunit wand 1021 x 504 mm rvs externe motor  €  1.896,00 nvt

Accessoires:
PNF 302-2 plasmafilter met 3 electroden (in combinatie met GE 146-2)  €  950,00 
GE 146-2 doorvoermotor 755 m3/h aansluiting 150 mm  €  1.014,00 
AP-RAL LAG Ral 9016 wit   €  392,00 
       
Het plasmafilter kan alleen in combinatie met de doorvoermotor GE 146-2 met een capaciteit van 755 m3/h    
 

De Aero plafondinbouwunit wandmodel is met een 
diepte van 504 mm speciaal ontwikkeld voor wand-
opstellingen. De verlichting is aan de achterzijde
geplaatst. Te verkrijgen met plasmafilter en een 
scala aan externe motoren. 

By O+f A-Line®
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Plafondonderbouwunit Luna-Step

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1300 x 700 x 280 mm
Hoogte   : 280 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 34 - 49 dBa ( 46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : n.v.t.
Vetfilters  : rvs   
Verlichting  : Led armatuur 3000K warm white 4 x 2,3 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : nee
 recirculatie : ja
 motorloos : n.v.t.
 externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 

     Energielabel
ELP 130LUS70-811 plafondonderbouwunit 1300 x 700 x 280 mm rvs intern plasmafilter €  2.850,00 A+
 inclusief afstandbediening en plasmafilter

Accessoires:
ELP 130 K staalkabels 4 x voor ophanging als eilandschouw €  192,00 
AP-RAL LAG Ral 9016 wit  €  392,00   
 

MODEL Plafondonderbouwunit Luna-Step

De Luna-step is een recirculatieschouw die 
standaard wordt uitgeleverd met een plasmafilter.
De step kan tegen het plafond worden gemonteerd
of als eilandschouw aan 4 staalkabels op de
gewenste hoogte worden bevestigd. 
De Luna-step wordt gecomplementeerd door een
modern randafzuigsysteem middels een witte 
glasplaat.

By O+f A-Line®
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MODEL Plafondonderbouwunit i-BOXstep
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1300 x 700 x 255 mm
Hoogte   : 255 mm
Capaciteit  : 820 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 52 dBA
Afvoeraansluiting  : n.v.t.
Vetfilters  : RVS / aluminium         
Verlichting  : 6 vlakingebouwde power-LED's 4,5 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : nee
 recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
 motorloos : n.v.t
 externe motor : n.v.t
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 160 Watt 

Plafondonderbouwunit i-BOXstep

      Energielabel
ELP 137iBS70-812 plafondonderbouwunit 1300 x 700 x 255 mm rvs intern plasmafilter  €  4.850,00 A+
 inclusief afstandbediening en plasmafilter    

Accessoires:
ELP 130 K staalkabels 4 x voor ophanging als eilandschouw  €  192,00 
AP-RAL LAG Ral 9016 wit   €  477,00   
  

De i-BOXstep is een recirculatieschouw die 
standaard wordt uitgeleverd met een plasmafilter.
De step kan tegen het plafond worden gemonteerd
of als eilandschouw aan 4 staalkabels op de
gewenste hoogte worden bevestigd. 
De iBOXstep wordt gecomplementeerd door 
een modern randafzuigsysteem en de nieuwe 
energiezuinige EBM-EC motor. 

By O+f A-Line®
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Plafondonderbouwunit i-BOX

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte  : 1200 x 640 x 380 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 380 mm
Capaciteit  : 820 m3/h
Motor  : EBM-EC
Geluid  : 53 dBA
Afvoeraansluiting  : n.v.t.
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : LED band warm white 8 Watt
Verlichting Dimbaar  : nee
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : nee
 recirculatie : ja, inclusief plasmafilter
 motorloos : nee
 externe motor : nee
Bedieningspaneel  : O+F elektronische bediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 170 Watt 

     Energielabel
ELP 127iBD064-811 plafondmodel 1200 x 640 mm rvs intern plasmafilter 3 electroden €  5.730,00 A+
 inclusief plasmafilter en afstandbediening

MODEL Plafondonderbouwunit i-BOX

De i-Box plafondschouw is een volledig nieuw
design met veel innovatieve details. De i-Box is
een rasechte recirculatie schouw die standaard
met het plasmafilter is uitgerust. Ideaal voor de
keuken waarbij een afvoerkanaal niet mogelijk is
of waarbij energiebesparing het uitgangspunt is.

By O+f A-Line®
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MODEL Move downdraft
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte  : 900 / 1200 / 1500 mm
Hoogte   : uitgeschoven 500 mm
Capaciteit  : 1080 m3/h
Motor  : EBM
Geluid  : 55 dBA
Afvoeraansluiting  : extern Ø 180 mm 
Vetfilters  : rvs         
Verlichting  : n.v.t.
Verlichting Dimbaar  : n.v.t.
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, incl. koolstof
 motorloos : ja
 externe motor : ja, separaat bestellen
Bedieningspaneel  : afstandbediening
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 720 Watt 
Tekening  : extern (boven) en recirculatie (naast)

Downdraft Move

      Energielabel
MW9090 downdraft Move 900 x 79 x 1350 mm rvs extern  €  3.668,00 nvt
MW9012 downdraft Move 1200 x 79 x 1350 mm rvs extern  €  3.940,00 nvt
MW9015 downdraft Move 1500 x 79 x1350 mm rvs extern  €  4.485,00 nvt
        
MW9090R downdraft Move 900 x 79 x 1350 mm rvs recirculatie 1 x motor €  4.267,00 C
MW9012R downdraft Move 1200 x 79 x 1350 mm rvs recirculatie 2 x motor €  4.730,00 C
MW9015R downdraft Move 1500 x 79 x1350 mm rvs recirculatie 2 x motor € 5.193,00 C
       
De recirculatievariant wordt geleverd met koolstoffilters. De externe variant heeft een afvoer van rond 180 mm.   
Minimale benodigde capaciteit van de externe motor 1420 m3/h met afvoeraansluiting 180 of 200 mm.  

