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Genieten gaat heel makkelijk.
Zolang altijd voor het beste wordt gekozen.
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→
berbel is ...

GEPATENTEERD
Het gepatenteerde berbel-principe is gebaseerd op de kracht van 
centrifuge. Het resultaat: voortdurend efficiënt werkende
afzuigsystemen – zonder prestatieverminderende vetfilters.

NAUWELIJKS
HOORBAAR
Energiezuinige, nauwelijks hoorbare EC-ventilatiemotoren en een 
weerstandsvrije luchtstroom zonder prestatieverlagende  
vetfilters zorgen voor een aangename en continu stille werking. 

EFFECTIEF
Curry, vis of stoofpot – berbel vangt alle luchtjes. Recirculatiefilter 
met bijzonder groot oppervlak voor het opzuigen van luchtjes tot 97 
procent (gecertificeerd).
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berbel locatie Duitsland

SCHOON
De eenvoudige reiniging van de afzuigsystemen van berbel
zorgt voor optimale hygiëne in de keuken. Opvangbak
openklappen, met een doekje uitnemen, schoon!

BEKROOND
De producten van berbel zijn met prijzen bekroond voor hun
innovatie, hun functionele eigenschappen en het productdesign.

MADE IN GERMANY
De producten van berbel worden in Duitsland ontwikkeld, getest, 
geassembleerd, verpakt en van daaruit wereldwijd geëxporteerd. 
berbel combineert de hoogste kwaliteitseisen en de meest hoog-

waardige materialen. Daarvoor geeft berbel 5 jaar garantie op 

alle producten.
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→
Het berbel-
principe

De 3 BOUWSTENEN van het berbel-principe:

 Eerst worden de kook- en braadluchtjes via een 
smalle spleet aangezogen.

 Aan de ingang van het afzuigsysteem wordt de 
luchtstroom sterk versneld en vervolgens door twee 
krommingen gevoerd. Door de centrifugale krachten 
die hierbij ontstaan worden de vetdeeltjes uit de lucht 
geslingerd en geruisloos en effectief afgevoerd in 
plaats van de deeltjes in een filter op te vangen. Het 
vet wordt op deze manier duurzaam en efficiënt aan 
het begin van het afzuigproces opgevangen. De lucht 
kan ongehinderd verder stromen.

 In het middelste deel bevindt zich het filter voor 
fijnstof waar de kleinste deeltjes worden opgevangen. 
Dit filter kan eenvoudig worden uitgenomen en in de 
vaatwasser worden gereinigd. 

Het resultaat: een continu gelijkblijvende, hoge
vetafscheiding. Een principe dat eenvoudigweg  
indruk maakt.
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berbel reiniging

→
Eenvoudig openklappen, 
met een doekje uitnemen, 
schoon!

Het gepatenteerde berbel-principe is gebaseerd op een innovatieve 
technologie: Door de centrifugale krachten vindt er een permanente 
en betrouwbare reiniging plaats. Het maakt niet uit of er op hoog 
vuur gebraden steaks, een stevige stoofpot of penne met pesto op 
het menu staan - alle vetten en olieresten worden direct in de
opvangbak verzameld. 

Vervolgens: openklappen, schoonmaken en ontspannen. Onhygiëni-
sche vetfilters die een tijdrovende reiniging vereisen en de prestaties 
van de afzuigkap op lange termijn nadelig beïnvloeden, behoren tot 
het verleden.





 13→ Kookplaatafzuigsystemen Downline



berbel Downline Infinity

Bijzonder populair in open woonkeukens zijn
de kookplaatafzuigsystemen Downline. Een keuken 
zonder afzuigkap zorgt voor een vrij uitzicht, wat 
ruimte creëert. De Downline inductiekookplaten met 
geïntegreerde afzuiging maaken dit mogelijk. Design 
en minimalisme perfect gecombineerd.

Talrijke functies en goed doordachte details bieden 
nieuwe mogelijkheden voor het bereiden van heer-
lijke gerechten. Gewoon uniek - met gebruikmaking 
van centrifugale krachten, zonder vetfilters.

→
Kookplaatafzuigsystemen
Downline
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Two in one

Inductiekookveld met geïntegreerd kookafzuiging in 
het midden. Dat is prestatie in tweevoud. Perfect voor 
grote woonkeukens. 

Power keer vier

Vier royale kookzones voor grenzeloos geïnspireerd 
koken. Een glad oppervlak waarop potten moeiteloos 
kunnen worden verplaatst, veredeld met een hoog-
waardig laag voor soepel glijdend kookgerei. Genoeg 
ruimte om stoom af te blazen tijdens het koken. Te 
bedienen via een centraal bedieningsveld.

Mastermind

Met geïntegreerd touch-systeem, waarmee alle functies 
kunnen worden bediend.

