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Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Voorwoord

Voor u ligt de catalogus van Örnell.

Örnell is een professionele en geavanceerde lijn van RVS-Producten

Kwaliteit is een eerste vereiste in deze innovatieve lijn op maatwerk keukengebied.

Örnell Producten worden dan ook op hoogwaardige manier samengesteld

en afgewerkt.

Naast keukenmeubelen, werkbladen, kookbruggen,spoelbakken

en aan RVS gerelateerde producten zijn er ook vele soorten afzuigkappen te krijgen.

Zowel standaard of op maat gemaakt voor iedere keuken.

Door de productie en ontwikkeling in onze eigen Nederlandse fabriek plaats vindt,

kunnen wij optimaal zorg besteden aan kwaliteitsbewaking.

De keuze van materialen is een voortdurende selectie van de beste componenten,

zodat een product ontstaat waarmee jarenlang oogstrelend genieten gewaarborgd is.

Örnell blijf volop in beweging om de meest functionele en vernieuwende ideeën te

ontwikkelen en te realiseren zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste

ontwikkelingen op keukengebied.



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Voordelen en verkoopargumenten
Örnell producten

Örnell:  De perfectie op het gebied van rvs.

Binnendienst:  U kunt voor al uw vragen direct terecht ook voor technische vragen.

Werkbladen en
Kookbruggen:  Materiaal dikte vanaf 1,25mm tot 2mm i.v.m. lengte.
 Materiaal soort hoogwaardig gelegeerd roestvaststaal.
 Richtingloosgeborsteld met geringe meerprijs
 Hoekbladen geleverd met NIEUWE hoekverbinding (Zwaluwstaart).
 Houtwerk onderblad vocht- en schimmelwerend MDF.
 Randopvulling volledig tegen zetrand en rondom met tussenbruggen.
 Werkbladen, kookbruggen worden 20mm terug gezet aan voorzijde.
 Verlijming hoogwaardige 2 componenten lijm.
 Verpakking noppenfolie met karton in krimpfolie met hoekbeschermers.
 Transport in eigen beheer.
 Stopcontacten doorgebouwd in rvs.
 Vrijwel alle kookplaten ingelast

Achterwanden:  Materiaal dikte 1,25mm.
 Materiaal soort hoogwaardig gelegeerd roestvaststaal.
 Richtingloosgeborsteld geringe meerprijs
 Houtwerk onder achterwanden vocht- en schimmelwerend MDF.
 Hout wordt los bijgeleverd i.v.m blinde montage.
 Bij dikkere achterwanden word het hout op dezelfde dikte.
 Verpakking noppenfolie met karton in krimpfolie getrokken.

Afzuigkappen:  Snelle- en correcte orderafhandeling.
 U kunt voor al uw vragen direct terecht ook voor technische vragen.
 Materiaal dikte vanaf 1,25mm tot 1,5mm variërende per lengte.
 Materiaal soort hoogwaardig gelegeerd roestvaststaal.
 Richtingloosgeborsteld geringe meerprijs!
 Krachtige stille motoren vanaf 910m3 standaard.

Blauwstaal: Door zijn unieke uitstraling is dit het product van de toekomst
 Ornell heeft er voor gezorgd dat dit toepasbaar is geworden
 voor al onze producten, zoals u zult zien in de catalogus
 bieden wij dit aan zonder meerprijs.
 Blauwstaal dient goed te worden geolied om roesten tegen te gaan
 Behandeld u dit goed dan heeft u jaren plezier van dit materiaal.

Algemeen:  Bij Örnell is vrijwel alles mogelijk op maatwerkkeukengebied.
 Wij maken dan ook graag een vrijblijvende offerte voor al uw aanvragen.
 Offerte aanvragen worden binnen 1 week beantwoord.
 Dit boek is slechts een kleine greep uit onze collectie
 op maatwerkkeukengebied.
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Werkbladen dikte 40 mm
  Afwijkende maten afronden naar boven.

Prijzen € incl. btw

                                       Diepte
 Breedte  600  700  800         900 1000  1100      1200
 <1000
  1200
  1400
  1600
  1800
  2000
  2200
  2400
  2600
  2800
  3000
  3200
  3400
  3600
  3800
  4000
  4200
  4400
  4600
  4800
  5000
  5200
  5400
  5600
  5800
  6000 

 
  Hoekwerkbladen berekenen als 2 bladen langste lengte,
  Deze worden standaard los van elkaar geleverd met een lijmkoppeling.

  Hoeken afgelast en nabewerkt , Slijprichting in lengte werkblad.
  Lengte’s tot 6000mm geleverd uit een deel zonder Lasverbinding.

	 	Opties	Slijp/Materiaal	finish
  Geborsteld      +/+      0
  Rotex Wild geborsteld     +/+  10%
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533
616
699
781
864
947

1030
1112
1195
1278
1361
1443
1526
1609
1692
1774
1857
1940
2023
2105
2188
2271
2354
2436
2519
2602

651
746
841
936

1031
1126
1221
1316
1411
1506
1601
1696
1791
1886
1981
2076
2171
2266
2361
2456
2551
2646
2741
2836
2931
3026

769
876
983

1091
1198
1305
1412
1520
1627
1734
1841
1948
2056
2163
2270
2377
2485
2592
2699
2806
2914
3021
3128
3235
3342
3450

887
1006
1126
1245
1365
1484
1604
1723
1843
1962
2082
2201
2321
2440
2559
2679
2798
2918
3037
3157
3276
3396
3515
3635
3754
3874

1005
1137
1268
1400
1532
1663
1795
1927
2059
2190
2322
2454
2585
2717
2849
2980
3112
3244
3375
3507
3639
3771
3902
4034
4166
4297

1123
1267
1411
1555
1699
1843
1987
2130
2274
2418
2562
2706
2850
2994
3138
3282
3426
3570
3714
3858
4002
4145
4289
4433
4577
4721

1241
1397
1553
1709
1866
2022
2178
2334
2490
2646
2803
2959
3115
3271
3427
3583
3740
3896
4052
4208
4364
4520
4677
4833
4989
5145
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Werkblad / kookbrug opties
en Losse zijwangen / kastenbouw / kook- en spoelbruggen

 werkbladen standaard berekenen

Opties

 Dikte 4mm Massief RVS  op aanvraag
 Dikte 10mm massief = 4 mm massief met 6 mm rand 100mm  op aanvraag
 Dikte 20 t/m 30 mm  +/+  10%
 Dikte 40 mm Standaard.  +/+  0%
 Dikte 50 t/m 60 mm  +/+  10%
 Dikte 80 t/m 100 mm  +/+  20%
 Dikte 150 t/m 200 mm  +/+  30%

 Waterkering aan werkblad voorzijde  +/+  10%
 Hoekwerkblad Uit 1 deel geleverd met koude naad  +/+  199
 Hoekblad Uit 1 deel Met Versteklas  +/+  625

Schuine zijde  Schuine hoek aan werkblad (berekenen langste zijde)  p/st  85

Kolomuitsparing Binnenzijde niet afgewerkt max. 300 x 300 mm  p/st  89

 Facet slijpen per Mtr slijpwerk,1 x 1 mm Bovenzijde werkblad  p/mtr  29
 Facet slijpen per Mtr slijpwerk, 2 x 2 mm Bovenzijde werkblad  p/mtr  48
 Facet slijpen per Mtr slijpwerk, 3 x 3 mm Bovenzijde werkblad  p/mtr  90
 
WCD opties  Dubbele WCD inbouw vanaf randdikte 60 mm  +/+  199
 WCD gat rond 100 mm in werkblad  +/+  62
 WCD sparing 2 x rond 75 mm t.b.v. wandcontactdoos  +/+  69

Gaten. Kraan/Quooker/Zeeppomp  P/st.  9

Blokrand		 Blokprofiel	40x20	mm	Aan	werkblad	mee	gekant	 p/mtr		 119
Kookplaat  Uitsparing alleen gat.   149

Gaten tbv Pitt Cooking prijs per Pitt incl klein gat  p/st.  89

Inlassen kookplaat
 Domino modellen   649
 Maten Breedte 400 tot 600 mm   649
 Maten Breedte 601 tot 900 mm   799
 Maten Breedte 901 tot 1400mm   949

Inbouwen inductie kookplaat (kookplaat aanleveren)
 Alle modellen vlak ingebouwd rondom afgekit 3 mm zwart   720

Uitsparing voor Fornuis
 Alle Modellen tot 1500 mm breed   890
 Binnenrand uitsparing rvs plaat in gelijmd. Reperterend gelast en afgewerkt.