De i-BOXstep is een recirculatieschouw die 
standaard wordt uitgeleverd met een plasmafilter.
De step kan tegen het plafond worden gemonteerd
of als eilandschouw aan 4 staalkabels op de
gewenste hoogte worden bevestigd. 
De iBOXstep wordt gecomplementeerd door 
een modern randafzuigsysteem en de nieuwe 
energiezuinige EBM-EC motor. 
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Downdraft SKY

     Energielabel
SKY 90-100 downdraft 875 x 120 x 450 mm rvs extern €  5.570,00 nvt
SKY120-100 downdraft 1175 x 120 x 450 mm rvs extern €  6.155,00 nvt
      
Standaard met RVS top. Op aanvraag geschikt te maken voor vlakinbouw met granieten top. Inbouwmaat gaat wijzigen.  
Bij luchtafvoer positie afvoeraansluiting A, B, C, of D. Bij bestelling opgeven   
Bij gebruik plasmafilter positie afvoeraansluiting A of B. Bij bestelling opgeven.   

Accessoires:
PNF 303-2 plasmafilter 3 electroden €  950,00 
GE 146-2 doorvoermotor 755 m3/h aansluiting 150 mm €  1.014,00 A+
GEP146-2 doorvoermotor 680 m3/h met plasmafilter 850 x 250 x 370 mm €  2.900,00 A+
FB811 radiografische afstandbediening €  62,00   
    
Het plasmafilter kan alleen in combinatie met de doorvoermotor GE 146-2 met een capaciteit van 755 m3/h of met de GEP146-2 
Bij gebruik plasmafilter adviseren wij 1 maal voor de SKY90 en 2 maal voor de SKY120    

MODEL Downdraft SKY
TEChNISChE SPECIfIATIES 
Breedte x Diepte  : 900 / 1200 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 450 mm uitgeschoven
Capaciteit  : externe motoren vanaf pagina 85-86
Motor  : EBM
Geluid  : n.v.t.
Afvoeraansluiting  : 150 / 180 mm
Vetfilters  : aluminium   
Verlichting  : n.v.t.
Verlichting Dimbaar  : n.v.t.
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : SKY-Panel 811
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 

By O+f A-Line®
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MODEL Werkbladinbouw URS
TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte  : 510 x 512 x 520 x 120 mm
Hoogte   : n.v.t.
Capaciteit  : externe motoren vanaf pagina 85-86 
Motor  : EBM
Geluid  : n.v.t.
Afvoeraansluiting  : 220 x 90 mm vlakkanaal
Vetfilters  : aluminium            
Verlichting  : n.v.t.
Verlichting Dimbaar  : n.v.t.
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, plasmafilter bestellen
 motorloos : ja
 externe motor : ja, externe motor separaat bestellen
Bedieningspaneel  : EDS plus 811
Vetfilterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : n.v.t.

Werkbladinbouw URS

      Energielabel
URS 45-520 CN  werkbladinbouw 520 x 120 mm rvs extern  €  937,00 nvt
URS 45-520 GL* werkbladinbouw 520 x 120 mm glas extern  €  1.070,00 nvt
URS 45-512 CN werkbladinbouw 512 x 120 mm rvs extern  €  937,00 nvt
URS 45-510 CN  werkbladinbouw 510 x 120 mm rvs extern  €  937,00 nvt

Accesoires:
PNF 303-2 plasmafilter 3 electroden  €  950,00 
GE 146-2 doorvoermotor 755 m3/h aansluiting 150 mm  €  1.014,00 A+
GEP146-2 doorvoermotor 680 m3/h met plasmafilter 850 x 250 x 370 mm  €  2.900,00 A+
FB811 radiografische afstandbediening  €  62,00 
 
Het plasmafilter kan alleen in combinatie met de doorvoermotor GE 146-2 met een capaciteit van 755 m3/h of met de GEP146-2 

*GL: zwart glazen topafdekking 

De URS functioneert het beste indien deze wordt geplaatst tussen 2 kookplaten van maximaal 400 mm breedte. Bij bredere kookplaten
is een 2de URS met separate externe motor noodzakelijk.     

De URS wordt ingebouwt in het werkblad en is
verkrijgbaar met een RVS (CN) deksel en een
zwart glazen (GL) deksel. De afvoeraansluiting 
van de URS is 220 x 90 mm.Het bedieningspaneel
wordt separaat meegeleverd met 1,3 meter kabel.

By O+f A-Line®
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Externe motoren

Airo design
AMD 8  81
AMD 10  81
AMD 15  81 

Airo design by O+f A-Line  
GE 146-2 / GE 146-3  85
GE 146-3 platte afvoerbuis aansluiting  85
GE 146-4 / GE 146-5  85
GE 160-3 / GE 160-5  85
GE 225Comp  85

Airo design
AMB 8  82
AMB 15  82

Airo design by O+f A-Line
GE 225 A  86
GE 225 A2  86
GE 250 A  86

Airo design
AMS 8  83
AMS 15  83

Airo design by O+f A-Line
GE 225 D  86
GE 250 D  86

Airo design
AMP 8  89
AMP 15  89

Airo design by O+f A-Line
GE 225 FD  86
GE 225 FD  86

Maatwerk schachten
Plasmafilters  88
Ledverlichting  96 t/m 101
Accessoires  104

Doorvoer of kanaalmotoren

Buitenmuurmotoren

Schuinpannendakmotoren
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AMD Airo doorvoermotor