Geïntegreerd of on top?

Verzonken montage of opbouw? 
Individueel naar wens en passend bij de keuken.

Automatisch perfect

Een afzuigsysteem dat meedenkt. Met behulp van 
verschillende modi wordt het ventilatievermogen 
handmatig, halfautomatisch of volautomatisch aange-
past aan de kooksituatie. Deze functie heet bij berbel 
AutoRun+.

Geen reinigingsstress

De tweedelige afscheidingsunit is makkelijk uitneem-
baar. Beide onderdelen kunnen eenvoudig in de  
vaatwasmachine worden schoongemaakt. Wat een 
gemak!



 17Kochplaatafzuigsysteem Downline Infinity

Producthighlights

Extra groot inductiekookplaat met intuïtieve bediening, optioneel ook regelbaar met 
elegante draaiknoppen. Verkrijgbaar in zwart of roestvrij staal look.

De kookzones kunnen worden verbonden via de handige bridge-functie. De ener-
giezuinige kookplaten met twee zones herkennen zowel grote als kleine pannen.

Een beweegbare powermover voor het perfect opvangen van kook- en braad-
luchtjes.

Grootte

b x h: 900 x 550 mm



Kookplaatafzuiging Downline Performance

Producthighlights

Vier hoekige kookzones maken het mogelijk om aan elke kant twee kookgedeelten 
aan elkaar te koppelen.

Een beweegbare powermover voor het perfect opvangen van kook- en  
braadluchtjes.

Met behulp van verschillende modi wordt het ventilatievermogen handmatig, 
halfautomatisch of volautomatisch aangepast aan de kooksituatie.

Grootte

b x h: 830 x 505 mm
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Grootte

b x h: 830 x 505 mm

Kookplaatafzuigsysteem Downline Compact

Producthighlights

Instapmodel met vier royale kookzones, regelbaar via een elegant amberkleurig 
bedieningsveld.

Verzonken montage of opbouw. Individueel naar wens verkrijgbaar met  
hoogwaardig frame in matzwart of roestvrij staal look.

Optimale opvang van kook- en braadluchtjes dankzij eendelig aanzuigrooster.



→
Kookplaten

Dankzij de naast elkaar liggenden kookzones biedt 
de innovatieve panoramakookplaat meer ruimte bij 
het koken - zonder over hete, dampende pannen 
te grijpen.Vrije toegang tot elke pot en pan wordt 
ondersteund door de geïntegreerde afzuigkapbe-
diening. Zo heeft u de handen vrij om creatief te 
koken.

De ventilator is te bedienen via een slider op het 
elegante witte bedieningspaneel van de BKF 90 iPP. 
Het zijn er in totaal vijf sliders, één voor de afzuigkap, 
de andere vier voor de afzonderlijke kookzones. De 
ventilatorstanden zijn comfortabel bestuurbaar met 
de AutoRun+ functie. 



 21



Geïntegreerd of on top?

Verzonken montage of opbouw? 
Individueel naar wens en passend bij de keuken.

Automatisch koken

Het afzuigsysteem bedienen via de panoramakook-
plaat? Geen enkel probleem. Met behulp van verschil-
lende modi wordt het ventilatievermogen handmatig, 
halfautomatisch of volautomatisch aangepast aan de 
kooksituatie.

Een all-in pakket, van alle gemakken voorzien

Alle functies kunnen met behulp van vijf slider's wor-
den bediend via het geïntegreerde touch-veld. Voorzien 
van een hoogwaardig oppervlak voor soepel glijdend 
kookgerei.

Volle Power

Vier royale, in een rij liggende kookzones voor gren-
zeloos geïnspireerd koken. Een vlak oppervlak zodat 
pannen moeiteloos kunnen worden verschoven. 
Ruimte om stoom af te blazen. Te bedienen via een 
centraal bedieningsveld.
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Grootte

b x h: 900 x 400 mm

Panoramakookplaat iPP

Producthighlights

Panoramakookplaat met inductie.

Vier royale kookzones bieden ruim plaats voor al uw pannen.  
Intuïtief te bedienen met behulp van een elegante touch-slider.

Met geïntegreerde afzuigregeling voor maximaal kookcomfort.



95 | 115 | 135 cm
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95 | 115 cm

→ Eilandkappen Skyline



→
Eilandkappen
Skyline

Met een decente effectverlichting wordt de eiland-
kap Skyline wat design betreft uw eigen highlight. In 
een spectrum variërend van stralend koel tot ingeto-
gen warm integreert de eilandkap zich op exclusieve 
wijze in moderne keukens. Buitengewoon discreet 
zweeft hij op ideale afstand van de kookplaat om 
kookluchtjes op te vangen.