Cascade
 CAS90 1000x480x20 mm ingelast   820
 CAS120 1200x480x20 mm ingelast   1020
 CAS150 1500x480x20 mm ingelast   1220
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Örnell Inlas Spoelbakken

Merk  Type  Afm  Afvoergat  Ingelast

Örnell  Maros met radius 7mm in de onderhoeken
 MAI20  200x400  3,5  827
 MAI34  340x400  3,5  866
 MAI40  400x400  3,5  889
 MAI50  500x400  3,5  945
 MAI55 550x400  3,5  990
 MAI45 450x450  3,5  949
 MAI80  800x400  3,5  1156
 MAI38161/2L/R  560x400  3,5  1790
 MAI40201/2L/R  620x400  3,5  1790
 MAIHL/R  450x450  3,5        p/st.  1070

Örnell  Maatwerkspoelbak Haakse hoeken
 MSI20  200x400  3,5  658
 MSO34  340x400  3,5  688
 MSI40  400x400  3,5  748
 MSI45  450x450  3,5  796
 MSI50  500x400  3,5  845
 MSI55  550x400  3,5 871
 MSI80  800X400  3,5  989
 MSI38161/2L/R  560x400  3,5  1292
 MSI40201/2L/R  620x400  3,5  1365
 MSIHL/R  450x450  3,5        p/st.  1025

Örnell  Vergietbakje voor bovenstaande spoelbakken  380
 afm. 125 x 400/450



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Inlas Spoelbakken

         Prijzen € incl. btw

Merk  Type  Afm  Afvoergat  Ingelast

Caressi: Caround  Rond 375  3,5  659
 Casquare2 370x400 3,5  899
  CA34R10  340x400  3,5  899
 CA40R10  400x400  3,5  869
 CA50R10  500x400  3,5  899
 CA55R10   550x400  3,5 969
 CA74R10  740x400 3,5  1049
 CA3415R10  510x400  3,5  1465
 CA1534R10  510x400  3,5  1465
 Meerprijs CAPP versie met ingelaste korfplug  +/+ 10%
 Meerprijs CA met vierkante korfplug  +/+ 10%

Viking Viking 420 Rond 420 3,5 899

Franke: Delta Dex  210 370x370  3,5  989
 Quadrant Qax  210 400x370  3,5  989
 Bellissimo Bex  210.50 500x400  3,5  1041
 Rox 210 rond 390x17 3,5  765
 Gax 110x300  300x340  3,5  882
 Gax 110x450  450x400  3,5  989
 Cpx 110.34  340x420  3,5  881
 KBX110.16  160x400 3,5  1259
 KBX110.20  200x400 3,5  1323
 KBX110.34 340x400 3,5  1366
 KBX110.45  450x400 3,5  1409
 KBX110.55  550x400  3,5  1473
 Afvalemmer ergomaster  rond 280x350  13 ltr 775

Reginox Queen60 560 x 390 3,5 1699

 Wij kunnen welk type spoelbak inlassen  prijs op aanvraag
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Deur panelen/plinten

                     Prijzen € incl. btw
 Dikte standaard 19,5 mm

                           Breedte
 Hoogte  600  700  800  900  1000  1100  1200
Borsteling Horizontaal.  

Borsteling Verticaal

 

Eigenschappen  Standaard deurpanelen.
 Meerdere fronten voor dezelfde commissies halen wij uit 1 pakket plaat.
	 Fronten	worden	altijd	na	geborsteld	om	dezelfde	finish	te	verkrijgen.
	 Hoeken	standaard	gelast.	onderlijming	wit	MDF,	tegen	meerprijs	eiken	fineer	onbehandeld.
 Let op Borsteling vanaf 1400 mm Verticaal.

Optioneel
            Meerprijs
 Minderprijs Levering zonder Houten vulling.     -/- - 20%
	 Eiken	fineer	op	MDF	verlijmd,	Onbehandeld.		 	 	 +/+		 20%
 Facet rondom frontpaneel Gerekend per mtr Slijpwerk. Incl. Hoeken  +/+  125

 Opties Slijp/Materiaal finish
 Geborsteld      +/+  0
 Rotex Wild geborsteld      +/+  10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000 mm uit 1 deel   +/+  0

<100
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200

213
279
345
411
477
543
609
675
741
808
874
940

1006
1072
1136
1204
1276

228
303
378
454
529
605
680
755
831
906
982

1057
1132
1208
1280
1357
1438

243
327
412
497

257
351
445
539

272
375
479
582

287
400
512
625

198
255
312
368
425
482
539
595
652
709
766
822
879
936
988

1047
1110
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Losse Zijwangen / Kastombouw

 
     Prijzen € incl. btw
                     Wang dikte standaard 40 mm geborsteld

 Breedte
 Hoogte   600  700  800  900   1000   1100   1200
Borsteling Horizontaal.  

Borsteling Verticaal

  Eigenschappen Zijwang / kastombouw.
  Meerdere Wangen voor 1 Order halen wij uit 1 pakket plaat.
	 	 Wangen	worden	altijd	na	geborsteld	om	dezelfde	finish	te	verkrijgen.
  Hoeken standaard gelast.
  Wangen geheel onderlijmd en opgevuld tot verkozen dikte.
  Let op Borsteling vanaf 1400 mm Verticaal

  Optioneel      Meerprijs
 Dikte 4mm Massief RVS  op aanvraag
 Dikte 10mm massief = 4 mm massief met 6 mm rand 100mm        op aanvraag
 Dikte 20 t/m 30 mm  +/+  10%
 Dikte 40 mm Standaard.  +/+  0%
 Dikte 50 t/m 60 mm  +/+  10%
 Dikte 80 t/m 100 mm  +/+  20%
 Dikte 150 t/m 200 mm  +/+  30%
	 U	profiel	100/40/40	ipv	zijwang	incl	18	mm	hoogte	tot	1000	mm	 	 229
 U	profiel	100/40/40	ipv	zijwang	incl	18	mm	hoogte	tot	2000	mm	 	 290
	 U	profiel	100/40/40	ipv	zijwang	incl	18	mm	hoogte	tot	3000	mm	 	 435

 Opties Slijp/Materiaal finish
 Geborsteld  +/+ 0
 Rotex Wild geborsteld  +/+  10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000 mm uit 1 deel  +/+  0

<900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

493
529
565
581
646
686
709
744
767
790
819
849
877
917
952
982

597
641
691
750
790
818
853
888
922
958
997

1032
1061
1096
1126
1159

711
764
814
842
876
912
951
993

1021
1056
1089
1114
1149
1178
1213
1257

766
806
845
885

779
827
874
921

803
852
902
951

877
921
968

1014

Afbeelding losse zijwang
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Kook- en Spoelbruggen

 
                                   Prijzen € incl. btw

                                       Diepte
 Breedte  600  700  800         900 1000  1100      1200
 <1000
  1200
  1400
  1600
  1800
  2000
  2200
  2400
  2600
  2800
  3000
  3200
  3400
  3600
  3800
  4000
  4200
  4400
  4600
  4800
  5000
  5200
  5400
  5600
  5800
  6000 
                                  -----------------------------------------------------------------------------------
Brug 1x zijwang ingelast +/+  
Brug 2x zijwang ingelast +/+ 

 Specificaties Kook en spoelbruggen 
 40mm Randdikte
 Onderzijde Kook spoelbruggen 20mm omgezet
 Hoeken afgelast en nabewerkt , Slijprichting in lengte Kook spoelbrug
 Lengte’s tot 6000mm geleverd uit een deel zonder Lasverbinding.

