www.senzanome.nl

okt 2022

ITALIAANS DESIGN
KWALITEIT
DUURZAAM
FUNCTIONEEL
LUXE

Senza Nome is een merk dat uitblinkt in kwaliteit, innovatie, luxe en design. Ontwikkelt met Hollandse eenvoud in
een designvolle jas met Italiaanse allure.
Daar in het prachtige La Marche in de uitlopers van de Apennijnen, ontwerpen en ontwikkelen wij Senza Nome ons
unieke assortiment van kookplaten met geïntegreerde afzuiging; made in EU. Senza Nome staat voor oogstrelend
design, zeer geruisarm en voor een assortiment dat voldoet aan de hoogste eisen in uitvoering en prestatie.
Italiaanse exclusiviteit die perfect aansluit op de Nederlandse markt.
Senza Nome biedt u het breedste assortiment op het gebied van kookplaatafzuiging. Een range van kookplaten van
45, 60, 80 en 90 cm breed. Afzuiging in het midden, achter of aan de zijkant van de kookplaat en verticale, horizontale, ronde of rechthoekige afzuiging behoren allemaal tot de mogelijkheden. Ook biedt Senza Nome de mogelijkheid
om te kiezen voor een motor direct onder de kookplaat (UH) óf op de vloer achter de plint (UC) geplaatst.
De plafondunits van Senza Nome zijn uniek in haar soort vanwege noviteiten die u bij geen ander merk zult
vinden. Onze plafondunits zijn uitermate stil, hebben een grote afzuigcapaciteit, zijn zeer gebruiksvriendelijk en
uitzonderlijk makkelijk in te bouwen.
De kracht achter Senza Nome is ons niet aﬂatende streven naar perfectie door creativiteit. Trendsettend in plaats
van volgend; altijd op zoek naar innovatieve oplossingen en de hoogste kwaliteit. “Kwaliteit is bij ons geen detail,
maar elk detail een kwaliteit”

SHAPE EMOTION (UC)
Inductiekookplaat met afzuiging

De Shape Emotion. Dit exclusieve topmodel van Senza Nome is een lust voor het oog en één
van de parels uit onze collectie. Het afzuigkanaal wordt gesloten door middel van een glazen
afdichting. De Shape Emotion is één van de uitgekiende noviteiten van Senza Nome: een
prachtig Italiaans design van ongekende klasse! Uniek in zijn soort en diverse malen uitgeroepen tot
het mooiste design in de markt!
Specificaties
 Afmeting b x d (mm)
 Nismaat b x d (mm)
 Aansluitwaarde (Kw)
 Aantal zones
 Zone linksvoor
(met booster)
 Zone linksachter (met booster)
(met booster)
 Zone rechtsvoor (met booster)
(met booster)
 Zone rechtsachter
(met booster)

870x520x210 mm
843 x 490 mm
7,4
4
210 x 191 mm
1600 -1850 W
210 x 191 mm
2100 -3000 W
210 x 191 mm
1600 -1850 W
210 x 191 mm
2100 - 3000 W









ja
ja
ja
ja
9 + Power
ja
ja

Touch control slider
Booster (4 x) 50% meer power
Brugfunctie
Automatische kookstanden
Aantal kookstanden
Panherkenning
Restwarmte indicatie

€3699,-







Kinderslot
Geschikt voor opbouw
Geschikt voor vlak inbouw
Filter zwart aluminium
incl. Afvoerkanaal
tot aan de motor

ja
ja
ja
ja
ja

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde
 Aantal standen
 Lift systeem
 Energieklasse
 Afzuigvermogen
 Geluidsniveau (dBa)
 Geschikt voor recirculatie