Als de Skyline niet wordt gebruikt zweeft ze discreet 
teruggetrokken onder het plafond. Eén klik op de af-
standsbediening en de Skyline eilandkap staat tot uw 
dienst. Dankzij de teach-functie weet de Skyline altijd 
in welke positie ze zich bevindt. Gebruikmakend van 
het berbel-principe zorgt de kap voor ruimte voor uw 
hoofd en een schone lucht.
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Indrukwekkende verschijning

Designkap met lichtrand of lichtvenster voor effectver-
lichting. Glasdecor in zwart, wit of zilvermetallic. 

Blikvanger helemaal bovenaan

Met plafondaansluiting van hoogwaardig roestvrij staal 
of afgewerkt met glas (afhankelijk van model). Naar 
wens met sfeervolle effectverlichting. 

Alles goed zien

Sfeervolle led-verlichting voor de kookplaat, individueel 
regelbaar van aangenaam warm wit tot daglicht helder, 
2.700 tot 6.500 Kelvin.

Vrijheid voor uw hoofd en intelligente functie

Dankzij het 1.200 mm liftsysteem zweeft de kap op 
ideale afstand van de kookplaat. Naar wens kan de kap 
compleet of gedeeltelijk in het plafond worden 
geïntegreerd (afhankelijk van het model).

Communicatief bij de bediening

Moderne bediening met gebruiksvriendelijke  
afstandsbediening.

High-end hifi

Een geïntegreerd soundsysteem, optioneel te  
combineren met de variant Skyline Edge Sound.
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Breedtes

excl. rek L + R 100, 120 cm

incl. rek L + R 140, 160 cm

Eilandkap Skyline Frame

Producthighlights

Designkap in twee varianten: Zonder en met moderne opbergelementen 
(links en rechts telkens 20 cm).

Hoogwaardige plafondaansluiting van zwart glas met rondom een vierkante 
buis als frame.

Led-verlichting van de kookplaat met dimfunctie en instelbare kleurtemperatuur.



Breedtes

95, 115, 135 cm

Eilandkap Skyline Edge | Edge Sound

Producthighlights

Glasdecor rondom in zwart, wit of zilvermetallic. Effectverlichting inclusief  
dimfunctie en instelbare kleurtemperatuur.

Variant Skyline Edge matzwart, 95, 115 cm: Glasdecor, onderkant en  
plafondaansluiting in hoogwaardig matzwart.

Variant Skyline Edge Sound, 135 cm: met geïntegreerd soundsysteem van  
het merk T+A, de Duitse producent van high-end hifi producten.
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Breedtes

95, 115 cm

Eilandkap Skyline Edge Light

Producthighlights

Glasdecor rondom in zwart, wit of zilvermetallic met omvangrijke effectverlichting.

Dimfunctie en kleurtemperatuur kunnen met behulp van de afstandsbediening 
eenvoudig worden geregeld.

Naar wens kan de kap compleet of gedeeltelijk in het plafond worden geïntegreerd.



Breedtes

95, 115 cm

Eilandkap Skyline Curve

Producthighlights

Glasdecor rondom in zwart, wit of zilvermetallic met omvangrijke effectverlichting.

Dimfunctie en kleurtemperatuur kunnen met behulp van de afstandsbediening 
eenvoudig worden geregeld.

Een gecontroleerd openingssysteem met soepel glijdende scharnieren.
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Breedtes

Ø 60 cm

Eilandkap Skyline Round

Producthighlights

Glasdecor rondom in zwart, wit of zilvermetallic met geïntegreerde, naar boven 
gerichte effectverlichting.

Plafondaansluiting van hoogwaardig roestvrij staal.

Geringe radius van 60 cm. Geschikt voor kookplaten tot 80 cm breedte.



95 | 115 | 135 cm
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95 | 115 cm

→ Hoofdvrije kappen 



→
Hoofdvrije kappen

Het beste rendement met het laagste geluidsniveau. 
Wat wilt u nog meer? Een ontwerp dat misschien een 
prijs wint? Bij de hoofdvrije kap Ergoline 2 is iedereen 
een ontwerper. Zijn glaselementen zijn in iedere 
kleur verkrijgbaar, de roestvrijstalen behuizing zelfs 
in modern matzwart.

Technisch gezien zijn alle hoofdvrije kappen een uit-
zonderlijke verschijning: ze werken zonder vetfilter.  
Een absolute berbel-specialiteit! Dat betekent onge-
remde zuigkracht en duurzame efficiëntie.
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Hoogwaardig roestvrij staal

Dat is het materiaal waaruit de hele behuizing is 
gemaakt. Een hoogwaardige afwerking met gelaste 
hoeken rondom is een vanzelfsprekendheid.

Alles in prachtig licht

Daarvoor zorgt de gebalanceerde verlichting van de 
kookplaat. Moderne leds zorgen voor een aangenaam 
licht, regelbaar in verschillende kleurtemperaturen. 
Voor nog meer sfeer kunnen ze gedimd worden.

