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 THE MODULAR KITCHEN

Elementi di Cucina biedt het eerste fornuis ter wereld met de keuze uit een oven, oven/magnetron 
of een oven/steamer. En dat met de voortreffelijke kwaliteit van Siemens of Bosch. Maar dat is 
niet het enige wat het fornuis uniek maakt, door het enorm ruim opgezette inductie kookveld 
kan er van 30% meer pan ruimte genoten worden. De ruime softclose lade zorgt voor extra veel 
opbergruimte en de 78 cm corpushoogte maakt hem zeer geschikt voor de Nederlandse keuken.

De RVS modules kenmerken zich door het strakke design in combinatie met uitstekende functi-
onaliteit. Ze beschikken over softclose deuren en bieden de mogelijkheid voor een voorziening 
voor de momenteel erg populaire heetwaterkraan. De spoelmodules en vaatwassermodules 
kunnen solitair opgesteld worden, wat ze ook geschikt maakt voor een luxere winkelruimte en/
of bedrijfskantine, mondhygiënist of tandartspraktijk.

De prachtige inductiekookplaat van 90 cm breed is vanwege zijn bijzondere diepte perfect ge-
schikt voor verdiepte werkbladen. De inductiezones zijn verder uit elkaar geplaatst, waardoor er 
optimaal gebruik gemaakt wordt van de beschikbare ruimte.  Dit levert maar liefst 30% meer pan 
ruimte op. De kookplaat is geschikt voor werkbladen met een diepte van minimaal 65 cm diep. 

Bij een modulaire keuken mag uiteraard een sfeervolle afzuigkap niet ontbreken. De luxe af-
zuigkap van Elementi di Cucina met ingebouwde rechthoekige LED verlichting, strak design 
en een formaat van 90cm past perfect boven een inductiefornuis van hetzelfde unieke merk.

De consument heeft zelf de regie volledig in handen bij Elementi di Cucina „The Modular Kitchen“

Elementi di Cucina B.V 
Lenteweg 62 

7532 RL Enschede 
+31 (0) 85 06 57 676  

info@elementi-di-cucina.nl 
http://elementi.nu 
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Inductie fornuis met  
30% extra panruimte
(EKA-serie)

Inductie fornuis met  
interne afzuiging
(IKA-serie)

Enige 90 cm fornuis met 
magnetron optie!

Keuze uit:
 5 Oven
 5 Oven/magnetron
 5 Oven/steamer

Kies uit de voortreffelijke kwaliteit 
van Siemens of Bosch.

Alle Elementi di Cucina fornuizen 
zijn door de 78 cm corpushoogte 
uitermate geschikt voor de 
Nederlandse keuken. Ze sluiten 
naadloos aan, wat zorgt voor een 
strak en luxe design.

Alle benodigde bekabeling wordt 
bijgeleverd  (Plug & play).

De poten zijn verstelbaar van voor 
naar achteren. zodat de plint voor 
het fornuis langs kan lopen.

Door de ruime lade, met push 
to open systeem, extra veel 
opbergruimte.

Leverbaar in 3 kleuruitvoeringen

 5 Mat zwart
 5 Hooglans zwart
 5 RVS

De fornuizen uit de EKA-serie zijn 
voorzien van een kookplaat met 
een bijzondere diepte en met de 
inductiezones verder uit elkaar 
geplaatst. Dit maakt dat u van 
maar liefst 30% meer panruimte 
geniet.
Heeft u liever geen afzuigkap 
meer boven uw fornuis? Dan is 
een fornuis uit de IKA-serie met 
interne kookveldafzuiging een 
voortreffelijke keuze.
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Voor alle luxe RVS spoelmodules 
geldt:

 5 Voorziening voor de populaire 
heetwaterkraan is optioneel 
(hot water edition)

 5 De modules kunnen ook solitair 
opgesteld worden. Dit maakt 
ze ook erg geschikt voor onder 
andere luxere winkelruimtes 
en/of bedrijfskantines, 
mondhygiënisten of 
tandartspraktijken

 5 Verkrijgbaar in een open of 
dichte uitvoering

 5 RVS 304, deze kwaliteit 
maakt hem duurzaam, 
makkelijk schoon te houden 
en goed bestand tegen 
schoonmaakmiddelen

RVS luxe spoelmodule
(60 cm)

RVS luxe spoelmodule
(90 cm)
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 5 Inclusief kwalitatief 
hoogwaardige Siemens 
vaatwasser. De module is 
ook verkrijgbaar exclusief 
vaatwasser