 Dikte 4mm Massief RVS  op aanvraag
 Dikte 10mm massief = 4 mm massief met 6 mm rand 100mm  op aanvraag
 Dikte 20 t/m 30 mm  +/+  10%
 Dikte 40 mm Standaard.  +/+  0%
 Dikte 50 t/m 60 mm  +/+  10%
 Dikte 80 t/m 100 mm  +/+  20%
 Dikte 150 t/m 200 mm  +/+  30%

 Opties Slijp/Materiaal finish
 Geborsteld  +/+ 0
 Rotex Wild geborsteld  +/+  10%

533
616
699
781
864
947

1030
1112
1195
1278
1361
1443
1526
1609
1692
1774
1857
1940
2023
2105
2188
2271
2354
2436
2519
2602

871
1731

651
746
841
936

1031
1126
1221
1316
1411
1506
1601
1696
1791
1886
1981
2076
2171
2266
2361
2456
2551
2646
2741
2836
2931
3026

1125
2228

769
876
983

1091
1198
1305
1412
1520
1627
1734
1841
1948
2056
2163
2270
2377
2485
2592
2699
2806
2914
3021
3128
3235
3342
3450

1263
2496

887
1006
1126
1245
1365
1484
1604
1723
1843
1962
2082
2201
2321
2440
2559
2679
2798
2918
3037
3157
3276
3396
3515
3635
3754
3874

1327
2603

1005
1137
1268
1400
1532
1663
1795
1927
2059
2190
2322
2454
2585
2717
2849
2980
3112
3244
3375
3507
3639
3771
3902
4034
4166
4297

1381
2732

1123
1267
1411
1555
1699
1843
1987
2130
2274
2418
2562
2706
2850
2994
3138
3282
3426
3570
3714
3858
4002
4145
4289
4433
4577
4721

1426
2819

1241
1397
1553
1709
1866
2022
2178
2334
2490
2646
2803
2959
3115
3271
3427
3583
3740
3896
4052
4208
4364
4520
4677
4833
4989
5145

1521
2964
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Achterwanden / Spatranden

                                                                   Prijzen € incl. btw

                                                   Hoogte

 Achterwanden worden geleverd in 10mm dikte.
 Rondom rvs afgewerkt hoeken standaart niet gelast.
 Er word 9mm mdf los meegeleverd i.v.m montage.

 Optioneel Meerprijs
 Dikte 19mm  +/+  0%
 Hoeken lassen  +/+ 75
 Dubbele sparing rond 70 mm  +/+  99
 voor bestaand WCD

 Plinten T.B.V Vloerafwerking / spatrand p/mtr 125
 10 mm dik maximaal 100 mm hoog Houten Kern word los bijgeleverd.
 Hoekjes niet gelast.

 Optioneel
 Hoogte 101/200  +/+  20%
 Hoogte 201/300  +/+ 40%
 Hoogte 301/400  +/+  60%
 Hoekjes lassen  +/+  75

 Opties Slijp/Materiaal finish
 Geborsteld  +/+  0
 Rotex Wild geborsteld  +/+  10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+ 0
  

600
309
329
349
369
389
409
429
449
470
490
510
530
550
570
590
610
630

700
373
396
418
441
464
486
509
532
555
577
600
623
645
668
691
713
736

800
446
468
490
512
535
557
579
601
623
645
667
689
712
734
756
778
800

900
480
503
526
549
572
595
618
641
664
686
709
732
755
778
801
824
847

1000
488
514
539
565
591
616
642
668
694
719
745
771
796
822
848
873
899

Breedte
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
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Wandnissen

  Prijzen € incl. btw
Typenummer  Afm Hoogte x Breedte x Diepte maten in mm
 rondom voorzien van flensrand 20 x 10 mm

WNIS40  Wand inbouwnis 600x400x150  595

WNIS50  Wand inbouwnis 600x500x150  718

WNIS60  Wand inbouwnis 600x600x150  842

WNIS80  Wand inbouwnis 600x800x150  966

WNIS90  Wand inbouwnis 600x900x150  1090

WNIS100  Wand inbouwnis 600x1000x150  1214

WNIS120  Wand inbouwnis 600x1200x150  1338

WNIS140  Wand inbouwnis 600x1400x150  1462

WNIS180  Wand inbouwnis 600x1800x150  1586

WNIS200  Wand inbouwnis 600x2000x150  1710

WNIS220  Wand inbouwnis 600x2200x150  1834

Let op spotjes en travo bij bestellen, deze moeten geschakeld worden op een muur dimmer
deze dient te worden aangelegd. Standaard geleverd met 1 glasplaat in het midden gecentreerd
Boven de 900 in het midden een extra steun t.b.v. ondersteuning glasplaat.

 Optioneel   Meerprijs
 WCD inbouw vanaf dikte 60mm  +/+  199
 SIOMHA 1x spot 20 watt halogeen incl. aansluiten  p/st.  25
 TRVO5 Trafo Voor 5 st. spotjes  p/st.  65
 Meerprijs LED  /+ 35% 

 Optioneel
 Geborsteld  +/+  0
 Rotex Wild geborsteld  +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0
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Wandschappen

                                                                  
                  
                
WS Wandschappen

Typenummer  Afm. LxBxDikte in mm
WSC90204  900x200x40  Onderzijde los paneel   430
WSC90208  900x200x80  Onderzijde los paneel   474
WSC120204  1200x200x40  Onderzijde los paneel   456
WSC120208  1200x200x80  Onderzijde los paneel   516
WSC15204  1500x200x40  Onderzijde los paneel   498
WSC15208  1500x200x80  Onderzijde los paneel   543
WSC180204  1800x200x40  Onderzijde los paneel   519
WSC180208  1800x200x80  Onderzijde los paneel   594

HS Halogeen Licht schap 80 / 100mm Dik
Typenummer  Afm LxBxH  Aantal Spotjes  Aansluitwaarde
HS90208  900x200x80   2 40W   594
HS902010  900x200x100   2  40W   712
HS120208  1200x200x80   3  60W   665
HS1202010  1200x200x100   3  60W   798
HS150208  1500x200x80   3  60W   762
HS1502010  1500x200x100   3  60W   914
HS180208  1800x200x80   3  60W   882
HS1802010  1800x200x100   3  60W   1058

Optioneel    Meerprijs
 WCD inbouw vanaf dikte 60mm  +/+  199
 SIOMHA 1x spot 20 watt halogeen incl. aansluiten  p/st.  25
 TRVO5 Trafo Voor 5 st. spotjes  p/st.  65
 Meerprijs LED  /+ 35%

SC 4 mm wandschappen
SC90205  900x200x4    432
SC100205  1000x200x4     501
SC110205  1100x200x4     572
SC120205  1200x200x4     642
SC140205  1400x200x4     711
SC160205  1600x200x4     781
SC180205  1800x200x4     852
SC200205  2000x200x4     921

Optioneel      Meerprijs
Geborsteld     +/+  0
Rotex Wild geborsteld     +/+  10%
Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel    +/+  0
Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