Vandaag recirculatie. Morgen luchtafvoer.

Dankzij het ingenieuze EcoSwitch systeem kan de 
afzuigmodus individueel worden aangepast aan het 
kookproject of de tijd van het jaar.

Ventileren in een flow

Dat is de Backflow-technologie, een gepatenteerde spe-
cialiteit van berbel, die met een geraffineerde secundai-
re ventilator werkt. Het resultaat: maximale efficiëntie! 
En geen enkele condensatie op de kap.

Black is beautiful

Dat bewijst het model uit de serie Black Edition. Met 
behuizing en schacht in matzwart.  
Een bijzondere look – in 90 cm breedte voor de model-
len Formline en Ergoline 2 - niet te missen.

Geen reinigingsstress

De onderkant kan snel gereinigd en in zijn geheel 
verwijderd worden. Voor een moeiteloze reiniging kan 
deze gewoon in de vaatwasmachine.



 39Hoofdvrije kap Ergoline 2

Producthighlights

De verschillende kleuren bieden talrijke mogelijkheden de ruimte vorm te geven: 
Zwart, wit, zilvermetallic of matzwart (90 cm).

Led-verlichting voor de kookplaat die via het bedieningsveld kan worden gedimd  
en met regelbare kleurtemperatuur.

Met sfeervolle verlichting van de achterwand in warm wit.

Breedtes

60, 70, 80, 90, 110, 120 cm



Hoofdvrije kap Formline

Producthighlights

Compleet van roestvrij staal, hoogwaardig afgewerkt met gelaste hoeken rondom.

Kleur 90 cm:  Behuizing en schacht optioneel in hoogwaardig mat zwart.

Voor een snelle reiniging kan de bak moeiteloos worden geopend.

Breedtes

60, 70, 80, 90, 120 cm
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Hoofdvrije kap Glassline

Producthighlights

Hoogwaardig glasdecor rondom in zwart of wit met geïntegreerde, naar boven 
gerichte effectverlichting.

Led-verlichting voor de kookplaat die via het bedieningsveld kan worden gedimd  
en met regelbare kleurtemperatuur.

Voor een snelle reiniging kan de bak moeiteloos worden geopend.

Breedtes

90, 110 cm



 43Hoofdvrije kap Smartline

Producthighlights

Energiezuinige afzuigkap met recirculatie. Keuze uit actief koolstof- of  
onderhoudsvrije permalyt®-recirculatiefilter.

Beschikbaar in drie kleuren: Wit, matzwart of grijsmetallic.

Uitneembare opvangbak voor een eenvoudige reiniging.

Breedtes

80, 90 cm



→
Eilandkappen

Overtuigend door het gebruik van de bewezen
berbel Backflow-technologie voor het optimale 
opvangen van dampen en geuren. Wat betreft 
optiek overtuigen de eilandkappen met hoog-
waardig roestvrij staal en een modern design. Een 
highlight voor iedere open woonkeuken.

Klassiek, elegant of puristisch - de eilandkappen 
van berbel maken van iedere keuken een eigen 
keukenstudio. Met on top een sfeervolle effectver-
lichting. 
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Optisch in vorm

Klassiek, slank en ergonomisch.  
Stilistisch zo puur dat hij op natuurlijke wijze deel uit-
maakt van de ambiance in de keuken.

Smaak- en sfeervol lichtsysteem

Een dimbare led-verlichting voor de kookplaat, waarbij 
de kleurtemperatuur aan de sfeer kan worden aange-
past. Van fel, helder licht om bij te werken tot  
behaaglijke kleuren om bij te ontspannen.

Goede reiniging

De opvangbak/onderkant kan compleet worden 
verwijderd en tevens in de vaatwasmachine.

Ventileren in een flow

De BackFlow technologie is een gepatenteerde specia-
liteit van berbel, die met een geraffineerde secundaire 
ventilator werkt. Het resultaat: Maximale efficiëntie!

Vandaag recirculatie. Morgen luchtafvoer.

Dankzij het ingenieuze EcoSwitch systeem kan de 
afzuigmodus individueel worden aangepast aan het 
kookproject of de tijd van het jaar.

*afhankelijk van het model



 47Eilandkap Ergoline

Producthighlights

Hoogwaardig glasdecor in zwart, wit of zilvermetallic beschikbaar met qua kleur 
bijpassende schachtdecor.

Met EcoSwitch-functie en BackFlow-technologie voor maximaal efficiënt koken.

Een gecontroleerd openingssysteem met zachtjes glijdende scharnieren.

Breedte

110 cm



Eilandkap Glassline

Producthighlights

Bijzonder slank design met rechte lijnen en een elegant zwart glazen scherm.