TEChNISChE SPECIfIATIES
Lengte x hoogte  : 505 / 480 / 470 x 260 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : n.v.t.
Capaciteit  : AMD 8 1000 m3/h, AMD 10 1420 m3/h, AMD 15 1600 m3//h
Motor  : n.v.t.
Geluid  : 49 dBA
Afvoeraansluiting  : AMD 8 Ø 150 mm, AMD 10 Ø 180 mm, AMD 15 Ø 200 mm
Vetfilters  : n.v.t.   
Verlichting  : n.v.t.
Verlichting Dimbaar  : n.v.t.
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : n.v.t.
 motorloos : n.v.t.
 externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel  : n.v.t.
Vetfilterindicatie  : n.v.t.
Naloopventilatie  : n.v.t.
Aansluitwaarde in Watt  : AMD 8 170 Watt,  AMD 10 180 Watt, AMD 15 190 Watt

     
AMD 8 doorvoermotor 1000 m3/h aansluiting Ø 150  €  677,00
AMD 10 doorvoermotor 1420 m3/h aansluiting Ø 180  €  930,00
AMD 15 doorvoermotor 1600 m3/h aansluiting Ø 200   € 1.061,00 

Toepasbaar in combinatie met de wand- en eilandmodellen Tornado, Cycloon en hurricane en in combinatie  met de plafondunit Luna II, 
de inbouwunits van de A-serie en de downdraft model Move.

MODEL AMD doorvoermotor

Deze motor wordt ook wel kanaalmotor genoemd
Deze motor wordt binnenshuis in het afvoerkanaal
geplaatst. Afhankelijk van de situatie kan dit bij-
voorbeeld in de bijkeuken, op zolder of in de 
garage. De nieuwe Airo design doorvoermotoren
zijn stiller, kleiner, en efficiënter.
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AMB Airo buitenmuurmotor

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte x hoogte  : 384 x 410 x 152 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : n.v.t.
Capaciteit  : AMB 8 1000 m3/h, AMB 15 1750 m3/h
Motor  : n.v.t.
Geluid  : 68 dBA
Afvoeraansluiting  : AMB 8 Ø 150 mm, AMB 15 Ø 200 mm
Vetfilters  : n.v.t.   
Verlichting  : n.v.t.
Verlichting Dimbaar  : n.v.t.
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : n.v.t.
 motorloos : n.v.t.
 externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel  : n.v.t.
Vetfilterindicatie  : n.v.t.
Naloopventilatie  : n.v.t.
Aansluitwaarde in Watt  : AMB 8 190 Watt, AMB 15 290 Watt

     
AMB 8 buitenmuurmotor 1000 m3/h rvs aansluiting Ø 150 € 801,00
AMB 15 buitenmuurmotor 1750 m3/h rvs aansluiting Ø 200 € 1.222,00

Toepasbaar in combinatie met de wand- en eilandmodellen Tornado, Cycloon en hurricane en in combinatie met de plafondunit Luna II, 
de inbouwunits van de A-serie en de downdraft model Move.  

MODEL Airo buitenmuurmotor

Een buitemuurmotor wordt tegen de gevel aan
gemonteerd. De motorbehuizing is geheel van rvs.
De motor wordt geleverd inclusief telescopische
muurdoorvoer met terugslagklep en een kabeldoor-
voer. Uiteraard is de motor warmte- en geluids-
geïsoleerd. De muurdoorvoer is telescopisch van 
300 tot 500 mm.
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AMS Airo schuinpannendakmotor

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte x hoogte  : 385 x 500 x 275 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : n.v.t.
Capaciteit  : AMS 8 1000 m3/h, AMS 15 1750 m3/h
Motor  : n.v.t.
Geluid  : 68 dBA
Afvoeraansluiting  : AMS 8 Ø 150 mm, AMS 15 Ø 200 mm
Vetfilters  : n.v.t.   
Verlichting  : n.v.t.
Verlichting Dimbaar  : n.v.t.
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : n.v.t.
 motorloos : n.v.t.
 externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel  : n.v.t.
Vetfilterindicatie  : n.v.t.
Naloopventilatie  : n.v.t.
Aansluitwaarde in Watt  : AMS 8 190 Watt, AMS 15 290 Watt

     
AMS 8 schuinpannendakmotor 1000 m3/h rvs aansluiting Ø 150 € 1.230,00
AMS 15 schuinpannendakmotor 1750 m3/h rvs aansluiting Ø 200 €  1.882,00 

Toepasbaar in combinatie met de wand- en eilandmodellen Tornado, Cycloon en hurricane en in combinatie met de plafondunit Luna II, 
de inbouwunits van de A-serie en de downdraft model Move.