ja
220-240V
7+2 intensief
ja
A++
579m3
46-62dB
ja

Accessoires
 Koolstoffilter
 Plasmafilter

HIKA KF
HIKA PF

SMART AMPIO (UH)
Inductie kookplaat met afzuiging

De Smart Ampio is de bredere uitvoering van de Smart Easy. Daardoor nét even wat meer ruimte om
uw pannen te plaatsen. De bediening op deze kookplaat is gecentraliseerd waardoor ook aan de voorzijde meer ruimte ontstaat voor optimaal gebruik. Net als de Smart Easy heeft de Smart Ampio een
geruisarme en zeer duurzame motor direct onder de kookplaat (UH) waardoor er ruimte is voor volledig
diepe korflades onder de kookplaat.
Specificaties
 Afmeting b x d (mm)
870 x 520 x 210 mm
 Nismaat b x d (mm)
847 x 494
 Aansluitwaarde (Kw)
7,4
 Aantal zones
4
 Zone links/ links (met booster)
210 x 191 mm
		
1600 -1850 W
 Zone links/rechts (met booster) 210 x 191 mm
		
2100 -3000 W
 Zone rechts/links (met booster) 210 x 191 mm
		
2100 -3000 W
 Zone rechts/ rechts (met booster) 210 x 191 mm
		
1600 -1850 W
 Central control touch/slider
ja
 Booster (4 x)
ja
 Droogkookbeveiliging
ja
 Timer
ja
 Panherkenning
ja
 Restwarmte indicatie
ja
 Kinderslot
ja

€2349,-








Geschikt voor opbouw
Geschikt voor vlak inbouw
Brugfunctie
Aantal kookstanden
Automatische kookstanden
Aluminium vetfilter

ja
ja
ja
9 + power
ja
ja

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde
 Aantal standen
 Energieklasse
 Afzuigvermogen
 Geluidsniveau (dBa)
 Geschikt voor recirculatie

ja
220-240V
7+2i
A++
646m3
46-62dB
ja

Accessoires
 Keramisch filter
 Plasmafilter (plint)
 Koolstoffilter (plint)

KF TS/SA UH
HIKA PF
HIKA KF

COMO QUATTRO (UC)
Inductiekookplaat met afzuiging

Een ongeëvenaarde 90 cm panorama kookplaat met vier riante kookzones op een rij, koppelbaar
en voorzien van boost functies. Kookgenot met de afzuiging aan de achterzijde, geïntegreerd in de
kookplaat. De afsluitbare afzuigroosters, voorzien van glazen deksels, maken de kookplaat uniek. Como
Quattro, uniek in zijn soort!!
Specificaties
 Afmeting b x d (mm)
 Nismaat b x d (mm)
 Aansluitwaarde (Kw)
 Aantal zones in een rij
 Zone links/ links 9 +P booster
		
 Zone links/rechts 9+P booster
		
 Zone rechts/links 9+p booster
		
 Zone rechts/ rechts 9+p booster
		
 Touch control slider
 Booster (4 x)
 Brugfuncie
 Droogkookbeveiliging
 Timer
 Panherkenning

€2899,-

870 x 520 x 210 mm
843 x 490 mm
7,4
4
210 x 191 mm
1600 -1850 W
210 x 191 mm
2100 -3000 W
210 x 191 mm
2100 -3000 W
210 x 191 mm
1600 -1850 W
ja
ja
ja
ja
ja
ja







Restwarmte indicatie
Kinderslot
Geschikt voor opbouw
Geschikt voor vlak inbouw
Luxe RVS vet filters met watertank

ja
ja
ja
ja
ja

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde
 Aantal standen
 Energieklasse
 Afzuigvermogen
 Geluidsniveau (dBa)
 Geschikt voor recirculatie
 RVS Filter

ja
220-240V
7+2 intensief
A++
711m3
46-62dB
ja
ja

Accessoires
 Koolstoffiter
 Plasmafilter

HIKA KF
HIKA PF

THEMA SECONDO (UH/UC)
Inductiekookplaat met afzuiging

De Senza Nome Thema Secondo heeft inmiddels het hart veroverd van menig Nederlandse kookliefhebber. Het ontwerp is eenvoudig doch doeltreffend; met haar 87 cm brede kookplaat en een rond,
zwart gecoat, edelstaal rooster is de Thema Secondo oogstrelend en daarnaast zeer prettig in gebruik.
Elegantie door eenvoud!
Specificaties
 Afmeting b x d (mm)
 Nismaat b x d (mm)
 Aansluitwaarde (Kw)
 Aantal zones
 Zone linksvoor (met booster)
		