Met EcoSwitch-functie en BackFlow-technologie voor maximaal efficiënt koken.

Bijzonder eenvoudige reiniging dankzij uitneembare opvangbak.

Breedte

100 cm
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Eilandkap Blockline

Producthighlights

Leverbaar in twee breedtes met naar keuze meerdere kleuren voor het schachtdecor:  
Roestvrij staal, wit of zwart.

Perfecte verlichting voor de kookplaat met moderne, duurzame leds (warm wit)  
met dimfunctie.

Eenvoudig wisselen van het recirculatiefilter via afneembaar schachtdecor.

Breedtes

90, 120 cm



 51Eilandkap Smartline

Producthighlights

Tijdloze esthetiek in roestvrij staal en extreem slanke behuizing.

Gemakkelijk te plannen dankzij de in hoogte verstelbare telescopische schacht.

Led-verlichting voor de kookplaat (warm wit) met dimfunctie voor een sfeervolle 
ambiance.

Breedte

100 cm



95 | 115 | 135 cm
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95 | 115 cm

→ Wandkappen



→
Wandkappen

Deze elegante roestvrijstalen wandkap zweeft als 
een beschermend schild boven de kookplaat. Met 
zijn superieure lijnen past de kap opvallend onopval-
lend in elk interieur.

Het werkingsprincipe wordt zichtbaar in het 
sfeervolle LED licht. Een zachte luchtstroom leidt
opstijgende dampen van voren, van rechts en van
links doelgericht naar de afzuiggleuf in het midden.
Back- Flow-technologie wordt de slimme,
gepatenteerde opvang van kookgeurtjes genoemd,
die enkel berbel aanbiedt. Voor u betekent dat: geen
enkel condensatie op de kap en in de omgeving. Wat
geweldig!
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Attractieve verschijning

Het strakke design en de bijzonder slanke behuizing 
maken de wandkappen in elke keuken tot iets 
bijzonders.

Alles in prachtig licht

Daarvoor zorgt de evenwichtige verlichting van de 
kookplaat. Moderne leds verspreiden een aangenaam 
licht. Voor nog meer sfeer kunnen ze gedimd worden.

Hoogwaardig roestvrij staal

Dat is het materiaal waaruit de hele behuizing is  
gemaakt. Een hoogwaardige afwerking is  
vanzelfsprekend.

Ventileren in een flow

Dat is de Backflow-technologie, een gepatenteerde  
specialiteit van berbel, die met een geraffineerde 
secundaire ventilator werkt. Het resultaat: Maximale 
efficiëntie! En geen enkele condensatie op de kap.

Geen reinigingsstress

De opvangbak/onderkant kan snel gereinigd en in  
zijn geheel verwijderd worden. Voor een moeiteloze  
reiniging kan hij gewoon in de vaatwasmachine.

Vandaag recirculatie. Morgen luchtafvoer.

Dankzij het ingenieuze EcoSwitch systeem kan de 
afzuigmodus individueel worden aangepast aan het 
kookproject of de tijd van het jaar.

*afhankelijk van het model



 57Wandkap Glassline

Producthighlights

Bijzonder slank design met rechte lijnen en een elegant zwart glasscherm voor 
een optimaal bedieningscomfort.

Met EcoSwitch-functie en BackFlow-technologie voor maximaal efficiënt koken.

Bijzonder eenvoudige reiniging dankzij uitneembare opvangbak.

Breedte

90 cm



Wandkap Blockline

Producthighlights

Tijdloos design van roestvrij staal met telescopische schacht, beschikbaar in drie 
breedtes.

Perfecte verlichting voor de kookplaat met moderne, duurzame leds (warm wit)  
met dimfunctie.

Compleet uitneembare onderkant voor een eenvoudige reiniging.

Breedtes

60, 90, 120 cm



 59Wandkap Smartline

Producthighlights

Met BackFlow-technologie voor een optimale opvang van dampen en geurtjes.

Perfecte verlichting van de kookplaat met moderne, duurzame leds (warm wit) 
met dimfunctie.

Compleet uitneembare opvangbak voor een eenvoudige reiniging.

Breedte

90 cm



→
Inbouwkappen & ventilatie-
modules

Wie van opulent houdt, moet kunnen vertrouwen op 
een krachtige hulp in de keuken. De inbouwkappen 
van berbel zijn daarbij een perfecte steun. Geuren en 
vetten worden in de keuken snel en doelgericht uit 
de lucht gefilterd. Uitgerust met BackFlow-techno-
logie ondersteunen zij de opvang van opstijgende 
kook- en bakgeurtjes op absoluut betrouwbare wijze.