MODEL AMS schuinpannendakmotor

Een schuinpannendakmotor wordt gemonteerd op
een schuin pannendak. Het type dakpan is niet van
belang. De motorbehuizing is geheel van rvs. De
motor is warmte- en geluidsgeïsoleerd en wordt
geleverd inclusief terugslagklep.
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AMP Airo platdakmotor

TEChNISChE SPECIfIATIES
Breedte x Diepte x hoogte  : AMP 8 571 x 440 x 510 mm, AMP 15 667 x 578 x 565 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : n.v.t.
Capaciteit  : AMB 8 1000 m3/h, AMB 15 1750 m3/h
Motor  : n.v.t.
Geluid  : 68 dBA
Afvoeraansluiting  : AMB 8 Ø 150 mm, AMB 15 Ø 200 mm
Vetfilters  : n.v.t.   
Verlichting  : n.v.t.
Verlichting Dimbaar  : n.v.t.
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : n.v.t.
 motorloos : n.v.t.
 externe motor : n.v.t.
Bedieningspaneel  : n.v.t.
Vetfilterindicatie  : n.v.t.
Naloopventilatie  : n.v.t.
Aansluitwaarde in Watt  : AMB 8 190 Watt, AMB 15 290 Watt
Foto  : geïsoleerde dakopstand

     
AMP 8 platdakmotor 1000 m3/h aluminium aansluiting Ø 150 €  1.261,00
AMP 15 platdakmotor 1750 m3/h aluminium aansluiting Ø 200 €  1.918,00

Toepasbaar in combinatie met de wand- en eilandmodellen Tornado, Cycloon en hurricane en in combinatie met de plafondunit Luna II, 
de inbouwunits van de A-serie en de downdraft model Move.

MODEL Airo buitenmuurmotor

Een platdakmotor is een motor die buiten op een
platdak gemonteerd wordt. De motor wordt geleverd
inclusief een platdakopstand. De motorbehuizing
is geheel van aluminium. De platdakopstand is 
eveneens van aluminium en is warmte- en geluid-
geïsoleerd. De motor wordt geleverd inclusief
terugslagklep.
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GE 146-2 geschikt voor plasmafilter

Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de 
wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line 
   
Artikelnummer Omschrijving   Adviesprijs 
GE146-2COMP Doorvoermotor 755 m3/h 450x300x300 €  727,21
GE146-3COMP  Doorvoermotor 1060 m3/h 450x300x300 €  1.080,00
   
Aansluitwaarde in Watt: 200/355 Afvoeraansluiting 150 en 220 x 90 mm

GE 146-2C geschikt voor plasmafilter

Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de 
wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line 
   
Artikelnummer Omschrijving   Adviesprijs
GE146-5 Doorvoermotor 1450 m3/h 600x300x300 €  864,00
GE146-4 Doorvoermotor 1900 m3/h 600x300x300 €  1.160,00

Aansluitwaarde in Watt: 2 x 200/2 x 355 Afvoeraansluiting 2 x 150 mm 

Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de 
wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line 
   
Artikelnummer Omschrijving   Adviesprijs
GE146-5 Doorvoermotor 1450 m3/h 600x300x300 €  1.490,00
GE146-4 Doorvoermotor 1900 m3/h 600x300x300 €  1.699,00

Aansluitwaarde in Watt: 2 x 200/2 x 355 Afvoeraansluiting 2 x 150 mm 

Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de 
wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line Maximale lengte afvoerkanaal 
8 meter 
   
Artikelnummer Omschrijving   Adviesprijs
GE160-3 Doorvoermotor 1060 m3/h 450x350x350 €  1.280,00
GE160-5 Doorvoermotor 1450 m3/h 450x350x350 €  1.587,00

Aansluitwaarde in Watt: 340/500 Afvoeraansluiting 200 mm 

GE225 C geschikt voor plasmafilter

Voor montage onder de keukenkasten achter de plint. Incl. 1,5 mtr. 7 polige stuurkabel
(6,5 mtr. Aan de kap) Geschikt voor Sky Downdraft en URS werkbladmodel 
   
Artikelnummer Omschrijving   Adviesprijs
GE225C  Plintmotor 850 m3/h 410x 255x96 mm €  1.150,00

Aansluitwaarde in Watt: 155 Afvoeraansluiting 150 en 220 x 90 mm 

Doorvoermotoren Airo design By O+F A-Line
endakmotor

GE146-2C / GE146-3C

GE146-4 / GE145-5

GE160-3 / GE160-5

GE225 C

By O+f A-Line®

By O+f A-Line®
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Maximale lengte afvoerkanaal 6 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de 
wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line 
   
Artikelnummer Omschrijving   Adviesprijs
GE225 A     Buitenmuurmotor 850 m3/h rvs €  1.010,00
GE225 A2  Buitenmuurmotor 1050 m3/h rvs €  1.141,00

Aansluitwaarde in Watt: 105/115 Afvoeraansluiting 150 mm 

Maximale lengte afvoerkanaal 8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de 
wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line 
   
Artikelnummer Omschrijving   Adviesprijs
GE250 A Buitenmuurmotor 1450 m3/h rvs €  1.602,00

Aansluitwaarde in Watt: 155 Afvoeraansluiting 180 mm 

Maximale lengte afvoerkanaal 6/8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de 
wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line 
   
Artikelnummer Omschrijving   Adviesprijs
GE225 D  Schuinpannendakmotor 1050 m3/h rvs €  1.664,00
GE250 D Schuinpannendakmotor 1450 m3/h rvs €  2.225,00

Aansluitwaarde in Watt: 115/155 Afvoeraansluiting 150/180mm 

Maximale lengte afvoerkanaal 6/8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel 6,5 m aan de 
wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line 
   
Artikelnummer Omschrijving   Adviesprijs
GE225 FD Platdakmotor 1050 m3/h rvs €  1.576,00
GE250 FD Platdakmotor 1450 m3/h rvs €  2.128,00

Aansluitwaarde in Watt: 115/155 Afvoeraansluiting 150/180 mm 
Totale hoogte incl. dakopstand (250 mm) 410 mm  

Maximale lengte afvoerkanaal 6/8 meter incl. 1,5 m 7 polige stuurkabel
6,5 m aan de wasemschouw. Geschikt voor Airo design by O+F A-Line 
   
Artikelnummer Omschrijving   Adviesprijs
GE146-2Ai Spouwmuurmotor 755 m3/h rvs €  1.478,00
GE146-3Ai Spouwmuurmotor 1060 m3/h rvs €  1.706,00