 Zone linksachter (met booster)
		
 Zone rechtsvoor (met booster)
		
 Zone rechtsachter (met booster)
		
 Touch control slider, central control
 Booster (4 x)
 Brugfunctie
 Aantal kookstanden
 Droogkookbeveiliging
 Timer
 Panherkenning

€2449,-

870 x 520 x 210 mm
850 x 494 mm
7,4
4
210 x 191 mm
160000 -1850 W
211 x 191 mm
2100 -3000 W
212 x 191 mm
1600 -1850 W
213 x 191 mm
2100 -3000 W
ja
ja
ja
9 + power
ja
ja
ja







Restwarmte indicatie
Kinderslot
Geschikt voor opbouw
Geschikt voor vlak inbouw
Plug & Play

ja
ja
ja
ja
ja

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde
 Aantal standen
 Energieklasse
 Afzuigvermogen
 Geluidsniveau (dBa)
 Geschikt voor recirculatie
 Filter zwart aluminium

ja
220-240V
7+2i
A++
638m3
46-62dB
ja
ja

Accessoires
 Koolstoffiter
 Plasmafilter
 Keramisch filter (UH)

HIKA KF
HIKA PF
KF TS/SA UH

ROMA XCLUSIEF (UH)
Inductie kookplaat met afzuiging

De Roma Xclusief is een uitzonderlijke kookplaat met een zeer hoog afzuigvermogen. Het revolutionaire
textiele vet filter en een plissé filter zorgen voor meer dan 50% geluidsreductie. Daarnaast heeft deze
kookplaat een uniek strak design en een chique wit LED-indicatie. Een parel onder de kookplaten
met afzuiging.
Specificaties
 Afmeting b x d (mm)
 Nismaat b x d (mm)
 Aansluitwaarde (Kw)
 Aantal zones
 Zone linksvoor
9+P booster
 Zone linksachter
9+P booster
 Zone rechtsvoor
9+P booster
 Zone rechtsachter
9+P booster
 Touch control slider
 Centrale bediening met witte led
 Aantal standen per zone
 Booster (4 x)
 Droogkookbeveiliging
 Timer (4X)
 Panherkenning
 Restwarmte indicatie
 Kinderslot
 Geschikt voor opbouw

€2699,-

780 x 520x 200 mm
750 x 490 mm
7,4
4
210 x 191 mm
1600 -1850 W
211 x 191 mm
		
2100 -3000 W
212 x 191 mm
		
1600 -1850 W
213 x 191 mm
		
2100 -3000 W
ja
ja
12
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja







Geschikt voor vlak inbouw
Plug & Play
Luxe display
Luxe zwart textiel vetfilter
Plissé koolstoffilter

ja
ja
ja
ja
(1 st. meegeleverd)

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde
 Aantal standen
 Powerstand
 Energieklasse
 Afzuigvermogen
 Geluidsniveau (dBa)
 Geschikt voor recirculatie

EBM
220-240V
10
ja
A++
900m3
46-62dB
ja

Accessoires
 Plissé filter
 Roma Cassette
 Roma Cube
 Koolstoffilter (plint)
 Plasmafilter (plint)

1 st. meegeleverd
ja
ja
HIKA KF
HIKA PF

SMART EASY 2.1 (UH/UC)
Inductiekookplaat met afzuiging

Aan de basis van onze collectie van bredere kookplaten staat deze prachtige inductiekookplaat.
Uitgevoerd in de kwaliteit en klasse van een echte Senza Nome met een zeer interessante prijsstelling.
De SMART EASY combineert kwaliteit en gemak met luxe materialen, een strak design en uiteraard
zeer geruisarme motoren. De SMART EASY is leverbaar met plintmotor (UC) en motor direct onder de
kookplaat (UH).
Specificaties
 Afmeting b x d (mm)
 Nismaat b x d (mm)
 Aansluitwaarde (Kw)
 Aantal zones
 Zone links/ links (met booster)
		