 5 Stoere moderne uitstraling en 
degelijk gebouwd

 5 RVS 304, deze kwaliteit 
maakt hem duurzaam, 
makkelijk schoon te houden 
en goed bestand tegen 
schoonmaakmiddelen

 5 De rechthoekige ingebouwde 
LED verlichting past uitstekend 
bij het strakke design van een 
Elementi di Cucina keuken

 5 Voorzien van randafzuiging
 5 Verkrijgbaar met RVS of zwart 

front

Luxe RVS vaatwasser 
module

Afzuigkap met hoogglans 
zwart voorpaneel, voorzien 
van randafzuiging
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 5 Uitermate geschikt voor 
verdiepte werkbladen met een 
diepte van minimaal 65 cm

 5 De inductiezones zijn verder uit 
elkaar geplaatst ten opzichte 
van vergelijkbare kookplaten 
waardoor er tot meer dan 30% 
pan ruimte beschikbaar komt

 5 Uitermate geschikt voor 
montage op 90 cm brede 
keukenkasten

 5 Eenvoudig in het gebruik en van 
boven te bedienen

 5 Voorzien van een flexzone en 
wokbrander. Door de ruime 
plaatsing van de kookzones op 
de kookplaat komt er 30% extra 
pan ruimte beschikbaar

 5 Superglad oppervlak d.m.v. SST 
technology

Inductie kookplaat met 30% 
meer panruimte

RVS tussenbouw 
inductiekookplaat
(90 cm)
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RVS 
inductiefornuis,  
90 cm breed, 30% 
meer panruimte
IKAS9010-ZW

Keuze: Oven, oven-
magnetron of 
oven-steamer met de 
kwaliteit van Siemens 
of Bosch

Mat zwart 
inductiefornuis, 
90 cm breed, 30% 
meer panruimte
EKAS9010-MZ

Keuze: Oven, oven-
magnetron of 
oven-steamer met de 
kwaliteit van Siemens 
of Bosch

Hoogglans zwart 
inductiefornuis, 
kookveldafzuiging
IKAS9010-ZW

Keuze: Oven, oven-
magnetron of 
oven-steamer met de 
kwaliteit van Siemens 
of Bosch.

Mat zwart 
inductiefornuis, 
90 cm breed, 
kookveldafzuiging
IKAS9010-MZ

Keuze: Oven, oven-
magnetron of 
oven-steamer met de 
kwaliteit van Siemens 
of Bosch.

RVS 
inductiefornuis, 
90 cm breed, 
kookveldafzuiging
IKAS9010-IX

Keuze: Oven, oven-
magnetron of 
oven-steamer met de 
kwaliteit van Siemens 
of Bosch

RVS spoelmodule  
60 cm open
ESO60

Tevens leverbaar 
met voorziening voor 
warmwaterkraan (hot 
water edition)

RVS spoelmodule  
90 cm open
ESO90

Tevens leverbaar 
met voorziening voor 
warmwaterkraan (hot 
water edition)

Hoogglans zwart 
inductiefornuis, 
90 cm breed, 30% 
meer panruimte
EKAS9010-ZW

Keuze: Oven, oven-
magnetron of 
oven-steamer met de 
kwaliteit van Siemens 
of Bosch.
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Houtwerk
EMDC90

De houten keukenmod-
ules van Elementi zijn 
beschikbaar als lade-
kast, wandkast, voor-
raadkast en servieskast. 
Modules en werkbladen 
zijn in meerdere kleuren 
leverbaar

RVS spoelmodule  
60 cm dicht
ESD60

Tevens leverbaar 
met voorziening voor 
warmwaterkraan (hot 
water edition)

RVS  
vaatwasmodule
EVW68

Stoere RVS 
vaatwasmodule  
inclusief Siemens 
vaatwasser

Inductiekookplaat
IKT805

Met 30% meer 
panruimte

Afzuigkap  
RVS front
EAR900IX

Afzuigkap met 
randafzuiging

Grepen
MG30190

Grepen t.b.v. kasten  
zijn verkrijgbaar in 
diverse afmetingen.

Afzuigkap  
zwart front
EAR900BG

Afzuigkap met 
randafzuiging

Inductiekookplaat 
tussenbouw
EFT905

RVS tussenbouw 
inductiekookplaat 90 
cm breed

RVS  
vaatwasmodule
EXW68

Stoere RVS 
vaatwasmodule  
exclusief vaatwasser

RVS spoelmodule  
90 cm dicht
ESD90

Tevens leverbaar 
met voorziening voor 
warmwaterkraan (hot 
water edition)