Aansluitwaarde in Watt: 200/355 Afvoeraansluiting 150 mm 

Externe motoren Airo design by O+F A-Line
Buitenmuurmotor GE225A / GE225A-2

Buitenmuurmotor GE250A

Schuinpannendakmotor GE225D / GE250D

Platdakmotor GE225FD / GE250FD

Spouwmuurmotor GE146-2Ai / GE146-3Ai

By O+f A-Line®
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Lengte  Artikelnummer Adviesprijs
Tot 1100 mm luchtafvoer AVW-S-L €  665,00
Tot 1500 mm luchtafvoer AVW-S-XL €  665,00
Tot 2000 mm luchtafvoer AVW-S-XXL €  665,00

Tot 1100 mm recirculatie AVSW-U-L €  665,00
Tot 1500 mm recirculatie AVSW-U-XL €  665,00
Tot 2000 mm recirculatie AVSW-U-XXL €  880,00

Lengte  Artikelnummer Adviesprijs
Tot 1100 mm luchtafvoer AVI-S-L €  235,00
Tot 1500 mm luchtafvoer AVI-S-XL €  483,00
Tot 2000 mm luchtafvoer AVI-S-XXL €  906,00
   
Tot 1100 mm recirculatie AVSI-U-L €  426,00
Tot 1500 mm recirculatie AVSI-U-XL €  665,00
Tot 2000 mm recirculatie AVSI-U-XXL €  880,00

Lengte  Artikelnummer Adviesprijs
Tot 1100 mm  AV-T-L €  216,00
Tot 1500 mm  AV-T-XL €  386,00
Tot 2000 mm  AV-T-XXL €  580,00
   
Meerprijs voor recirculatieopeningen LGU €  206,00

Diameter, positie en uitsparingszijde bij bestelling opgeven 
   
  Artikelnummer Adviesprijs
Uitsparing volgens tekening ASS-W €  216,00

Zijafvoerschacht voor wand- en plafondbevestiging. Wordt geleverd inclusief 
montagemateriaal.   
   
Breedte x hoogte opgeven bij bestelling  
Maximale lengte uit één stuk 2600 mm
  
  Artikelnummer Adviesprijs
Prijs per meter  AV-W €  545,00

Eendelige schachten voor wandschouwen

Eendelige schachten voor eilandschouwen

Verlenging bovenschacht wandschouwen

Uitsparing in wand- en eilandschachten

Zijafvoerschachten voor wand- en eilandschouwen

By O+f A-Line®
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Plasma recirculatiefilter voor montage direct op de motoruitblaasopening
Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m3/h 
Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren  
Maximale capaciteit 820 m3/h  
   
Artikelnummer Omschrijving  Adviesprijs 
PNF 103-2 Plasmafilter 500 x 320 x 215 mm €  950,00
PNF 143-2 Plasmafilter 405 x 320 x 215 mm €  950,00

Plasma recirculatiefilter met flens voor montage i.c.m. externe motoren
Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m3/h 
Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren  
Maximale capaciteit 820 m3/h  
   
Artikelnummer Omschrijving  Adviesprijs
PNF 303-2 Plasmafilter 500 x 320 x 215 mm €  995,00

Plasma recirculatiefilter met flens voor montage i.c.m. externe motoren
Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m3/h 
Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren  
Maximale capaciteit 820 m3/h  
   
Artikelnummer Omschrijving  Adviesprijs
PNF 220-1 Plasmafilter 600 x 270 x 162 mm €  995,00
   
Zeer geschikt voor (plafond) inbouwunits  

Motorbox inclusief plasma recirculatiefilter. Verticale en horizontale montage
mogelijk. Geschikt voor inbouw in keukenkasten. Rekening houden 
met een uitblaasopening in de kasten van minimaal 300 cm2. 
Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 55 m3/h 
Capaciteit van de motor 680 m3/h  
   
Artikelnummer Omschrijving  Adviesprijs
GEP 146-2 Motorbox incl plasma recirculatiefilter  €  2.900,00
 850 x 370 x 250 mm  

Airo plasmanormrecirculatiefilter. Alleen te  combineren met de Airo design
wasemschouwen, plafond- en inbouwunits. Voorzien van luchtdruksensor.
Wordt niet aangestuurd via de schouw en heeft een eigen voeding nodig.
Geschikt voor ruimtes met een inhoudt van maximaal 50 m3/h 
Bij grotere ruimtes dient u langer te recirculeren  
   
Artikelnummer Omschrijving  Adviesprijs
APF 0002 Airo plasmafilter 400 x 242 x231 mm €  685,00

Alleen te bestellen in combinatie met een wasemschouw van Airo design

Plasma recirculatiefilters 
By O+f A-Line®
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Plasmafilter inclusief motor  GEP 146-100 € 1.800,00

Plint plasmafilter  PNF 496-850 € 1.300,00

Plint motor  GE 225 COMP € 1.150,00
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PRO LINE

LKGS2X PPX Met dispencer Vlakinbouw   € 4.337,00
       
LKGS2X PV Met dispencer vrijstaand    € 4.703,00
      
AKGF2D PPX Zonder dispencer Vlakinbouw   € 4.147,00
      
AKGF2D PV Zonder dispencer vrijstaand   € 6.325,00

Een disign creatie met een proffesionele look
Design met een krachtige uitstraling en met strakke
lijnen met edelstalen handgrepen van 2 cm in
doorsnede, vlakinbouw en natuurlijk met de 
Allernieuwste techniek en energieklasse A+
Daarnaast is de 643 liter koelkast de grootste in 
zijn klasse.  
Deze side by side is met of zonder dispencer
verkrijgbaar.  
De proline is een strak design met zware hand-
grepen met de ontluchtingsrooster aan de boven
zijde.  