     Prijzen € incl. btw



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Tussenschap / pannenrooster

  Prijzen € incl. btw
Wijnrek as

WIJTAS  Massieve as rond 15 mm incl boutgat m6  p/st 38
 260x15

Legborden tussenbouw
LEGT60  Legbord Tussenbouw  248
 600x530x40
LEGT90  Legbord Tussenbouw   261
 900x530x40
LEGT120 Legbord Tussenbouw   286
 1200x530x40

Pannenrooster
PAN60  Pannenrooster Tussenbouw spijl rond 8mm   456
 600x530x40
PAN90  PannenroosterTussenbouw spijl rond 8mm   467
 900x530x40
PAN120  Pannenrooster Tussenbouw spijl rond 8mm   478
 1200x530x40

Optioneel    Meerprijs
Geborsteld   +/+ 0
Rotex Wild geborsteld  +/+  10%
Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Stel- & Tafelpoten

        

   Prijzen € incl. btw
 Typenummer  Uitvoering

  Rond 40mm 
  5 hoogtes voorzien van kunststof Stelvoet -5 +20 mm
  Vierkante bevestigingsplaat 75x75 mm met 4 gaten
 TP4R15  H=150 mm   58
 TP4R40  H=400 mm   70
 TP4R72  H=720 mm   92
 TP4R90  H=900 mm   104
 TP4R115  H=1150 mm   116

  Vierkant 40mm
  5 hoogtes voorzien van kunststof Stelvoet -5 +20 mm
  Vierkante bevestigingsplaat 75x75 mm met 4 gaten
 TP4V15 H=150 mm  58
 TP4V40  H=400 mm   70
 TP4V72  H=720 mm  92
 TP4V90  H=900 mm   104
 TP4V115  H=1150 mm   116

 Optioneel Meerprijs
 Rvs Stelpoten voor rond of vierkant  +/+  39
 Dop in onderzijde koker  -/-  4
 Zonder bevestigingsplaat geleverd -/-  10%

 Op basis van bovenstaande prijzen/rond of vierkant
 koker 60x60 of rond 60mm  +/+  30%
 koker 80x80 of rond 76 mm  +/+  45%
 koker 100x100 of rond 101 mm  +/+  60%

 Prijzen op basis van min. 4st. / voor enkel stuks geld een toeslag
 1st. + 51%          2st. + 36%           3st. + 26%



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Tafels | Onderstellen

  Prijzen € incl. btw
Typenummer  Uitvoering

UT900240  Uitrektafel  900
 Deze tafel is volledig van RVS en word geleverd met eiken tafelblad onbehandeld.
 Het uittreksysteem is van aluminium en voorzien van een unieke vergrendeling
 De afmetingen zijn 1500x950 1960x950 en volledig uitgetrokken 2400x950 mm
 Onderframe koker 80x80 mm onder verstek gelast.
  2999
 Tafelonderstel koker 30x30 of 40x40mm
 Beide zijden frame onder verstek voorzijde recht met zwarte kunststof doppen  974
T34ONG Tafel onderstel ongelaste verstekhoek. 1000-1800

TO4GEL Tafel onderstel gelaste verstekhoek. 1000-1800  1239
 Let op bij tafels van koker 30 of 40 deze kunnen doorbuigen bij zware puntbelasting,
 houdt hier rekening mee.
 Bij lengtes van 1801-2200 extra poot toepassen  228

 Tafelonderstel koker 50x50 of 60x60mm
 Beide zijden frame onder verstek voorzijde recht met zwarte kunststof doppen
T56ONG  Tafel onderstel ongelaste verstekhoek. 1000-1800  1071
T56GEL  Tafel onderstel gelaste verstekhoek. 1000-1800  1402
 Tafelonderstel koker 80x80 of 100x100mm
 Beide zijden frame onder verstek voorzijde recht met zwarte kunststof doppen

T81ONG  Tafel onderstel ongelaste verstekhoek. 1000-1800m  1173
T81GEL  Tafel onderstel gelaste verstekhoek. 1000-1800  1538

 Tafelonderstel Winkelhaak 100x40 Vierkant 100x40 mm
 Zijkanten frame onder verstek Kopzijde dicht rvs
 Poten met zwarte kunststof dop in onderzijde
TOW7575  Ongelaste verstekhoek Per 4 st.  1393
TGW7575  Gelaste verstekhoek Per 4 st.  1747

 Tafeljuk 60x20
 Voor bevestiging onder houten werkbladen
	 profiel	onder	verstek	gelast
 5 schroefgaten aan bovenzijde | 2 st rvs stelvoet rond 50mm stelbereik 40mm
TJ602072  Maten 900 tot 1200 x 750mm  899

 Optioneel
 Typenummer
 STRVS Rvs Stelpoten voor rond of vierkant  +/+  50
 TRKGD Transparante kunstof glasdopje op frame geplakt t.b.v glasplaat  +/+  25
 RPFL Rvs plaatje aan binnenzijde frame gelast met schroefgat rond 5mm  +/+  50
 MV180-220 meerprijs van 1801-2200  +/+  20%



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Shinto Wandschouw

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                    Prijzen € incl. BTW
 
SHW905510  Wandschouw 900x550x100   3199
 
SHW1205510  Wandschouw 1200x550x100   3499
 
SHW1505510  Wandschouw 1500x550x100   3759
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249

SHW1805510SL/R  Wandschouw 1800x550x100   4199
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249

SHW1805510SD  Wandschouw 1800x550x100   4759
 dubbele schachten, motoren. Enkele bediening

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Shinto Eilandschouw

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte        Prijzen € incl. BTW

SHE907010  Eilandschouw 900x700x100   3449

SHE1207010  Eilandschouw 1200x700x100   3699

SHE1507010  Eilandschouw 1500x700x100   3999
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset  249

SHE1807010SL/R Eilandschouw 1800x700x100   4299
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249

SHE1807010SD Eilandschouw 1800x700x100   4989
 dubbele schachten, motoren. Enkele bediening

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Syro Wandschouw / onderplaat RVS
randafzuiging

Typenummer Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                     Prijzen € incl. BTW

SYW905510 Wandschouw 900x550x100   3269

SYW1205510  Wandschouw 1200x550x100   3549

SYW1505510  Wandschouw 1500x550x100   3839
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249

SYW1805510SL/R  Wandschouw 1800x550x100   4099
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset  249

SYW1805510SD  Wandschouw 1800x550x100   4869

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Syro Eilandschouw / onderplaat RVS
randafzuiging

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                    Prijzen € incl. BTW

SYE907010  Eilandschouw 900x700x100   3499

SYE1207010  Eilandschouw 1200x700x100   3799

SYE1507010  Eilandschouw 1500x700x100  4159
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249

SYE1807010SL/R  Eilandschouw 1800x700x100   4399
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249

SYE1807010SD  Eilandschouw 1800x700x100   5269
 dubbele schachten, motoren. Enkele bediening

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Cantor Wandschouw / onderplaat glas

Typenummer Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte         Prijzen € incl. BTW

CAW90556  Wandschouw 900x550x60    3899

CAW120556  Wandschouw 1200x550x60    3999

CAW150556  Wandschouw 1500x550x60    4499
 PENSET Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset    249

CAW180556  Wandschouw 1800x550x60    4899
 PENSET Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset    249
 1800 uitgevoerd met dubbele glasplaat

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor   -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm  +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made  +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel   +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Cantor Eilandschouw / onderplaat glas

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte         Prijzen € incl. BTW

CAE90706  Eilandschouw 900x700x60   4288

CAE120706  Eilandschouw 1200x700x60   4399

CAE150706 Eilandschouw 1500x700x60   4948
 PENSET Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249

CAE180556  Eilandschouw 1800x700x60   5388
 PENSET Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249
 1800 uitgevoerd met dubbele glasplaat

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Master Wandschouw / onderplaat glas

Typenummer Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                     Prijzen € incl. BTW

