
IK9024 – DOWNDRAFT FORNUIS 
HET EERSTE INDUCTIEFORNUIS MET 
KOOKVELDAFZUIGING EN FILTERMOGELIJKHEDEN

EnergiebesparendAlle functionaliteit in 1

Eindelijk keuken-ontwerp vrijheid Zeer compacte bouw



Een downdraft fornuis van Elementi di Cucina is een echte eyecatcher in de keuken. De moderne uitstraling, het innovatieve karakter en de volledige 
ontwerpvrijheid is wat ons onderscheidt. Italiaanse inspiratie en Nederlands vakmanschap vormen samen een unieke combinatie. Met trots bieden 
we als eerste moderne en multifunctionele downdraft inductiefornuizen. Een zeer compacte totaaloplossing waardoor u geen afzuigkap meer nodig 
hebt. Door middel van de nieuwste technieken van de zogenaamde IK-serie, wordt er met een hoge snelheid efficiënt en direct bij de inductie kookplaat 
afgezogen. Rook, dampen en -geuren behoren hiermee tot de verleden tijd. 

De greep van de oven/magnetron 
wordt vervaardigd uit zogenaamd 
‘brushed steel’. De multifunctionele 
oven, met 8 oven functies, kan 
centraal bediend worden. 

De ruime kookplaat is voorzien 
van touch control. De afzuiging 
wordt centraal bediend. De strakke 
afwerking zorgt voor maximaal 
gebruiksgemak.

Voor de afzuiging gebruiken wij de 
nieuwste GreenIntelligence afzuig 
technologie, waardoor het fornuis 
energiebesparend is: Maar liefst 30% 
minder verbruik. 

De vetfilters zijn makkelijk schoon te 
houden en vaatwasser bestendig. De 
zwarte uitvoering maakt de strakke 
moderne look compleet.

De soft close lade zorgt voor opslag 
ruimte en is bovendien voorzien van 
kwalitatief hoogstaand Blum beslag.  

De kookplaat is voorzien van 
flexzones, 9 standen per zone en 
touch bediening. Door de flexzones 
ontstaat de mogelijkheid voor grote 
pannen.



De IK9024 serie kan volledig roestvast staal (RVS 304) geleverd worden 
of gespoten (poedercoat) in de kleuren mat zwart en hoogglans zwart. 
Kiest u voor op kleur gespoten dan kunt u daarnaast kiezen uit een 
roestvast kookgedeelte of een op kleur gespoten bovenkant. 
Onze IK serie is vanaf nu uitgebreid met de Plus versie, specifiek geschikt 
voor 65 cm diepe werkbladen. 

Consumentenprijzen inclusief 21% BTW
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden

OVER HET KOOKGEDEELTE
De inductie kookplaat heeft 4 krachtige flexzones met touch control en 
een zeer krachtige energiezuinige downdraft afzuiging. 
Specificaties: 9 standen per zone met powerboost, flexzones, touch 
control, timer, droogkookbeveiliging, pan herkenning, kinderslot en 
restwarmte indicatie.

OVER DE OVEN/MAGNETRON
De zeer luxe en ruime multifunctionele oven/magnetron heeft maar liefst 8 
oven functies o.a. onder- en bovenwarmte, hetelucht, grill, pizza stand, deeg 
rijsfunctie en ontdooien.

OVER DE DOWNDRAFT AFZUIGING 
Er zijn 2 mogelijkheden voor de afzuiging, de lucht kan naar buiten afgevoerd 
worden of de lucht kan gezuiverd worden door middel van een plasmafilter.
Als het plasmafilter toegepast wordt, wordt het fornuis tevens lucht 
verbeteraar. Voordelen van een plasmafilter zijn energiezuiniger, 
installatiegemak, optimale prestaties en sterk verbeterde luchtkwaliteit. Bij 
gebruik van het plasmafilter is er geen afvoer naar buiten meer nodig. 

OVER DE VORMGEVING 
De vormgeving is strak en modern en de maatvoering is uitermate geschikt 
voor de West-Europese keuken.  Met een corpushoogte van 78 cm sluit deze 
perfect aan bij iedere keuken. De soft close lade zorgt voor extra opbergruimte 
en is voorzien van Blum beslag. 
Door de voorpoten naar achter te stellen kunt u de plint voor het fornuis 
laten lopen. 