Adviesprijs incl. btwMODEL PRO LINE By O+f A-Line®
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Classic Modulaire

W65LKGS CNPX Wijnkoeler links side by side met dispencer voor vlakinbouw. € 10.500,00 
       
W65LKGS CV Wijnkoeler links side by side met dispencer vrijstaand  € 11.086,00 
       
W65AKGF CNPX Wijnkoeler links. Side by Side zonder dispencer voor vlakinbouw € 10.618,00 
       
W65AKGF CV Wijnkoeler links. Side by Side zonder dispencer vrijstaand € 10.952,00 

Een combinatie van wijnkoeler en side by side koelkast. De lucht 
recirculerende wijnkoeler houd tot 162 flessen op de gewenste drink 
temperatuur tussen 5 en 18°C en men kan beide koel apperaten
onafhankelijk van elkaar op de juiste temperatuur instellen. De blauwe 
LED verlichting bied een bijzonder actratieve aanblik op uw wijnvoorraad. 
Die natuurlijk ook uit een lekkere pils of andere lekere dranken kan bestaan. 
 
De nieuwe side by side met de energieklasse A+ is als foodcenter met 
643 liter inhoud ook een passende oplossing voor de keuken. 

Adviesprijs incl. btwMODEL CLASSIC MODULAIRE By O+f A-Line®
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Onderbouw wijnkoeler W 622Z-200

UW 622Z-200 LCL Classic Links draaiend    € 2.124,00

UW 622Z-200 RCL Classic Rechts draaiend    € 2.072,00

UW 622Z-200 G Glas uitvoering (Links of Rechts ) omkeerbaar  € 1.600,00

Onderbouw  wijnkoeler met geventileerde koeling
en 2 verschillende koel zones voor maximaal 
46 flessen (16 flessen boven en 30 flessen onder)
Indeling bij voorbeeld:  
Boven liggende koelzone voor witte wijn 5-10 ˚C
Onder liggende koelzone voor rode wijn 10-18 ˚C
Interieur verlichting Led 
Donker houten uitschuifbare flessen rekken
Energielabel B  

Adviesprijs incl. btwMODEL Onderbouw wijnkoeler W 622Z-200 By O+f A-Line®



- 92 - - 93 -

Vrijstaande wijnkoeler W 653Z-200

W653Z-200 CNPX LCL Classic Links draaiend    € 3.470,00
      
W653Z-CNPX RCL Classic Rechts draaiend    € 3.470,00
      
W653Z-GNPX Glas uitvoering (Links of Rechts ) omkeerbaar  € 3.660,00

Wijnkoeler met geventileerde koeling voor vlak 
inbouw en 3 verschillende koel zones voor 
maximaal 132 flessen (43 flessen boven en 45 in 
het midden en 44 flessen onder) 
Koelzone boven 5-10 ˚C  koelzone midden 5-12 ˚C
koelzone onder 10-18 ˚C 
Interieur verlichting Led 
Donker houten uitschuifbare flessen rekken
Tussen elke zone een display met temp. aanduidng
Energielabel C-D

Adviesprijs incl. btwMODEL Vrijstaande wijnkoeler W 653Z-200 By O+f A-Line®
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Inbouw wijnkoeler W 882Z-100 Glas Lijn

W 882Z-100  Glas Lijn      € 1.780,00

Inbouw Wijnkoeler met geventileerde koeling voor  
inbouw met 2 verschillende koel zones voor 
maximaal 42 flessen (18 flessen boven en 24 
flessen onder)
Koelzone boven 5-10 ˚C  koelzone onder 10-18 ˚C
Interieur verlichting Led 
Donker houten uitschuifbare flessen rekken
Tussen elke zone een display met temp. aanduidng
Energielabel B  

Adviesprijs incl. btwMODEL Inbouw wijnkoeler W 622Z-200 By O+f A-Line®
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Uit de Airo design brochure Retrovolution.
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LED accessoires

Dimbare LED driver. Geschikt voor maximaal 5 LED spots. Deze LED driver is alleen 
te dimmen in combinatie met de AL 05000 wandinbouwdimmer.
Max. 300 Watt. Inclusief connector voor 5 LED spots
  
Adviesprijs  € 40,37

Dimbare LED driver

Wandinbouwdimmer

Dimbare LED driver

Kast op- inbouwdimmer wit

Kast op- inbouwdimmer alu

RVS kast op-inbouw pixeldimmer

AL 05021 NS

Wandinbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver AL 05021 NS. 
Aansluiten meerdere drivers mogelijk max. 300 Watt
Fase afsnijdimmer. Afmeting 84 x 84 mm. 
  
Adviesprijs  € 82,20

AL 05000

Wandinbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver AL 05021 NS. 
Aansluiten meerdere drivers mogelijk max. 300 Watt
Fase afsnijdimmer. Afmeting 84 x 84 mm. 
  
Adviesprijs  € 82,20

AL 05011 NS

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver AL 05011 NS. 
Afmeting 60 x 60 mm. Kabellengte 2 meter 
Maximaal 1 driver per dimmer. 
  
Adviesprijs  € 43,00

AL 05001 wit

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver AL 05011 NS. 
Afmeting 60 x 60 mm. Kabellengte 2 meter 
Maximaal 1 driver per dimmer. 
  
Adviesprijs  € 52,90 

AL 05002 alu

kast op- inbouwdimmer. Alleen toepasbaar in combinatie met LED driver AL 05011 NS. 
Kabellengte 2 meter.  
Maximaal 1 driver per dimmer. 
  