MSW90555  Wandschouw 900x550x60   4099

MSW120555  Wandschouw 1200x550x60   4199

MSW150555  Wandschouw 1500x550x60   4699
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249

MSW180555  Wandschouw 1800x550x60   5099
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249
 1800 uitgevoerd met dubbele glasplaat

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Master Eilandschouw / onderplaat glas

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                    Prijzen € incl. BTW

MSE90705  Eilandschouw 900x700x60   4488

MSE120705 Eilandschouw 1200x700x60   4599

MSE150705 Eilandschouw 1500x700x60   5148
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249

MSE 180555  Eilandschouw 1800x7000x60   5588
PENSET  Mogelijkheid Schacht L/R met extra pendelset   249
 1800 uitgevoerd met dubbele glasplaat

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Blocka Wandschouw

Typenummer Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                    Prijzen € incl. BTW

BLW905580  Wandschouw 900x550x800   3399

BLW1205580  Wandschouw 1200x550x800   3699

BLW1505580  Wandschouw 1500x550x800   4159

BLW1805580  Wandschouw 1800x550x800   4699
 Uitgevoerd met dubbele bodemplaat

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Blocka Eilandschouw

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                    Prijzen € incl. BTW
BLE906580  Eilandschouw 900x650x800   3799

BLE1206580  Eilandschouw 1200x650x800   4099

BLE1506580  Eilandschouw 1500x650x800   4599

BLE1805580  Eilandschouw 1800x650x800   5199
 Uitgevoerd met dubbele bodemplaat

Standaard:
Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Inbuni Plafondsunits / onderplaat RVS

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                    Prijzen € incl. BTW

INP906025  Plafondunit 900x600x250   3699

INP1206025  Plafondunit 1200x600x250   3899

INP1506025  Plafondunit 1500x600x250   4199

INP1806025  Plafondunit 1800x600x250 dubbele onderplaat   4999

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Afstandbediening: standaard meegleverd
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+              0  



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Asagi Plafondunits / onderplaat glas

Typenummer Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                     Prijzen € incl. BTW

ASP906025  Plafondunit 900x600x250   3699

ASP1206025  Plafondunit 1200x600x250   3899

ASP1506025  Plafondunit 1500x600x250   4199

ASP1806025  Plafondunit 1800x600x250 dubbele onderplaat   4999

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Afstandbediening: standaard meegleverd
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

B-one Vlakke wandschouw

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte         Prijzen € incl. BTW

BWS906025  Wandunit 900x600x250   3699

BWP1206025  Wandunit 1200x600x250   3899

BWS15067025  Wandunit 1500x600x250   4199

BWS1806025  Wandunit 1800x600x250 dubbele voorplaat   4999
 
Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Afstandbediening: standaard meegleverd
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 

B-one Vlakke wandschouw

Typenummer Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte  Prijzen € incl. BTW

BWS906025 Wandunit 900x600x250  1839

BWP1206025 Wandunit 1200x600x250 2209

BWS15067025 Wandunit 1500x600x250 2549

BWS1806025 Wandunit 1800x600x250  dubbele voorplaat 2909

Standaard:
Interne motor : Geen, externe motor Aansluitwaarde 40 t/m 120 watt
Afvoer : Ø 150mm standaard op bovenzijde
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting : halogeen 20w, aantal afhankelijk breedte kap, aantal filters
Filters : geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Afstand bediening:      Standaard er bij geleverd

Let op motor apart bestellen

Optioneel:
Dikte van kap tot minimaal 100mm dik let op flens bovenzijde         +/+     0

INT1000 Interne motor                                                                               +/+  389

Opties Slijp/Materiaal finish
Rotex Wild geborsteld                                                                  +/+  10%
Blauwstaal Let op Max lengte 3000mm uit 1 deel                            +/+     0

Uitgebreide maatwerk oplossingen op Aanvraag   



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Matsuba Wandschouw

Typenummer Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                     Prijzen € incl. BTW

MAW90  Wandschouw 900   4899

MAW120  Wandschouw 1200   5299

MAW150  Wandschouw 1500   5499

MAW180  Wandschouw 1800   6399

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Afstandbediening: standaard meegleverd
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

King Wandschouw

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                    Prijzen € incl. BTW

KIW90  Wandschouw 900   4999

KIW120  Wandschouw 1200   5399

KIW150  Wandschouw 1500   5599

KIW180  Wandschouw 1800   6499

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters : 	 RVS	labyrint	filter	400	x	400	mm.	Vaatwasserbestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

OOptioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

OKURA Wandschouw

Typenummer Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                    Prijzen € incl. BTW

OKU90  Schuine wand schouw 900mm   3999

OKU120  Schuine wand schouw 1200mm  4399

OKU150  Schuine wand schouw 1500mm  4699

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 

Getoonde afbeelding is schouw in Blauwstaal



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Cubus / Cilinder

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                    Prijzen € incl. BTW

CU4680  Cubus 465x465x800   3999

CU4680D  Cubus Dubbel 465x465x800   7699

CI4680  Cilinder Ø 465x800   4199

CI4680D  Cilinder Dubbel Ø 465x800   7999

Standaard:
Interne motor : 910 m3, EBM, aansluitwaarde 190 watt
Afvoer :  Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting :	 	LED,	aantal	afhankelijk	breedte	kap,	aantal	filters
Filters :  geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs
Energielabel: A

Technische gegevens:  Vermogen capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
 Min. niveau: 350 m3 47 DB
 Max. niveau: 825 m3 58 DB
 Intensief. niveau: 910 m3 63 DB

Optioneel:                                                                                                        minder/meerprijs
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor  -/-  180
VSE15  ervangende schacht hoogte op maat >1001 / 1500mm +/+ 620
PLASMAMADE  Recirculatie met Plasma Made +/+  749

 Opties
 Rotex Wild geborsteld +/+ 10%
 Blauwstaal Let op Max lengte 4000mm uit 1 deel  +/+  0 

Cubus / Cilinder

Typenummer Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte  Prijzen € incl. BTW

CU4680 Cubus 465x465x800 2489

CU4680D Cubus Dubbel 465x465x800 4739

CI4680 Cilinder Ø 465x800 2659

CI4680D Cilinder Dubbel Ø 465x800 4929

Standaard:
Interne motor : 910 m3, aansluitwaarde 260w
Afvoer : Ø 150mm voor interne motor
Bediening : tiptoets blauwe led, 3 standen + intensief + nalooptijd + vetindicator
Verlichting : halogeen 20w, aantal afhankelijk breedte kap, aantal filters
Filters : geheel rvs voorzien van 9 laags strekmetaal alu. Vaatwasser bestendig
Schachten : Schachten standaard 850 mm, maatwerk tot 1000 mm geen meerprijs

Technische gegevens:       Vermogen              capaciteit Decibel 50 cm voor schouw
Min. niveau:           350 m3          47 DB 
Max. niveau:          825 m3          58 DB
Intensief. niveau:    910 m3          63 DB

Optioneel minder/meerprijs
Maatwerk in hoogte tot 1000 mm geen meerprijs

VSE15 Meerprijs voor hoogte op maat >1001 / 1500mm  +/+  620
EXT180 Externe motor, minderprijs voor interne motor -/-   180
ORAIR Recirculatie met Ornell proffesional air filter  +/+  699
RECUK Recirculatie uitv. Met uitwasbaar Koolfilter +/+  389

Opties Slijp/Materiaal finish
Rotex Wild geborsteld                                                                +/+  10%
Blauwstaal Let op Max lengte 3000mm uit 1 deel                          +/+  0

Uitgebreide maatwerk oplossingen op Aanvraag  



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Externe Kanaalmotor

Typenummer Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte  Prijzen € incl. BTW

EXB1000  Kanaalmotor   778
 1000 m3, 47 - 63 db, aansluitwaarde 150 w
 aansluiting Ø 150mm, 3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor

EXB1350  Kanaalmotor   1223
 1350 m3, 47 - 63 db, aansluitwaarde 150 w
 aansluiting Ø 180mm, 3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor

EXB1600 Kanaalmotor   1427
 1600 m3, 47 - 63 db, aansluitwaarde 175 w
 aansluiting Ø 200 mm, 3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor

Optioneel     Meerprijs
MOKA3 3-Aderig kabel lengte 3m inclusief conector  +/+  64
MOKA8 3-Aderig kabel lengte 8m inclusief conector  +/+  132
op aanvraag elke maat mogelijk tegen meerprijs
Om geluid het te reduceren is het aan te raden indien mogelijk
een stuk akoustisch geïsoleerde slang te monteren.