Modern design en innovatieve technologie
maken inbouwkappen van berbel tot een sterke
steun en toeverlaat in hedendaagse keukens. 
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Indrukwekkend design

Met een gekleurd glazen scherm of met roestvrij staal, 
hoogwaardig afgewerkt en zo stijlvol dat het op natuur-
lijke wijze bijdraagt aan de sfeer in de keuken.

Alles in prachtig licht

Daarvoor zorgt de evenwichtige verlichting van de 
kookplaat. Moderne leds verspreiden een aangenaam 
licht. Voor nog meer sfeer kunnen ze gedimd worden.

Vandaag recirculatie. Morgen luchtafvoer.

Dankzij het ingenieuze EcoSwitch systeem * kan de 
afzuigmodus individueel worden aangepast aan het 
kookproject of de tijd van het jaar.

Ventileren in een flow

Dat is de Backflow-technologie, een gepatenteerde  
specialiteit van berbel, die met een geraffineerde  
secundaire ventilator werkt. Het resultaat: maximale  
efficiëntie! Geen enkel condensatie op de kap en in de 
omgeving.

Geen reinigingsstress

De onderkant kan snel gereinigd en kan in zijn geheel 
verwijderd worden. Voor een moeiteloze reiniging kan 
hij gewoon in de vaatwasmachine.

*afhankelijk van het model
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Producthighlights

Hoogwaardige glazen scherm in zwart of wit. Met innovatief bedieningsveld, dat bij 
aanraking aangaat. 

Led-verlichting van de kookplaat die via het bedieningsveld kan worden gedimd en 
met regelbare kleurtemperatuur.

Met EcoSwitch-functie en BackFlow-technologie voor maximaal efficiënt koken.

Breedtes

60, 90 cm

Inbouwkap Glassline



Inbouwkap Firstline Touch

Producthighlights

Led-verlichting van de kookplaat die via het bedieningsveld kan worden gedimd  
en met regelbare kleurtemperatuur.

Met EcoSwitch-functie en BackFlow-technologie voor maximaal efficiënt koken.

Uitneembare opvangbak voor een eenvoudige reiniging.

Breedtes

60, 80, 90 cm



 65Inbouwkap Firstline

Producthighlights

Met BackFlow-technologie voor een optimale opvang van dampen en geurtjes.

Perfecte verlichting van de kookplaat met moderne, duurzame leds (warm wit).

Geringe inbouwdiepte voor ruimtebesparende montage met kruidenrek in de 
bovenkast.

Breedtes

60, 80, 90 cm



Producthighlights

Onzichtbare en verzonken montage met handig touch-bedieningspaneel.

Voor een optimale opvang van dampen en luchtjes zorgt de berbel  
BackFlow-technologie.

Kan ook als ventilatiemodule optioneel met montageframe worden ingebouwd.

Breedtes

60, 90 cm

Inbouwkap Firstline Unseen
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Producthighlights

Onzichtbare, verzonken inbouw.

Egaal, comfortabel bedieningsveld - een simpel touchsysteem.

De led-verlichting en de kleurtemperatuur van de kookplaat kan worden geregeld 
via het bedieningsveld.

Breedtes

60, 90 cm

Ventilatiemodule Firstline
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Muurdoorvoer 

Energie-efficiënt luchtafvoersysteem dankzij gemotoriseerd afsluitbare 
afvoerpijp.

Geschikt voor gebruik in lage-energiegebouwen dankzij het Blower-
Door-certificaat.

Op afstand bedienbare activering via de kookafzuigingen van berbel of in 
het geval van andere afzuigkappen met behulp van luchtstromen.

Compleet uit roestvrij staal, hoogwaardig afgewerkt.

 
 
Diameter

125, 150 mm

Diep ademhalen! Geen enkel ander systeem verwijdert vervelende 
keukenluchtjes zo effectief als afzuigkappen met luchtafvoer. Het trans-
porteert vocht, damp, rook en geuren onmiddellijk de frisse lucht in. Een 
thermisch geïsoleerd luchtafvoerkanaal zorgt ervoor dat dit op een ener-
giezuinige manier gebeurt. 

berbel accessoires

→
Afvoerlucht

Test hier uw afvoerkanaal





 71berbel accessoires

→
Recirculatie | permalyt®

Recirculatiefilter

Extra groot oppervlak, extra actieve kool met een rendement tot 
97 procent.

Vetvrij en reukloos. 

Voordelige navulpakken voor het vervangen van de actieve koolstof.

Varianten: Een speciale koolstof ProAktiv voor visliefhebbers.

Recirculatiefilter permalyt®

Zelfreinigend filtersysteem. 

Absoluut onderhoudsvrij.

High-tech filters gemaakt van speciaal actief koolstofgranulaat.

Innovatieve thermokatalyse neutraliseert geuren tot 95 procent en zorgt 
voor permanent zuivere lucht.

