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ARE DIZZY IN THE NOODLE!

ALL THE DREAMERS

IN THE WORLD
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DIT JAAR IS VOOR ONS BIJZONDER

Dit jaar is voor ons bijzonder. Precies 100 jaar geleden werd in het Noorden van 

Engeland het eerste Stoves fornuis met de hand gefabriceerd. Zonder de dagelijkse 

liefde voor gedetailleerd vakmanschap en puur koken was ons deze mijlpaal nooit 

gelukt. Inmiddels gaan de Stoves fornuizen de hele wereld over, nu met de nieuwste 

technieken en functionaliteiten. Hierbij heeft gezond koken onze volle aandacht, 

zonder daarbij het design en hiermee de keuken als belangrijkste leefruimte uit het 

oog te verliezen. 

10 jaar geleden waagde Stoves de oversteek van Engeland naar Nederland. 10 jaar later 

vieren wij dit jubileum met een prachtige uitbreiding van onze collectie. Laat je vooral 

inspireren. Voor je (nieuwe) keuken en om comfortabel te kunnen koken. En vier dan 

net als wij vervolgens samen het leven met een heerlijke gezonde maaltijd
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Een bewuste keuze. 
Kwaliteit. Een statement

 maken. Laat je inspireren 
en informeren over de 

nieuwste Stoves collectie.
 Veel lees- en kijkplezier.
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STAPPENPLAN Hoe kies ik mijn fornuis?

3. GAS OF INDUCTIE

1. RICHMOND, STERLING OF PRECISION

Bepaal zelf je eigen stijl. De Richmond past altijd in een landelijke, industriële of stoere stijl. De Sterling en Precision 

hebben een meer strakke, moderne uitstraling. Of mix & match zelf, want over smaak valt niet te twisten. 

De modellen Richmond, Sterling en Precision zijn zowel in gas (DF) of inductie (Ei) modellen te verkrijgen. 

Maar wat is de juiste keuze?

VOORDELEN GAS

•  Voordeliger in aanschaf ten opzichte van inductie

•  Behouden van pannen (alle pannen kunnen worden 

gebruikt op een gasfornuis)

• Koken op gas is ‘nu nog’ voordeliger

•  Hoge temperatuur, gelijkmatige verdeling van de 

vlam rondom de pan voor de echte wok liefhebbers

VOORDELEN INDUCTIE

• Efficiënt, zeer goed regelbaar

•  Door efficiënte warmte afgifte is er weinig tot 

geen energie verlies 

•  Gemakkelijk schoon te houden

•  Kookgemak door instelbare tijd per kookzone 

2. 90 CM / 100 CM OF TOCH 110 CM

90 cm 100 cm

Met een 90 cm Stoves wordt koken 

al kokkerellen. Drie ovens en maar 

liefst vijf gaspitten of kookzones op 

deze modellen. Met minimaal 10 cm 

extra, krijg je veel meer! Maar liefst 

vier verschillende ovens en twee extra 

kookpitten. Het kookoppervlakte blijft 

bij de 110 cm gelijk, maar de ovens zijn 

groter! Ideaal om uit te pakken als er 

gekookt wordt voor vrienden en familie.

110 cm



7

De Richmond is helemaal te personaliseren 

door het bestellen van een extra set deuren. 

Onderstaand de basiskleuren voor de Richmond:

Zwart Crème Precision RVS/Zwart Sterling RVS

4. KIES JE KLEUR

Het Sterling en Precision programma is 

leverbaar.als zwarte of RVS-uitvoering voor 

de moderne, strakke uitstraling. 

ECHT EEN STATEMENT MAKEN MET DE RICHMOND? 
Maak dan een keuze uit één van de vele RAL-kleuren. Kijk voor meer uitleg over ons kleuren concept op pagina 13.

Of maak een keuze uit onze Colour Boutique modellen op pagina 20.
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STAPPENPLAN Hoe kies ik mijn fornuis?

De standaard van de basic Stoves modellen is hoog, zoals verwacht mag worden van een handgemaakt fornuis. 