 Zone links/rechts (met booster)
		
 Zone rechts/links (met booster)
		
 Zone rechts/ rechts (met booster)
		
 Control touch/slider
 Booster (4 x)
 Droogkookbeveiliging
 Timer
 Panherkenning
 Restwarmte indicatie
 Kinderslot
 Geschikt voor opbouw

€2149,-

770 x 515 x 210 mm
740 x 494
7,4
4
210 x 191 mm
1600 -1850 W
210 x 191 mm
2100 -3000 W
210 x 191 mm
2100 -3000 W
210 x 191 mm
1600 -1850 W
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja







Geschikt voor vlak inbouw
Brugfunctie
Aantal kookstanden
Automatische kookstanden
Aluminium vetfilter

ja
ja
9 + power
ja
ja

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde
 Aantal standen
 Energieklasse
 Afzuigvermogen
 Geluidsniveau (dBa)
 Geschikt voor recirculatie
 Alu filter zwart

ja
220-240V
7+21
A++
646m3
46-62dB
ja
ja

Accessoires
 Keramisch filter (UH)
 Plasmafilter (plint)
 Koolstoffilter (plint)

KF SE UH 2.1
HIKA PF
HIKA KF

FLORENCE XCLUSIEF (UH)
Inductiekookplaat met afzuiging

leverbaar v.a. Q1

Een 60 cm kookplaat met afzuiging, ideaal als vervanger van uw oude gaskookplaat, de inbouw maten
zijn immers gelijk aan een 60 cm gaskookplaat. Luxe en eenvoud komen hier bij elkaar. De luxe centrale
bediening, met LED indicatie, geeft een gevoel van eenvoud, kwaliteit, design en bedieningsgemak.
Een uitstekende keuze dus voor de compacte keuken.
Specificaties
 Afmeting b x d (mm)
 Nismaat b x d (mm)
 Aansluitwaarde (Kw)
 Aantal zones
 Zone linksvoor
 Zone rechtsvoor
 Zone linksachter
 Zone rechtsachter
 Centrale touch control slider
 Booster (2 x)
 Aantal kookstanden
 Automatisch koken functie
 Brugfunctie
 Droogkookbeveiliging
 Timer
 Panherkenning
 Restwarmte indicatie
 Kinderslot
 Geschikt voor opbouw
 Geschikt voor vlak inbouw

€1899,-

590 x 520 x 202 mm
560 x 490 mm
7,4
4
210 x 190 mm
210 x 190 mm
210 x 190 mm
210 x 190 mm
ja
ja
9
ja 3
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

 Warmhoudfunctie
 Filter aluminium/ vochtopvang

ja
ja

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde
 Aantal standen
 Energieklasse
 Afzuigvermogen
 Na ventilatie
 Geluidsniveau (dBa)
 Geschikt voor recirculatie
 Vetfilter verzadigings indicatie
 Textiel filter

ja
220-240V
9+ 1 intensief
A++
900m3
15 min
46-62dB
ja
ja
ja

Accessoires
 Plissé filter
 Florence Cassette
 Florence Cube
 Koolstoffilter (plint)
 Plasmafilter (plint)

1 st. meegeleverd
ja
ja
HIKA KF
HIKA PF

PICCOLO 45 (UH)
Inductie kookplaat met afzuiging

Uniek is Senza Nome met de Piccolo; een 45 cm kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Hiermee bieden wij
een mooie oplossing voor de éénpersoonshuishoudens maar kan de creatieve ontwerper de kookplaat ook
toepassen op meerdere posities in één keuken voor een flexibele kookbeleving! Dit model heeft twee grote
zones met een brugfunctie voor een grillplaat, twee grotere of drie kleinere pannen. Wanneer u niet kookt
sluit u het rooster eenvoudig af door de glazen afdekplaat. De Piccolo, uniek in zijn soort!
Specificaties
 Afmeting b x d (mm)
 Nismaat b x d (mm)
 Aansluitwaarde (Kw)
 Aantal zones
 Zone voor /booster
		