Adviesprijs  € 75,75

AL 05003 rvs 

Verlengkabel 2 meter met connector voor 2 LED spots.  
Adviesprijs  €   3,66
  
Verlengkabel 2 meter met connector voor 4 LED spots 
Adviesprijs  €   4,36

AL 05202 Verlengkabel
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AL 05021 NS

MODEL LED DRIVERS
TEChNISChE SPECIfIATIES JOLLy LED DRIVER DRAADLOOS DIMMEN
Diameter : n.v.t. : n.v.t.   
Afmeting : 166 x 47 x 35 mm : n.v.t.
Input : 230 - 240 V : 230 - 240 V
Output / sec. : 700 mA : 700 mA
vermogen : max. 32 Watt : max. 32 Watt
Lichthoek : n.v.t. : n.v.t.
Bevestiging : n.v.t. : n.v.t.
Verlichting dimbaar  : ja, pulsdimmer bestellen : ja, startset bestellen
Systeem : click and go : click and go
Aantal LED spots : maximaal 10 : maximaal 10
Toepassing : LED Airo design : LED Airo design

Via onze website: www.airodesign.nl of via de binnendienst
kunt u uitgebreide aansluitschema's opvragen. Ook een
hotelschakeling met 2 pulsdrukkers is mogelijk in combinatie
met de dimbare Jolly LED driver.  

Nieuw in het assortiment van Airo design: LED 
drivers die geschikt zijn voor afstandbediening 
of een pulsdimschakelaar. De radiografische 
ontvanger en LED driver  worden bedient met éën  
afstandbediening. Met één afstandbediening kunt u 
5 aparte groepen bedienen. Hiervoor zijn 
uitbreidingssets beschikbaar.

De dimbare Jolly LED driver kan alleen in combinatie
geleverd worden met de Jung externe pulsdimmer.

LED DRIVERS voor draadloos dimmen met afstandbediening of pulsdimschakelaar

Dimmer via externe pulsdimmer (afbeelding onder)
AL36970A dimbare Jolly LED driver tot 10 LED spots € 94,75
AL317201 Jung externe pulsdrukker wit €  29,80 
AL317202 Jung externe pulsdrukker creme €  29,80 

De dimbare Jolly LED driver kan alleen in combinatie geleverd worden met de Jung externe pulsdimmer. De pulsdimmer kan worden
ingebouwd in een standaard wandcontactdoos die verbonden wordt met een geschakeld stopcontact (centraaldoos) boven het plafond. 

Draadloos dimmen met afstandbediening (afbeelding boven)
AL232951A startset draadloos dimmen. Afstandbediening, ontvanger en driver tot 10 spots €  267,90 
AL2329210 uitbreidingsset draadloos dimmen. Ontvanger en LED driver tot 10 spots €  157,30 

Via ons draadloos dimsysteem kunt u prima schakelen en dimmen. Zo verandert u snel en gemakkelijk van praktisch werklicht naar
mooi gedimd sfeerlicht. De afstandbediening heeft 5 kanalen. U kunt hiermee meerdere groepen bedienen indien u de  uitbreidingsset besteld.   
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LED spot Lusol 

TEChNISChE SPECIfIATIES
afmeting  : 125 x 75 x 10 mm
Inbouwdiepte  : n.v.t.
Uitsparing  : n.v.t.
Materiaal  : geandodiseerd aluminium RVS look of hoogglans zwart
Vermogen  : 6,6 watt COB led
Lichthoek  : 90°
Bevestiging  : opbouw
Verlichting Dimbaar   : ja
Systeem  : click and go
Uitvoering  : inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing  : luifel, keukenkasten

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

     
AL140101 RVS Lusol onderbouw spot warm white RVS look € 52,50
AL140101 zwart Lusol onderbouw spot warm white hoogglans zwart € 52,50
      
         
Maximaal 3 x ledspot op driver
AL9920035 Dimbare led driver max. 3 spotjes € 50,85
AL 9970000 Bewegingssensor (aan en uit.) €  51,00 

MODEL LED spot Lusol

LED spot Lusol is een onderbouwspot voor keuken-
kasten en luifels. De Lusol is verkrijgbaar in het rvs
look of in het hoogglans zwart.
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MODEL LED spot Lucky
TEChNISChE SPECIfIATIES
Diameter  : 64 mm
Inbouwdiepte  : 13 mm
Uitsparing  : 54 - 60 mm
Materiaal  : Geanodiseerd aluminium RVS look
Vermogen  : 2,5 watt
Lichthoek  : 90°
Bevestiging  : geïntegreerd montagesysteem voor plaatmateriaal
Verlichting Dimbaar   : ja
Systeem  : click and go
Uitvoering  : inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing  : plaatmaterialen, luifel, keukenkasten

Boordiameter kabel en connector : 8 mm

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

LED spot Lucky is een inbouwspot die ontwikkeld
is door Airo design. Door de geringe inbouwhoogte
en de brede lichtkegel is de Lucky bij uitstek 
geschikt voor inbouw in keukenkasten. In situaties
waarin inbouwen niet mogelijk is heeft u de 
mogelijkheid een opbouwring toe te passen.