Externe kanaalmotor
Externe kanaalmotoren geven ten alle tijden een beter resultaat dan standaard mmotoren die de lucht naar
buiten moeten druken In ons standaard assortiment bevinden zich de volgende externe kanaalmotoren, 
externe binnenmotor. platdak motor. buitenmuur motor, en pannendak motor
Een ander bijkomend voordeel is de geluidsreductie van externe kanaalmotoren.
Dit kan eventuuel nog worden verbeterd door toepassing van akoestis



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Buitenmuurmotoren

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                                  Prijzen € incl. BTW

BUMO1000  Buitenmuurmotor   1097
 1000 m3, 47 - 63 db, aansluitwaarde 190 w
 aansluiting Ø 150mm, 3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor

BUMO1350  Buitenmuurmotor   1188
 1350 m3/u, aanvoer minimaal Ø 180 mm
 Aansluitwaarde 190W, 3-Aderige kabel:1,5 mtr aan motor, 2m aan afzuigkap
 Incl. rond 180mm Flex. muurdoorvoer 250/420mm,

BUMO1500  Buitenmuurmotor   1392
 1500 m3/u, aanvoer minimaal Ø 200 mm
 Aansluitwaarde 200W 3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor, 2m aan afzuigkap
 Incl. rond 300mm Flex. muurdoorvoer 250/420mm, terugslagklep

Optioneel:        Meerprijs
MOKA3  3-Aderig kabel lengte 3m inclusief conector  +/+  64
MOKA8  3-Aderig kabel lengte 8m inclusief conector  +/+ 132
 op aanvraag elke maat mogelijk tegen meerprijs

 Om geluid het te reduceren is het aan te raden indien mogelijk
 een stuk akoustisch geïsoleerde slang te monteren.

Buitenmuurmotor
Externe buitenmuurmotoren kunnen op verschilende plaatsen worden geplaatst op de buitenmuur
Bij voorkeur te plaatsen met zo min mogelijk kanaalwerk indien mogelijk.
Let op de motoren blazen altijd naar onderen uit gelieve hier niets onder te plaatsen.



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Pannendakmotoren

Pannendakmotor

PDM1000  Pannendak/schuindak motor   1621
 1000 m3/u, aansluiting Ø 150 mm
 Aansluitwaarde 190W3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor, 2m aan afzuigkap
 Dakhelling 22-48 graden

PDMO1350  Pannendak/schuindak motor  1842
 1350 m3/u, aansluiting Ø 180 mm Aansluitwaarde 190W,
 3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor, 2m aan afzuigkap
 Dakhelling 22-48 graden

PDMO1500  Pannendak/schuindak motor   2024
 1500 m3/u, aansluiting Ø 200 mm Aansluitwaarde 290W
 3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor, 2m aan afzuigkap
 Dakhelling 22-48 graden

Optioneel:        Meerprijs
MOKA3  3-Aderig kabel lengte 3m inclusief conector  +/+  64
MOKA8  3-Aderig kabel lengte 8m inclusief conector  +/+ 132
 op aanvraag elke maat mogelijk tegen meerprijs

 Om geluid het te reduceren is het aan te raden indien mogelijk
 een stuk akoustisch geïsoleerde slang te monteren.

Pannendakmotor
Externe Pannendakmotoren kunnen op verschilende plaatsen worden geplaatst op het pannendak
Bij voorkeur te plaatsen met zo min mogelijk kanaalwerk indien mogelijk.
Let op de motoren blazen altijd naar onder uit hier rekening mee
Pannendakmotor standaard voorzien van loodslab en dakopstand.



Uitgebreide maatwerk oplossingen op aanvraag

Platdakmotoren

Typenummer  Uitvoering: Breedte x Hoogte x Diepte                               Prijzen € incl. BTW

PLMO1000  Platdakmotor   1650
 1000 m3/u, aansluiting Ø 150 mm
 Aansluitwaarde 190W, behuizing rvs
 3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor, 2m aan afzuigkap
 Incl. dakopstand, doorvoerlengte 300 mm met terugslagklep
 Let op! Minimaal kanaal rond 150 gebruiken

PLMO1350  Platdakmotor   2064
 1350 m3/u, aansluiting Ø 180 mm
 Aansluitwaarde 190W, behuizing rvs
 3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor, 2m aan afzuigkap
 Incl. dakopstand, doorvoerlengte 300 mm met terugslagklep
 Let op! Zoveel mogelijk minimaal kanaal rond 180 gebruiken

PLMO1500  Platdakmotor   2320
 1500 m3/u, aansluiting Ø 200 mm
 Aansluitwaarde 290W, behuizing rvs
 3-Aderig kabel:1,5 mtr aan motor, 2m aan afzuigkap
 Incl. dakopstand, doorvoerlengte 300 mm met terugslagklep
 Let op! Zoveel mogelijk minimaal kanaal rond 200 gebruiken

Optioneel:      Meerprijs

MOKA3  3-Aderig kabel lengte 3m inclusief conector  +/+  64
MOKA8  3-Aderig kabel lengte 8m inclusief conector  +/+  132
 op aanvraag elke maat mogelijk tegen meerprijs

 Om geluid het te reduceren is het aan te raden indien mogelijk
 een stuk akoustisch geïsoleerde slang te monteren.

Plat dakmotor
Externe Platdakmotoren kunnen op verschilende plaatsen worden geplaatst op een plat dak
Bij voorkeur te plaatsen met zo min mogelijk kanaalwerk indien mogelijk.



Maatvoering externe motoren
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          Prijzen € incl.BTW

Type  Afm.
Spiro buis
SSPB0150040300  Ø150mm L=3mtr  79
SSPB0180040300  Ø180mm L=3mtr  107
SSPB0200050300  Ø200mm L=3mtr  116

Spiro bochten
SBD015045  Ø150mm 45o  31
SBD018045  Ø180mm 45o  38
SBD020045  Ø200mm 45o  41
SBD015090 Ø150mm 90o  38
SBD018090  Ø180mm 90o  52
SBD020090  Ø200mm 90o  57

Spiro buis verbinding
SNPD0150  Ø150mm  7
SNPD0180  Ø180mm  8
SNPD0200  Ø200mm  9

Spiro hulpstuk verbinder
SMFD0150  Ø150mm  7
SMFD0180  Ø180mm  8
SMFD0200  Ø200mm  9

Spiro verloop 2x inwendig
SRCD02000180  Ø200mm - Ø180mm  29
SRCD02000150  Ø200mm - Ø150mm  28
SRCD01800150  Ø180mm - Ø150mm  26

Spiro verloop 1x uitwendig 1x inwendig
SRCF200180  Ø200mm - Ø180mm  38
SRCF200150  Ø200mm - Ø150mm  29
SRCF180150  Ø180mm - Ø150mm  26

Spiro broekstukken
SYD0150015045  Ø150mm 2x45o  185
SYD0180018045  Ø180mm 2x45o  261

Buizen en Hulpstukken
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Buizen en Hulpstukken

   Prijzen € incl.BTW

Spiro terugslagklep
XCAR150  Ø150mm  44
XCAR180   Ø180mm  63
XCAR200   Ø200mm  76