 Zone achter/booster
		
 Touch control slider
 Booster (2 x)
 Aantal kookstanden
 Automatisch koken functie
 Brugfunctie
 Droogkookbeveiliging
 Timer
 Panherkenning
 Restwarmte indicatie
 Kinderslot

€1899,-

450 x 510 x 210 mm
405 x 492 mm
3,7
2
210 x 191 mm
1600 -1850 W
211 x 191 mm
2100 -3000 W
ja
ja
9+ Power
ja
ja (3700W)
ja
ja
ja
ja
ja

 Geschikt voor opbouw
 Geschikt voor vlak inbouw

ja
ja

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde
 Aantal standen
 Energieklasse
 Afzuigvermogen
 Geluidsniveau (dBa)
 Geschikt voor recirculatie
 Filter aluminium/ vochtopvang
 Vetfilter verzadigings indicatie

ja
220-240V
7+2 intensief
A++
650m3
46-62dB
ja
ja
ja

Accessoires
 Keramisch filter
 Koolstoffiter
 Plasmafilter

KF P45 UH
HIKA KF
HIKA PF

Roma en Florence clusief | Plug & play montage
Roma en Florence clusief met cassette voor UH montage

Installatie UC / UH

STRETTO 60, 90 OF 120 CM.
Downdraft afzuiging

Deze downdrafts afzuiging voor montage achter uw inductieplaat zijn prachtig qua design, fluisterstil
en kunnen tot wel 40 cm uit het blad omhoog rijzen. De Stretto is verkrijgbaar in 60, 90 en 120 cm. De
subtiele tiptoetsbediening op het glazen bedieningspaneel geeft u een gevoel van luxe in uw keuken.
Specificaties
 Afmeting b x d (mm)
 Afmeting motor

zie lijntekening
zie lijntekening

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde
 Aantal standen
 Energieklasse
 Afzuigvermogen
 Geluidsniveau (dBa)
 Geschikt voor recirculatie
 RVS Filter
 LED verlichting

ja
220-240V
7+2 i
A++
633m3
48-62dB
ja
ja
ja

Accessoires
 Koolstoffilter
 Plasmafilter

HIKA KF
HIKA PF

Luxe downdraft 60 cm €2099,Luxe downdraft 90 cm €2249,Luxe downdraft 120 cm €2399,-

VENTO 90 EN 120 CM
Inbouw plafonunit

Onze Vento van 90 of 120 cm plafondunits zijn een ware toevoeging aan de markt. Een separaat
metalen frame maakt de installatie zeer eenvoudig; de kap en motor zijn namelijk afzonderlijk van
elkaar te installeren. De motor is 360 graden draaibaar en een luxe, apart te bestellen, design kit voor
in de koof maakt de unit geschikt voor recirculatie. Dit alles maakt de Vento uniek!
Leverbaar in de maten 90 x 60 cm en 120 x 60 cm.
Kleuren: Steel, White (ral 9016) en Black (ral 9005)
Specificaties
 Afmeting b x d x h (mm)
 Afmeting b x d x h (mm)
 Motor 360 draaibaar
 RVS/ wit/zwart
 Dimbare LED verlichting

900 x 600 x 214
1200 x 600 x 214
ja
ja
ja

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde

ja
220-240V

Vento 90 cm S
Vento 90 cm B/W
Vento 120 cm S		
Vento 120 cm B/W

€1599,€1649,€1649,€1749,-








Aantal standen
Energieklasse
Afzuigvermogen
Geluidsniveau (dBa)
Geschikt voor recirculatie
LED verlichting

Accessoires
 Filterkit rvs/ zwart glas
 Filterkit rvs/ wit glas
 Filterkit rvs
 Vento cube