LED spot Lucky

AL05316WW Lucky in of onderbouw spot warm white  € 37,00
AL935018 Opbouwring LED spot Lucky   €  3,80 

Driver
AL05021NS Dimbare LED driver max 5 spotjes 230V - 12,5 VA, 700 mA €  40,37 
 Inclusief connector voor 5 spotjes   
AL05011NS Dimbare LED driver max 8 spotjes 230V - 20 VA, 700 mA €  50,85 
 Inclusief connector voor 5 spotjes       
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TEChNISChE SPECIfIATIES
Diameter  : 65 mm
Inbouwdiepte  : 13,7 mm
Uitsparing  : 51 - 60 mm
Materiaal  : Geanodiseerd aluminium
Vermogen  : 2,5 watt
Lichthoek  : 100°
Bevestiging  : geïntegreerd montagesysteem voor plaatmateriaal
Verlichting Dimbaar   : ja
Systeem  : click and go
Uitvoering  : inclusief 2 meter aansluitkabel
Toepassing  : plaatmaterialen, luifel, keukenkasten

Boordiameter kabel en connector : 8 mm

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

LED spot Slimline

AL04410WW Slimline inbouwspot warm white  €  36,90

Driver      
AL05021NS Dimbare LED driver max 5 spotjes 230V - 12,5 VA, 700 mA €  40,35 
 Inclusief connector voor 5 spotjes   
AL05011NS Dimbare LED driver max 8 spotjes 230V - 20 VA, 700 mA €  50,85 
 Inclusief connector voor 5 spotjes   

MODEL LED spot Slimline

LED spot Slimline is een inbouwspot die ontwikkeld
is door Airo design. Door de geringe inbouwhoogte
en de 100 graden lichtkegel is de Slimline bij 
uitstek geschikt voor inbouw in keukenkasten en
luifels.
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MODEL LED spot Luca
TEChNISChE SPECIfIATIES
Diameter  : 62 mm
Inbouwdiepte  : 22 mm
Uitsparing  : 52 - 58 mm
Materiaal  : Geanodiseerd aluminium RVS look 
Vermogen  : 2,5 watt
Lichthoek  : 40°
Bevestiging  : geïntegreerde plafond of board bevestiging
Verlichting Dimbaar   : ja
Systeem  : click and go
Uitvoering  : inclusief 1 meter aansluitkabel
Toepassing  : plafond, luifel, wasemschouwen 

Prijs van de LED spot is exclusief accessoires en LED driver

Foto  : Luca adjustable met kantelbare lens

LED spot Luca is een plafondinbouwspot die 
ontwikkeld is door Airo design. De fixed spot wordt
toegepast in de topline wasemschouwen. Tevens
toepasbaar in plafonds en luifels. De Luca kan zowel 
fixed als adjustable besteld worden. 

LED spot Luca fixed / adjustable

AL05520WW Luca plafondinbouwspot warm white fixed € 38,75
AL05510WW Luca plafondinbouwspot warm white adjustable € 38,75

Driver      
AL05021NS Dimbare LED driver max 5 spotjes 230V - 12,5 VA, 700 mA €  40,37 
 Inclusief connector voor 5 spotjes   
AL05011NS Dimbare LED driver max 8 spotjes 230V - 20 VA, 700 mA €  50,85
 Inclusief connector voor 5 spotjes      
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Afvoerkanalen

Vlakkanaal 222 x 89 mm  
lengte 1 mtr.
  
Adviesprijs  €  27,39

F-VRO 1000 Compairflow 150

Verbindingstuk vlakkanaal F-VRO 1000  
80 mm
  
Adviesprijs  €   7,87

F-RBH  Compairflow 150

Haakse bocht horizontaal met geleiding schoepen.
  
Adviesprijs  €  27,54

F-RVB Compairflow 150

Haakse bocht vertikaal met geleiding schoepen
  
Adviesprijs  €  24,55

F-RBV Compairflow 150

Verloop vlak naar rond verticaal met geleiding schoepen
  
Adviesprijs  €  28,64

F-UR Compairflow 150

Verloop vlak naar rond horizontaal 
  
Adviesprijs  €  20,93

F-EST Compairflow 150

Automatisch opende muurdoorvoer  
  
Adviesprijs  € 309,43

Flow Star muurdoorvoerunit

Buitenmuurrooster RVS vlakkanaal compair 150
  
Adviesprijs  € 133,78

E-JAL flow 150
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Accessoires

Onderhoudsmiddel voor edelstaal oppervlakken, b.v. kasten, tafels, wasemschouwen e.d. 
 · Eenvoudig toepasbaar 
 · Vingerafdrukken, water- en materiaalvlekken zijn niet meer zichtbaar.  
 · Voorkomt snelle hervervuiling. 
 · Huidvriendelijk.
 · Inhoud 1000 ml.  
  
Artikelnummer  Adviesprijs 
561 100  €  59,00

Chroom- en edelstaalreiniger

RVS buitenmuurrooster voorzien van terugslagklep
  
Aansluiting 150 hoogte 200 mm x breedte 190 mm
Aansluiting 180 hoogte 250 mm x breedte 240 mm
Aansluiting 200 hoogte 250 mm x breedte 240 mm
  
Artikelnummer  Adviesprijs
560 150 buitenmuurrooster 150 mm €   97,00
560 180 buitenmuurrooster 180 mm € 103,00
560 200 buitenmuurrooster 200 mm € 108,00

RVS buitemuurrooster

· Akoestisch geïsoleerde slang. 
· Temperatuur -25 tot + 90 graden 
· Brandklasse 2  
· Isolatiedikte 25 mm.  
· Kleur zilvergrijs  
· Lengte 500 mm.  
· Aansluiting 150 mm  
  
Artikelnummer  Adviesprijs
563 150 geluidsdemper 150 mm €   41,00

Geluidsdemper

Rugwanden RVS  
  
Artikelnummer  Adviesprijs  
AW 565 900   rugwand  900x650x10 € 229,00
AW 575 900   rugwand  900x750x10 € 254,00
AW 565 1200 rugwand 1200x650x10 € 274,00
AW 575 1200 rugwand 1200x750x10 € 284,00

RVS rugwanden
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