Spiro aluminium slang
AF150   Ø150mm L=3mtr  52
AF180   Ø180mm L=3mtr  64
AF200   Ø200mm L=3mtr  76

Spiro akoustisch geisoleerde slang
XFFA150   Ø150mm L=1mtr  49
XFFA180   Ø180mm L=1mtr  57
XFFA200   Ø200mm L=1mtr  68

Spiro slangklem
XSKL060270   Ø60mm tot Ø270mm  5

Spiro tape
XPVC5020   PVC tape 50mm L=20mtr  12
XATAPE5050   Aluminium tape 50mm L=50mtr  42

Spiro vlak zadelstuk
SILDO150   Ø150mm  12
SILDO180   Ø180mm  14
SILDO200   Ø200mm  15

Uitblaasrooster rvs  Zie onze internetsite.
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Accessoires / Losse onderdelen

Typenummer  Uitvoering   Prijzen € incl. BTW

 Filters t.b.v. afzuigkappen
FILT200  200x400mm  p/st.  136

FILT300  300x400mm  p/st.  154

KBMS20		 kabel	voor	filters	met	sluiting		 p/st.		 29
 L= 200mm

SPOT20W Spotjes 20 watt T.B.V. Afzuigkappen  p/st.  17
 Kabel 200mm met stekkertje

TRVO6  Trafo Voor 6 st. spotjes p/st.  65

AFB001  Afstandbediening T.B.V plafondunit  p/st.  177
 Met infraroodoog

CLKF2040		 Vervangingskoolfilter	200x400x7		 p/st.		 47

CLKF3040		 Vervangingskoolfilter	300x400x7		 p/st.		 47

KF2040		 Vervangingskoolfilter	300x320x10	mm		 p/st.		 95

MOKA3  3 Aderig motorkabel verlengset 3m1  p/st.  64

MOKA8  3 Aderig motorkabel verlengset 8m1%  p/st.  132
 Langere lengtes op aanvraag 

KPWO35  Korfplug met waste overloop 3,5  p/st.  43
 
KPWO35  Korfplug met overloop 3,5  p/st.  33

KP35  Korfplug zonder overloop 3,5  p/st.  24

REI610ML  Reinegingsmiddel RVS Citroen 610ml p/st.  29

PLASMAMADE	 Plasmamade	recirculatie	filter	 p/st.	 749
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Nuttige tips / aandachtspunten

Motorcapaciteit
De motorcapaciteit is een van de belangrijkste keuzes bij de aanschaf van een afzuigkap.
Een afzuigkap van Örnell is standaard voorzien van een krachtige 910m3 motor,
deze is geschikt voor elke standaard kookplaat indien er voor meer modules word gekozen
moet de afzuigmotor worden berekend dit kan kostenloos bij een van onze specialisten

Luchttoevoer
Luchttoevoer is een van de belangrijkste elementen van een goed en
verantwoord afzuigsysteem. Let op indien in de ruimte een openhaard is
geplaatst zal de regel voor het luchtoevoer systeem wijzigen.
Neem hiervoor contact op met een van onze specialisten
Dit i.v.m. de risico’s van koolmonoxide in de ruimte als de afzuigkap in bedrijf is.

Voor een goed advies zijn de volgende zaken belangrijk om te weten voor onze specialisten
Type afzuigschouw
Type kookapparatuur
Lijdingsysteem indien aanwezig situatie schets voorzien van kanaaldiameter en bochtwerk.
Ruimte schets voor het bereken van inhoud en eventuele luchttoevoer mogelijkheden

Hoogte van werkblad tot afzuigkap
Advies is 750 mm

kookplaatbreedte x 1,3
is een goede indicatie
voor de kapbreedte



Recirculatie / Plasmamade

Het	PlasmaMade	®	filter	is	speciaal	ontwikkeld	voor	het	zuiveren	van	(kook)lucht	en	kan	eenvoudig	
op vrijwel elke afzuigschouw (bestaand of nieuw) worden geplaatst.
Bij inschakeling van de afzuigschouw wordt de luchtstroom in beweging gebracht. De luchtstroom 
wordt	in	het	PlasmaMade®	airfilter	geblazen,	deze	luchtstroom	wordt	gedetecteerd	door	een	sen-
sor	die	het	filter	volledig	automatisch	in-	of	uitschakelt.
De luchtstroom en daarin een hoeveelheid verontreinigde lucht wordt door de juiste hoeveelheid 
plasma	efficiënt	gereinigd.	Geuren,	pollen,	allergenen,	vet	en	andere	grove	verontreinigingen	wor-
den	uit	de	lucht	gefilterd.	Gelijktijdig	wordt	het	elektronisch	filter	geactiveerd	en	worden	alle	stof-
deeltjes aangetrokken en vervolgens geëlimineerd. Dit is de meest effectieve manier van luchtrecir-
culatie.
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Glasvezel filter 

Koolstof filter 

Metalen binnen raster  3-5 Kv 

Metalen buiten raster  3-5 Kv 

Conische binnen kelk 
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PLASMAMADE QUICKGUIDE V2.0  
     Nederlandse versie: 

Het PlasmaMade Air Filter is een zelfreinigend filter en bevat de volgende vier type filters in één behuizing: 

• Plasmafilter; 
• Glasvezelfilter; 
• Elektrostatisch filter; 
• Carbon koolstoffilter. 

 

Het filter is speciaal ontwikkeld voor het zuiveren van (kook)luchten en kan eenvoudig en snel op bijna elke 
uitblaasmond van de motor, van een afzuigkap, worden geplaatst. 

Bij inschakeling van de afzuigschouw wordt de luchtstroom in beweging gebracht. Het vetfilter van de 
afzuigschouw filtert allereerst vet en andere grove verontreinigingen uit de lucht. De luchtstroom wordt vervolgens 
in het PlasmaMade Air Filter geblazen. Deze luchtstroom wordt gedetecteerd door een sensor die vervolgens het 
filter volledig automatisch in- of uitschakelt. 

Afhankelijk van de luchtstroom en hoeveelheid verontreinigde lucht (rook, pollen, bacteriën, vocht, H2O, geuren, 
virussen en schimmels) wordt de hoeveelheid ionisatie plasma (O3) geïnjecteerd. Dit geïoniseerd plasma (O3) 
onttrekt O2 moleculen aan de verontreinigde lucht, waardoor deze lucht wordt ontleed; slechts CO2 en waterdamp 
(H) blijven over. 

Tijdens dit proces wordt het glasvezelfilter geactiveerd door het elektrostatisch filter. Door dit 
samenwerkingsproces worden alle stofdeeltjes aangetrokken en vervolgens geëlimineerd. De minimale 
rookdeeltjes die hierbij vrijkomen worden dan door geïoniseerd plasma (O3) ontleed. Als laatste wordt alle lucht 
nog eens extra gefilterd door het carbon koolstoffilter. 

 
 
 
 
Techniek 1 
De PlasmaMade plasmagenerator zorgt ervoor dat geïoniseerd plasma (O3) wordt onttrokken aan de O2 groepen 
in de lucht. Tevens worden er H2O-groepen gesplitst in een positief waterstofion en een negatief zuurstof-ion, ook 
wel ionisatie genoemd.  

Techniek 2 
De glasvezelmat zorgt ervoor dat grove verontreinigingen worden gevangen in het Nano glasvezelfilter. Deze 
wordt elektrostatisch geladen door het elektrostatisch filter. 
 
Techniek 3 
De twee elektrostatische kernen zorgen ervoor dat de opgeslagen grove verontreinigingen in de Nano 
glasvezelmat door middel van elektrische ontlading (ook wel ESD genoemd) worden geëlimineerd. 
 
