2116

EILAND MODEL | afvoer & recirculatie | 450 mm

zijaanzicht

afvoer min. 900 - max. 1085
recirculatie min. 900 - max. 1200

446

450

450

450

code
2116.10
2116.30
2116.32
2116.31

234

uitvoering
vaste interne motor
recirculatie
afstandsbediening
vetfilter(s)
446verlichting
gewicht

afmeting
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm

450

onderaanzicht

3D-aanzicht

ENERGIELABEL

uitvoering		prijs in €
RVS		 2.595,00
wit - RAL 9016 mat		 2.795,00
zwart - RAL 9017 mat		 2.795,00
kleur naar keuze (mat/glanzend)		2.995,00

850 m3/h - 58 dBA - max. 250 W
op basis van koolstoffilter of plasmafilter
3 standen & intensief & timer
1kleur
x aluminium filter & randafzuiging
1/2
1 x 4,5 W dimbare LED 2700 Kelvin
ca.
kleur35
1 kg

optioneel 		
motorloos
te combineren met bijbehorende externe motoren 6636, 6637, 6639, 6694 en 6697 zie wavedesign.nl
recirculatie
op basis van koolstoffilter of plasmafilter
accessoires 		
99202.27
long-life koolstoffilter rond		
99202.12
plasmafilter-basis rond		
99202.02
plasmafilter-plus rond		
aanvullende informatie
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.
breedte kookplaat maximaal 600 mm.
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229,00
399,00
749,00

EILAND MODEL | afvoer & recirculatie | 450 mm

2118

code
2118.10
2118.30
2118.32
2118.31

afmeting
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm

uitvoering
vaste interne motor
recirculatie
afstandsbediening
vetfilter(s)
verlichting
gewicht

850 m3/h - 58 dBA - max. 250 W
op basis van koolstoffilter of plasmafilter
3 standen & intensief & timer
1 x aluminium filter & randafzuiging
1 x 4,5 W dimbare LED 2700 Kelvin
ca. 37 kg

zijaanzicht

446

450

onderaanzicht

kleur 1

afvoer min. 900 - max. 1100
recirculatie min. 900 - max. 1200

kleur
1/2

3D-aanzicht

ENERGIELABEL

uitvoering		 prijs in €
RVS			 2.595,00
wit - RAL 9016 mat			 2.795,00
zwart - RAL 9017 mat			 2.795,00
kleur naar keuze (mat/glanzend)			2.995,00

optioneel 		
motorloos
te combineren met bijbehorende externe motoren 6636, 6637, 6639, 6694 en 6697 zie wavedesign.nl
recirculatie
op basis van koolstoffilter of plasmafilter
accessoires 		
99202.27
long-life koolstoffilter rond			
99202.12
plasmafilter-basis rond			
99202.02
plasmafilter-plus rond			

229,00
399,00
749,00

aanvullende informatie
model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter.
tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm.
breedte kookplaat maximaal 600 mm.
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