Wilt u niet door de muur? Geen enkel probleem! berbel heeft het recircu-
latiesysteem dusdanig geperfectioneerd zodat deze net zo betrouwbaar 
werkt als het luchtafvoersysteem. De actieve kool in het filter bereikt een 
geuropvang tot 97 procent. Er zijn twee effectieve filtersystemen beschik-
baar:

permalyt®-techniek voor 

afzuigkappen

permalyt®-techniek voor 

kookplaatafzuigsystemen
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Componenten voor het EcoSwitch-systeem

1 EcoSwitch-compatibele kookafzuiging van berbel.

2  berbel muurdoorvoer voor een thermisch geïsoleerde afsluiting van het  
afvoerkanaal.

3  berbel hybride filter voor het opvangen van geuren in de recirculatiemo-
dus tot 97 procent.

 
 
Hybride filter

Toepassing bij EcoSwitch: wordt gebruikt voor de luchtreiniging in  
recirculatiemodus.

Toepassing bij recirculatie: in combinatie met een recirculatiefilter re-
duceert het ertussen geplaatste hybride filter de fysieke luchtweerstand 
van het bovengelegen recirculatiefilter door de vergroting van het filterop-
pervlak. Hierdoor wordt het vermogen van het recirculatiefilter verhoogd. 

Toepassing bij luchtafvoer: het berbel hybride filter werkt als overdruk-
ventiel. Wanneer de diameter van de afvoerkanalen in de muur te klein is, 
blaast de kookafzuiging er zo veel lucht in totdat de ontstane weerstand 
de luchtstroom afremt. De overige lucht wordt in de ruimte teruggevoerd, 
gereinigd door het berbel hybride filter.

Afvoerlucht of recirculatie? Voor berbel geen principiële kwestie.  
EcoSwitch combineert het beste van beide systemen in een enkel 
apparaat. Energiezuinige recirculatie en krachtige luchtafvoer die wordt  
ingeschakeld wanneer er veel rook of vocht moet worden afgevoerd. 

→
EcoSwitch

berbel accessoires

berbel EcoSwitch



1

23
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→
BackFlow-
technologie

Met de door berbel ontwikkelde BackFlow-technologie wordt de  
aanwezige luchtstroom benut door middel van een uitgekiende  
luchtgeleiding. Dit voorkomt condensvorming op het glazen decor.  
Tegelijkertijd verhoogt de gerichte geleiding van kook- en bakluchtjes 
het rendement van de kookafzuiging.

Een klein effect met grote uitwerking*

 De ventilatie van het decorscherm is van onder 
naar boven georiënteerd.

 Aan de achterzijde van de afzuigkap wordt een 
deel van de lucht terug en weer over de glazen voor-
kant geleid.

 Hierdoor blijft het decoroppervlak vrij van con-
dens en worden alle kook- en bakluchtjes direct naar 
het afzuigpunt geleid. 

Het resultaat: een bijzonder efficiënte opvang van 
opstijgende kook- en bakluchtjes en een uiterst effec-
tieve zuivering van de lucht.

* bijvoorbeeld bij de hoofdvrije kap Ergoline 2



→ 
Kookplaatafzuigsystemen

→ 
Kookplaten

Downline  
Infinity

Downline  
Performance

Downline  
Compact

Panoramakookplaat 
iPP

Luchtafvoermodel • • •

Recirculatiemodel • • •

permalyt®-model • • •

Hybride model

Beschikbare breedte in cm 90 83 83 90 

Energie-efficiëntieklasse¹ A+ A+ A+

Aantal kookzones 4 4 4 4

Afmetingen van de kookzones in mm
Zone 1+ 2
Zone 3+ 4

240 x 240 
240 x 240 /154 x 154

225 x 225 
225 x 225 

210 x 210 
210 x 210 

226 x 200 
226 x 208 

Verschuifbare powermover • •

Bridge-functie • • •

Mogelijkheid om externe lichtbron aan 
te sluiten •

Verzonken montage / opbouw • • • •

Geleide recirculatielucht met 
uitblaasrooster set • • •

Bediening via draaiknoppen •

→
Modeloverzicht
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→ 
Eilandkappen Skyline

Skyline  
Frame

Skyline Edge | 
Edge Sound*

Skyline  
Edge Light

Skyline  
Curve

Skyline  
Round

Luchtafvoermodel

Recirculatiemodel • • • • •

permalyt®-model • • • •

Hybride model (EcoSwitch)

Beschikbare breedte in cm 100|120|140|160 95|115|135* 95|115 95|115 Ø 60

Energie-efficiëntieklasse¹

Pijpaansluiting in mm

BackFlow-technologie

Besturingsoptie Connect 2.0

Regeling led-temperatuurkleuren • • • • •

Led-dimfunctie • • • • •

Naloopfunctie bij recirculatiemodus • • • • •

Aanbevolen afstand kookplaat2 , cm 65 65 65 65 65

¹ Geen classificering voor kookafzuigingen met recirculatiesysteem/kookplaten
² Specificaties voor elektrische kookplaat; afstand gaskookplaat > 65 cm