IK9024-IX 
IK9024-MZ
IK9024-ZW
IK9024-MZ-IX
IK9024-ZW-IX

IK9024-IX-Plus 
IK9024-MZ-Plus 
IK9024-ZW-Plus 
IK9024-MZ-IX-Plus 
IK9024-ZW-IX-Plus 

EFP9024

Roestvast staal
Mat zwart
Hoogglans zwart
Mat zwart  met RVS kookgedeelte
Hoogglans zwart met RVS kookgedeelte

Roestvast staal
Mat zwart
Hoogglans zwart
Mat zwart  met RVS kookgedeelte
Hoogglans zwart met RVS kookgedeelte

Plasmafilter set voor IK-serie fornuizen

€5.995
€5.995
€5.995
€5.995
€5.995

€6.295
€6.295
€6.295
€6.295
€6.295

€695

CODE:                     TOPPANEEL 60CM DIEP:                               PRIJS:

CODE:                     TOPPANEEL 65CM DIEP:                               PRIJS:

CODE:                     OPTIONEEL: PLASMAFILTER SET                  PRIJS:

Zone linksvoor
Zone linksachter
Zone rechtsvoor
Zone rechtsachter

1600 - 1850 (W)
2100 - 3000 (W)
1600 - 1850 (W)
2100 - 3000 (W)

VERMOGENS INDUCTIEKOOKPLAAT:

Brushed steel greep
Verzinkbare knoppen
Oven capaciteit XL 72 Liter 
Digitale programmeerbare display
Snel voor verwarmen
Temperatuurbereik 30°C tot 250°C
Magnetron functie 900 Watt 
Kinderslot
Incl. rooster en bakplaat 

GreenIntelligence® technologie    
4 standen (3 gebruiksstanden + booster stand)
Max. vermogen afzuiging 840 m3  /  8.6 meter per 
seconde 
Geluidsniveau 38 dBA tot 67 dBA
Naloopstand

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

SPECIFICATIES:              OVEN/MAGNETRON:

SPECIFICATIES:              AFZUIGING:



U kunt het fornuis traditioneel aansluiten en de lucht naar buiten afvoeren. Het fornuis moet worden aangesloten op een 3 fasen fornuisgroep (3~N).  
Indien luchtafvoer naar buiten toegepast wordt kan de luchtafvoer aangesloten worden op Ø 125 mm.  Er is ruimte achter het fornuis om de bocht en buis te laten 
plaatsen.

OVER HET FILTER / FILTER SET  
Modern, efficiënt en goed voor de totale prestatie van het fornuis is om te 
kiezen voor een luchtfilter. De plasmafilter set EFP9024 is specifiek geschikt 
voor alle IK9024 downdraft inductiefornuizen.

Het filter kan in zijn geheel achter het fornuis worden geplaatst waarvoor er 
vrije ruimte beschikbaar is. 

Middels 3 beugels kan het filter onder het fornuis gemonteerd worden. 
Het fornuis heeft tevens een directe elektrische aansluit mogelijkheid t.b.v. 
stroomvoorziening voor het filter (u heeft geen aparte stroomvoorziening 
nodig).  

Energieklasse
Aansluitwijze
Aansluitvermogen
Diameter luchtafvoer
Minimale opstelhoogte
Maximale opstelhoogte
Gewicht

A
3~N (3 fasen fornuisgroep)
10,4 kW
minimaal Ø 125 mm
91 cm
95 cm
100kg

SPECIFICATIES:  UITVOERING:

TECHNISCHE INFORMATIE, INSTALLATIE & AANSLUITEN

* Filterset afgebeeld is optioneel Afgebeeld IK9024-IX

IK9024-IX(-Plus) IK9024-MZ(-Plus) IK9024-ZW(-Plus) IK9024-MZ-IX(-Plus) IK9024-ZW-IX(-Plus)
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EnergiebesparendSfeervol

Eindelijk keuken-ontwerp vrijheid Zeer compacte bouw

IK9024 – MAGIC - FIRE 
EERSTE DOWNDRAFT FORNUIS MET 

INGEBOUWDE SFEERHAARD



Uw keuken als de meest sfeervolle ruimte, dat bereikt u met het downdraft fornuis met Magic-Fire. De moderne uitstraling, het innovatieve karakter 

en de volledige ontwerpvrijheid is wat ons onderscheidt. Italiaanse inspiratie en Nederlands vakmanschap vormen samen een unieke combinatie. Met 

trots bieden we als eerste moderne en multifunctionele downdraft inductiefornuizen met sfeerhaard. Een zeer compacte totaaloplossing waardoor u 

geen afzuigkap meer nodig hebt. Door middel van de nieuwste technieken van de zogenaamde IK-serie, wordt er met een hoge snelheid efficiënt en 
direct bij de inductie kookplaat afgezogen. Rook, dampen en -geuren behoren hiermee tot de verleden tijd. 



Het downdraft fornuis als eyecatcher 
en sfeermaker in uw keuken. Het 
fornuis met sfeerhaard heeft niet 
langer alleen het compacte en 
multifunctionele karakter.

De ruime kookplaat is voorzien 
van touch control. De afzuiging 
wordt centraal bediend. De strakke 
afwerking zorgt voor maximaal 
gebruiksgemak.

Voor de afzuiging gebruiken wij de 
nieuwste GreenIntelligence afzuig 
technologie, waardoor het fornuis 
energiebesparend is: Maar liefst 30% 
minder verbruik. 

De vetfilters zijn makkelijk schoon te 
houden en vaatwasser bestendig. De 
zwarte uitvoering maakt de strakke 
moderne look compleet.

De soft close lade zorgt voor opslag 
ruimte en is bovendien voorzien van 
kwalitatief hoogstaand Blum beslag.  

De kookplaat is voorzien van 
flexzones, 9 standen per zone en 
touch bediening. Door de flexzones 
ontstaat de mogelijkheid voor grote 
pannen.



De IK9024 serie kan volledig roestvast staal (RVS 304) geleverd worden of gespoten 
(poedercoat) in de kleuren mat zwart en hoogglans zwart. Kiest u voor op kleur 
gespoten dan kunt u daarnaast kiezen uit een roestvast kookgedeelte of een op kleur 
gespoten bovenkant. 
Onze IK serie is vanaf nu uitgebreid met de Plus versie, specifiek geschikt voor 65 cm 
diepe werkbladen. 

Consumentenprijzen inclusief 21% BTW. 
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden

OVER HET KOOKGEDEELTE
De inductie kookplaat heeft 4 krachtige flexzones met touch control en een zeer 
krachtige energiezuinige downdraft afzuiging. 
Specificaties: 9 standen per zone met powerboost, flexzones, touch control, timer, 
droogkookbeveiliging, pan herkenning, kinderslot en restwarmte indicatie.

IK9024-IX-Magic-Fire
IK9024-MZ-Magic-Fire
IK9024-ZW-Magic-Fire
IK9024-MZ-IX-Magic-Fire
IK9024-ZW-IX-Magic-Fire

IK9024-IX-Magic-Fire-Plus
IK9024-MZ-Magic-Fire-Plus
IK9024-ZW-Magic-Fire-Plus
IK9024-MZ-IX-Magic-Fire-Plus
IK9024-ZW-IX-Magic-Fire-Plus

EH6060MZ

EFP9024

Roestvast staal
Mat zwart
Hoogglans zwart
Mat zwart  met RVS kookgedeelte
Hoogglans zwart met RVS kookgedeelte

Roestvast staal
Mat zwart
Hoogglans zwart
Mat zwart  met RVS kookgedeelte
Hoogglans zwart met RVS kookgedeelte

Inbouwcassette

Plasmafilter set voor IK-serie fornuizen

€7.995
€7.995
€7.995
€7.995
€7.995

€8.295
€8.295
€8.295
€8.295
€8.295

€3495

€695

CODE:                           TOPPANEEL 60CM DIEP:                          PRIJS:

CODE:                           TOPPANEEL 65CM DIEP:                          PRIJS:

CODE:                           INBOUWCASSETTE:                                       PRIJS:

CODE:                           OPTIONEEL: PLASMAFILTER SET              PRIJS:

Zone linksvoor
Zone linksachter
Zone rechtsvoor
Zone rechtsachter

1600 - 1850 (W)
2100 - 3000 (W)
1600 - 1850 (W)
2100 - 3000 (W)

VERMOGENS INDUCTIEKOOKPLAAT:



OVER DE INBOUWCASSETTE
De Magic-Fire haarden zijn uitgerust met waterreservoirs. Een verdamper 
transformeert het water in hele fijne waterdamp. Door de waterdamp te 
verlichten, ontstaat een realistisch en levendig vlammenspel. 

OVER DE DOWNDRAFT AFZUIGING 
Er zijn 2 mogelijkheden voor de afzuiging, de lucht kan naar buiten afgevoerd 
worden of de lucht kan gezuiverd worden door middel van een plasmafilter.
Als het plasmafilter toegepast wordt, wordt het fornuis tevens lucht 
verbeteraar. Voordelen van een plasmafilter zijn energiezuiniger, 
installatiegemak, optimale prestaties en sterk verbeterde luchtkwaliteit. Bij 
gebruik van het plasmafilter is er geen afvoer naar buiten meer nodig. 

OVER DE VORMGEVING 
De vormgeving is strak en modern en de maatvoering is uitermate geschikt 
voor de West-Europese keuken.  Met een corpushoogte van 78 cm sluit deze 
perfect aan bij iedere keuken. De soft close lade zorgt voor extra opbergruimte 
en is voorzien van Blum beslag. 
Door de voorpoten naar achter te stellen kunt u de plint voor het fornuis 
laten lopen. 

Afstandsbediening
Aantal standen
Brandtijd
Aansluitwaarde

GreenIntelligence® technologie    
4 standen (3 gebruiksstanden + booster stand)
Max. vermogen afzuiging 840 m3  /  8.6 meter per 
seconde 
Geluidsniveau 38 dBA tot 67 dBA
Naloopstand

√
6
7,5 - 10,5 uur
200 W

√
√
√

√
√

SPECIFICATIES:              INBOUWCASSETTE:

SPECIFICATIES:              AFZUIGING:



U kunt het fornuis traditioneel aansluiten en de lucht naar buiten afvoeren. Het fornuis moet worden aangesloten op een 3 fasen fornuisgroep (3~N).  
Indien luchtafvoer naar buiten toegepast wordt kan de luchtafvoer aangesloten worden op Ø 125 mm.  Er is ruimte achter het fornuis om de bocht en buis te laten 
plaatsen.

OVER HET FILTER / FILTER SET  
Modern, efficiënt en goed voor de totale prestatie van het fornuis is om te 
kiezen voor een luchtfilter. De plasmafilter set EFP9024 is specifiek geschikt 
voor alle IK9024 downdraft inductiefornuizen.

Het filter kan in zijn geheel achter het fornuis worden geplaatst waarvoor er 
vrije ruimte beschikbaar is. 

Middels 3 beugels kan het filter onder het fornuis gemonteerd worden. 
Het fornuis heeft tevens een directe elektrische aansluit mogelijkheid t.b.v. 
stroomvoorziening voor het filter (u heeft geen aparte stroomvoorziening 
nodig).  

Energieklasse
Aansluitwijze
Aansluitvermogen
Diameter luchtafvoer
Minimale opstelhoogte
Maximale opstelhoogte
Gewicht

A
3~N (3 fasen fornuisgroep)
7,6 kW
minimaal Ø 125 mm
92 cm
95 cm
76 kg

SPECIFICATIES:  UITVOERING:

TECHNISCHE INFORMATIE, INSTALLATIE & AANSLUITEN



IK9024-IX -Magic-Fire(-Plus) IK9024-MZ-Magic-Fire(-Plus) IK9024-ZW-Magic-Fire(-Plus) IK9024-MZ-IX-Magic-Fire(-Plus) IK9024-ZW-IX-Magic-Fire(-Plus)
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