Techniek 4  
Het koolstoffilter zorgt ervoor dat eventueel vrijgekomen O3 (ozon) wordt opgevangen, waardoor er alleen O2 
(zuurstof), CO2 (koolstofdioxide) en H2O (water) overblijft. De aanwezige OH-groepen onttrekken het 
waterstofmolecuul (H) uit de beschermlaag van de bacterie. Hierdoor verdwijnen geuren, schimmels, bacteriën 
en virussen. 

Techniek 1 Vervuilde lucht Techniek 2 

Techniek 3 

Techniek 4 Schone lucht 



Leveringsvoorwaarden

Örnell

Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn
toepasselijk	de	METAALUNIEVOORWAARDEN,	gedeponeerd	ter	griffie	van	de	Rechtbank	te	Rotterdam	op
1 januari 2001, met hierop volgende aanpassingen.

Bestellingen:

Uitsluitend bestellingen die per fax of e-mail zijn geplaatst worden in behandeling genomen.
(Betreft een toevoeging; artikel 1a)

Levertijd:

De levertijd wordt door de opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. In beginsel hanteert Örnell B.V. een
levertijd van 6 weken, tenzij anders is overeengekomen. (In plaats van artikel 5 lid 1)

Afwijkingen:

Een werk dat wordt geleverd met een afwijking in maatvoering en/of afwerking die niet meer bedraagt dan 2
millimeter	per	meter	wordt	geacht	conform	specificaties	te	zijn.
(Betreft een toevoeging; artikel 12 lid 4)

Reclamaties:

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 48 uur nadat
het werk geleverd is via fax of e-mail bij opdrachtgever heeft gereclameerd.
Het tijdstip van levering zoals vermeld op de leveringsbon is voor de ingang van deze termijn beslissend.
Indien opdrachtgever binnen de genoemde termijn heeft gereclameerd neemt opdrachtnemer te allen tijde
het werk kosteloos retour om het in zijn werkplaats te inspecteren en zonodig te repareren.
Na inspectie en eventueel benodigde reparatie wordt het werk opnieuw aan opdrachtgever geleverd.
In ieder geval kan opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen
14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij de
opdrachtnemer heeft gereclameerd. (In plaats van atrikel 15).

Betaling:

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 8 dagen na factuurdatum doch altijd
voorafgaand aan de levering. Is de termijn tussen factuurdatum en moment van levering korter dan
8 dagen dan geldt deze kortere termijn. (In plaats van artikel 17 lid 2)

Opdrachtgever gaat akkoord met de toepasselijkheid van de METAALUNIEVOORWAARDEN met de
hierboven aangegeven wijzigingen daarop en verklaart dat hij een exemplaar van de METAALUNIEVOOR-
WAARDEN en de hierop aangegeven wijzigingen ter hand gesteld heeft gekregen.
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Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 
die leden van de Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die 
zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg 
kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat 
deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als 
opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als 
opdrachtgever of koper.
1.2 Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door leden 
van de Metaalunie.
1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en 
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen 
enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid 
hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op 
levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De 
prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage.
2.4 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer 
het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn 
aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer
de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op 
de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven 
eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever 
voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. 
Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van 
opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond 
worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan 
opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze 
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden 
gevorderd.
3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als 
bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer 
gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is 
opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van 
Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op 
grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe 
betrekking hebben op de opdracht.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens 
hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de 
functionele geschiktheid van door of namens hem 
voorgeschreven materialen.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak 
van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens
opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, 
modellen en dergelijke.
4.4 Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil 
gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening 
(laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, 
komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1 De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering 
vastgesteld.
5.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van 
uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden 
die hem op dat moment bekend zijn.
5.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details

overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, 
definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, 
de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de 
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is 
voldaan.
5.4 a .Als er sprake is van andere omstandigheden dan
die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd
vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen
met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze 
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet
in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast,
zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit
toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd
met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen
daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.
Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer
kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden
worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door
opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur
van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden
niet in de planning van opdrachtnemer kan worden
ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra
de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd
verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
5.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in 
geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is 
overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform
Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment 
dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen 
opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat 
opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, 
laden, transport en lossen rust ook in dat geval op 
opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze
risicoʼs verzekeren.
6.3 Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of 
monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat 
verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het 
bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen 
plaats.
6.4 Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van 
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft 
gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het 
moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1 Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier 
maanden verstrijken en de nakoming ervan door opdrachtnemer 
nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende 
factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.
7.2 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt 
plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste 
termijn.
7.3 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en
opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer
maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen 
in rekening te brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij 
het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die 
buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn 
verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te 
verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden 
onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of 
onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen 
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aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of 
diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te 
verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of 
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de 
nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke 
onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De 
overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de 
verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat 
geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de 
ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om 
het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,
metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel-
of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteitof
andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan
op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of
minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt
met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt
afgeweken.
10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het 
meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis 
van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het 
moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk 
overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het 
verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze
bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een 
verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn 
werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip 
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn 
werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde 
voorzieningen, zoals:
- gas, water en elektriciteit;
- verwarming;
- afsluitbare droge opslagruimte;
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.
11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg 
van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van 
gereedschappen, materialen en andere zaken van 
opdrachtnemer die zich bevinden
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
11.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals 
omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor 
vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, 
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning 
van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever 
aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer 
voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever
niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen
30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht 
dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan 
opdrachtnemer.
12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij 
opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te 
leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van 
toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die 
opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is 
van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor 
vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade 
waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs 
verzekerd had behoren te zijn.
13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade
en gederfde winst;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het
aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan
wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
van hulppersonen
13.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle 
aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als 
gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever 
aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door 
opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1 Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na
(op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen
prestatie.
14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van 
werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode 
in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de 
gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als 
blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet 
deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. 
De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer 
vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden 
toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de 
eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening 
van opdrachtgever.
14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van 
door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat 
opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de 
deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een 
bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de 
keuze maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet
opdrachtgever   voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever
  het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van
  de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een 
zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde 
periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als 
blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de 
zaak franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna 
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
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- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van
  de factuur.
14.5 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de 
installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat 
opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de 
deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de 
installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal 
opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en 
verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.6 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en 
opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen 
geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft 
gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie 
zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de 
gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de 
bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie 
nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van 
opdrachtnemer heeft voldaan.
14.9 a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die
het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door
  opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken
die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep 
meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken 
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn 
afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van
opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en 
risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag
altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van
opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen 
rekening.
17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt 
plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het   materiaal;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.
17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is 
opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar 
diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. 
Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan 
voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat 
geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op 
opdrachtgever te verhalen.
17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op 
opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is 
van faillissement van opdrachtnemer.
17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar 
als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling
aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever
wordt gelegd;

d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of
geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele
wordt gesteld of overlijdt.
17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de 
overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente 
aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per
jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij 
de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als 
een volle maand.
17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de 
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan 
opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met 
een minimum van Euro 50. De kosten worden berekend op basis 
van de volgende tabel:
over de eerste Euro 3.000 15%
over het meerdere tot Euro 6.000 10%
over het meerdere tot Euro 15.000 8%
over het meerdere tot Euro 60.000 5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn 
dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk 
gemaakte kosten verschuldigd.
17.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het 
gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met 
deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde
zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere
gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaam-heden uit
zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,
rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud 
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft 
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. 
Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden 
waar deze zaken zich bevinden.
18.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn 
eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn 
vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht 
de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er 
sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en 
opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met 
wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat 
geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals 
geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, 
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan 
uitsluiting is toegestaan.
20.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de 
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van 
geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. 
Opdrachtnemer mag van deze be-voegdheidsregel afwijken en 
de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting 
zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.