7+2 i
A++
801m3
50-67dB
ja
ja
Vento kit B
Vento kit W
Vento kit S
ja

ZEFIRO XCLUSIEF
Inbouw plafondunit

De minimale inbouwhoogte van 16 cm maakt onze Zefiro Xclusief uniek! Tevens is deze unit
uitgevoerd met een 360° draaibare motor en textiele vet ﬁlters. Een luikje aan de onderzijde
van de unit maakt het vervangen van de koolstofcassette zeer eenvoudig. De stijlvolle en
innovatieve afstandsbediening maakt de Zefiro Xclusief compleet.
Kleuren: Steel, White (ral 9016) en Black (ral 9005)
Energieklasse: A
Specificaties
 Afmeting b x d (mm)
 Nismaat
 Motor 360 draaibaar
 Steel/ wit/zwart
 Dimbare LED verlichting

900 x 500 x 160
854 x 455
ja
ja
ja

Overige specificaties:
 Koolstoffilter vervangen zonder demontage
 Indicator verzadiging recirculair filter

Zefiro Xclusief S
Zefiro Xclusief W
Zefiro Xclusief B

€1399,€1499,€1499,-

Afzuiging
 High performance motor
 Aansluitwaarde
 Aantal standen
 Energieklasse
 Afzuigvermogen
 Geluidsniveau (dBa)
 Geschikt voor recirculatie
 LED verlichting

ja
220-240V
7+2 i
A++
900m3
50-63dB
ja
ja

Accessoires
 Keramisch filter (incl cube) s/b/w Zefiro Xclusief Cassette
 Keramisch filter los s/b/w
Zefiro Xclusief Cube
 Plasma filter
HIKA PF

WIJNKLIMAATKAST HOWKZ 8271
Onderbouw wijnklimaatkast

De echte wijndrinker bewaard zijn of haar wijn op de juiste temperatuur! De wijnklimaatkast
van Senza Nome is hiervoor een uitstekende keuze. Met twee temperatuurzones, voor uw
witte en rode wijn, de eenvoudige bediening en een zeer interessante prijs verdient deze
wijnklimaatkast een prominente plek in uw keuken
Kleur
Zwarte handgreep
Display (wit)
Afmeting mm
(b x d x h)
 Energieklasse
 Inhoud netto (l)
 Geluidsniveau (dBa)
 Alarmsignaal bij storing
 Binnenverlichting (LED)





€1249,-

Zwart
ja
ja
595 x 570 x 820/840
G
145
40
ja
ja








Temperatuur instelbaar
Aantal zones
Geschikt voor .. Flessen
Houten plateaus
Aansluitwaarde (W)
Dubbellaags glasdeur

7-20C
2
46
ja
100
ja

* Een optimale temperatuurverdeling ontstaat
wanneer de temperatuur voor witte en rode wijn
niet verder dan 5 graden uit elkaar liggen

WIJNKLIMAATKAST HIWKZ 8870
Inbouw wijnklimaatkast

Onze inbouw variant wijnklimaatkast heeft een strak design, dubbel laags glas om uw
wijn te beschermen en mooie houten plateaus. Tevens beschikt deze wijnklimaatkast over
2 temperatuurzones voor uw witte en rode wijn.
Kleur
Zwarte greep
Display (wit)
Afmeting mm
(b x d x h)
 Energieklasse
 Inhoud netto (l)
 Geluidsniveau (dBa)
 Binnenverlichting





€1399,-

Zwart
ja
ja
592 x 557 x 885
A
135
41
ja








Temperatuur instelbaar
Antal zones
Geschikt voor .. Flessen
Houten plateaus
Energieverbruik (kWh/jaar)
Aansluitwaarde (W)

7-20C
2
41
ja
100

* Een optimale temperatuurverdeling ontstaat wanneer de temperatuur voor witte en rode wijn niet
verder dan 5 graden uit elkaar liggen

DUURZAAMHEID


Plastic arme verpakkingen



Grotendeels recyclebare producten

NL en EU producten
waardoor kortere transport trajecten




Energiezuinige A++ motoren



Energieneutraal vanaf 2030

ACCESSOIRES EN AANSLUITMATERIAAL

Smart Easy UC (2.1)