→
Modeloverzicht

→ 
Hoofdvrije kappen

→ 
Eiland- 
kappen

Ergoline 2 Formline Glassline Smartline Ergoline

Luchtafvoermodel • • • •

Recirculatiemodel • • • • •

permalyt®-model • • • • •

Hybride model (EcoSwitch) • • • •

Beschikbare breedte in cm 60|70|80|90|110|120 60|70|80|90|120 90|110 80|90 110

Energie-efficiëntieklasse¹ A A|A|A|A|B A|B A

Pijpaansluiting in mm Ø 150 Ø 150 Ø 150 Ø 150

BackFlow-technologie • • • • •

Besturingsoptie Connect 2.0 • • • • •

Regeling led-temperatuurkleuren • • • •

Led-dimfunctie • • • • •

Naloopfunctie bij recirculatiemodus • • • • •

Aanbevolen afstand kookplaat2 , cm 50 50 50 45 70
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→ 
Eilandkappen

→ 
Wandkappen

Glassline Blockline Smartline Glassline Blockline

Luchtafvoermodel • • • • •

Recirculatiemodel • • • • •

permalyt®-model • • • • •

Hybride model (EcoSwitch) • • • •

Beschikbare breedte in cm 100 90|120 100 90 60|90|120

Energie-efficiëntieklasse¹ A A+|A A A A+|A+|A

Pijpaansluiting in mm Ø 150 Ø 150 Ø 150 Ø 150 Ø 150

BackFlow-technologie • • •

Besturingsoptie Connect 2.0 • • • • •

Regeling led-temperatuurkleuren • •

Led-dimfunctie • • • • •

Naloopfunctie bij recirculatiemodus • • • • •

Aanbevolen afstand kookplaat2 , cm 70 65 70 70 65

¹ Geen classificering voor kookafzuigingen met recirculatiesysteem/kookplaten
² Specificaties voor elektrische kookplaat; afstand gaskookplaat > 65 cm



→
Modeloverzicht

→ 
Wandkappen

→ 
Inbouwkappen

Smartline Glassline Firstline 
Touch Firstline Firstline 

Unseen

Luchtafvoermodel • • • • •

Recirculatiemodel • • • • •

permalyt®-model • • • • •

Hybride model (EcoSwitch) • •

Beschikbare breedte in cm 90 60|90 60|80|90 60|80|90 60|90

Energie-efficiëntieklasse¹ A A A A B|A

Pijpaansluiting in mm Ø 150 Ø 125 Ø 125 Ø 125 Ø 125

BackFlow-technologie • • • • •

Besturingsoptie Connect 2.0 • • • • •

Regeling led-temperatuurkleuren • • •

Led-dimfunctie • • •

Naloopfunctie bij recirculatiemodus • • • • •

Aanbeveling Afstand kookplaat2 , cm 65 55 55 55 55
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→ 
Ventilatiemodules

Firstline

Luchtafvoermodel •

Recirculatiemodel •

permalyt®-model •

Hybride model (EcoSwitch)

Beschikbare breedte in cm 60|90

Energie-efficiëntieklasse¹ A+

Pijpaansluiting in mm Ø 125

BackFlow-technologie

Besturingsoptie Connect 2.0 •

Regeling led-temperatuurkleuren •

Led-dimfunctie

Nawerkfunctie bij recirculatiemodus •

Aanbeveling Afstand kookplaat2 , cm 55

¹ Geen classificering voor kookafzuigingen met recirculatiesysteem/kookplaten
² Specificaties voor elektrische kookplaat; afstand gaskookplaat > 65 cm



Uitstekende producten, uitstekende service - 
bij berbel vanzelfsprekend. 
 
Onze eigen klantenservice zorgt er voor dat ook na de aanschaf alles 
klopt. Onze ervaren medewerkers staan u terzijde met deskundig advies 
en expertise. De technische dienst van berbel is door het hele land  
onderweg. 

U bereikt de technische dienst van berbel: 
van maandag tot donderdag van 08:00 tot 17:30 uur
en vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur

onder de klantenservice hotline:
+49 (0)5971 80809-0

via e-mail: 
service-nl@berbel.de

of online via: 
https://www.berbel-afzuigkappen.nl/service/serviceformulier/

→
Technische dienst



Genieten gaat heel makkelijk.
Zolang altijd voor het beste wordt gekozen.



→ Collectie afzuigsystemen
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berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
48432 Rheine

Tel.:  +49(0)5971-80809-0
Fax.: +49(0)5971-80809-10
www.berbel-azuigkappen.nl
info@berbel.de
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