Smart Easy UH 2.1

Roma Xclusief

Thema Secondo UC

KOOLSTOFFILTER PLINT



*

*



PLASMAFILTER PLINT



*

*



HIKA KF €309,-

HIKA PF €919,-

KERAMISCH FILTER UH
KF P45 UH €129,-

KERAMISCH FILTER UH
KF SE UH 2.1 €399,-



*) De platte koolstof/plasma plintfilters kunnen ook voor deze modellen gebruikt worden. Hiervoor dient wel separaat aansluitmateriaal te worden besteld

Thema Secondo UH

Smart Ampio

Shape Emotion

Como Quattro

Piccolo 45

Florence

Stretto

*

*





*

*



*

*





*

*



Zefiro Xclusief

Vento









Voor overige accessoires en aansluitmateriaal; www.senzanome.nl

ACCESSOIRES EN AANSLUITMATERIAAL

Smart Easy UC (2.1)

Smart Easy UH 2.1

Roma Xclusief

KERAMISCH FILTER UH
KF TS/SA UH €409,-

KERAMISCH FILTER
SYSTEEM UH (INCL. CUBE)



KERAMISCH FILTER
SYSTEEM UC (INCL. CUBE)



Roma Cassette UH €279,-

Roma Cassette UC (b/s) €259,-

KERAMISCH FILTER
SYSTEEM UH (INCL. CUBE)
Florence cassette UH €279,-

*) De platte koolstof/plasma plintfilters kunnen ook voor deze modellen gebruikt worden. Hiervoor dient wel separaat aansluitmateriaal te worden besteld

Thema Secondo UC

Thema Secondo UH

Smart Ampio





Shape Emotion

Como Quattro

Piccolo 45

Florence

Stretto

Zefiro Xclusief

Vento


Voor overige accessoires en aansluitmateriaal; www.senzanome.nl

ACCESSOIRES EN AANSLUITMATERIAAL

KERAMISCH FILTER
SYSTEEM (INCL. CUBE)

Smart Easy UC (2.1)

Smart Easy UH 2.1

Roma Xclusief

Thema Secondo UC

												

Vento Kit (s/b/w) €499,-

KERAMISCH FILTER
SYSTEEM (INCL. CUBE)

											

KERAMISCH FILTER LOS

		

										

		

										

Zefiro Xclusief Cassette (s/b/w €189,-

Roma Cube UH €159,-

KERAMISCH FILTER LOS
Roma Cube UC (b/s) €159,-

*) De platte koolstof/plasma plintfilters kunnen ook voor deze modellen gebruikt worden. Hiervoor dient wel separaat aansluitmateriaal te worden besteld

Thema Secondo UH

Smart Ampio

Shape Emotion

Como Quattro

Piccolo 45

Florence

Stretto

Zefiro Xclusief

												

											

Vento





										

										

Voor overige accessoires en aansluitmateriaal; www.senzanome.nl

ACCESSOIRES EN AANSLUITMATERIAAL

Smart Easy UC (2.1)

Smart Easy UH 2.1

Roma Xclusief

Thema Secondo UC

KERAMISCH FILTER LOS

										

KERAMISCH FILTER LOS

													

KERAMISCH FILTER LOS

												

PLISSÉ KOOLSTOFFILTER

			

PLISSÉ KOOLSTOFFILTER

										

Florence Cube UH €159,-

Vento Cube €399,-

Zefiro Xclusief Cube (s/b/w) €159,-

Roma Plissé €89,-

Florence Plissé €89,-

										

*) De platte koolstof/plasma plintfilters kunnen ook voor deze modellen gebruikt worden. Hiervoor dient wel separaat aansluitmateriaal te worden besteld

Thema Secondo UH

Smart Ampio

Shape Emotion

Como Quattro

Piccolo 45

Florence

Stretto

Zefiro Xclusief

Vento

			
										


													


												

										

			
										
Voor overige accessoires en aansluitmateriaal; www.senzanome.nl

Hanant Benelux BV
Doetinchemseweg 59, 7007 CB Doetinchem
+31 (0)85 877 25 67
info@hanant.nl
www.senzanome.nl
www.hanant.nl