De Deluxe varianten bieden nog veel extra’s. 5. DELUXE OF BASIC 

STERLING 
RICHMOND 

basic

PRECISION 
STERLING 

RICHMOND 
deluxe

Maxi-Grill over de gehele breedte van 
de oven met telescopische geleiders

Ledverlichte maxi-clock met tiptoets 
en programmeerbare clock

Pro-trac dubbel uitschuifbare 
telescopische geleiders met 

flexibele indeling van roosterhoogte

Grill op volledige ovenbreedte 
met bijgesloten braadslede van 41 cm

Gietijzeren grillplaat voor het 
grilleren van vis, vlees of groente op uw 

gasfornuis

Luxe accessoire pakket voor 
gezonde en smaakvolle gerechten, van 
binnen gestoomd en crispy van buiten. 
Deze accessoire set is inclusief een set 

vleesspiesen.

Gietijzeren wokring voor de wok 
met een ronde bodem

Premium zware kwaliteit 
ovenroosters

PROFLEX Cavity Splitter voor het 
opsplitsen van de longdoor oven in 

twee separate, individuele bedienbare 
ovens (alleen bij de 90 cm)
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STOVES OVENS

Linker onder oven 

Multifunctionele oven met 13 

verschillende ovenstanden.

Linker boven oven

Conventionele oven met variabele grill. Compact, snel 

en veelzijdig

Rechter (boven) oven

Heteluchtoven die snel op temperatuur komt. Een 

perfecte oven voor gelijkmatige verwarming en 

constante temperatuur.

Rechter beneden oven 

(alleen bij 100 en 110 cm) 

Sudderoven. Voor het langzaam garen van 

bijvoorbeeld vlees, stoofpotjes en soep.



VANUIT VAKMANSCHAP EN LIEFDE
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Het merk Stoves kent een rijke traditie als 

familiebedrijf in het Noorden van Engeland. 

Nu 100 jaar later worden de Stoves fornuizen 

nog steeds met de hand gebouwd. Traditioneel, 

vanuit vakmanschap en liefde voor het vak en 

met oog voor ieder detail. Op basis van deze 

ervaring ontwerpt Stoves fornuizen met een 

vleugje Britse charme in een modern jasje. 

Stoves fornuizen bevatten veel innovatieve 

technieken en functionaliteiten. Techniek 

die geheel ten dienste staat van oogstrelend 

design. Want de keuken is het visitekaartje 

van het goede leven. Samen tijd maken voor 

het genieten van een goede maaltijd en goed 

gezelschap. Een Stoves helpt bij het bereiken van 

het beste resultaat. 

Wat maakt een Stoves zo bijzonder? 

Ervaar het gevoel van de gebruikte materialen. 

Tot in de kleinste details omschrijft het woord 

solide het beste een Stoves fornuis. Draai aan de 

knoppen en voel zelf hoe stevig dit aanvoelt. Of 

til de pannendragers op. Voel het gewicht en de 

kwaliteit van het materiaal. Geniet van de vele 

verschillende soorten ovens en laat je inspireren 

door de vernuftige technieken. Technieken 

die je in staat stellen om veel complimenten 

over het heerlijke eten in ontvangst te nemen. 

Ervaar zelf dat een Stoves fornuis onmisbaar is 

als je van koken houdt. Een Stoves fornuis is de 

optelsom van stijlvolle vormgeving en techniek. 

Het centrale hart van je keuken. De plek waar je 

graag vrienden en familie ontmoet en entertaint.

KWALITEIT IS 
DE TROTS VAN 
VAKMANSCHAP.
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MULTIFUNCTIONELE OVENS

De ranges Sterling, Richmond en Presicion hebben zeer uitgebreide functies die de ovens zeer 
multifunctioneel maken en veel meer kunnen dan elk ander fornuis.

Grilloven:  
Deze speciale oven met uniek grill element geeft ieder gerecht een heerlijk krokante korst. 
Deze functie kan ook gebruikt worden bij kleinere gerechten. Niet het gehele oppervlak 
gebruiken, maar selectief en gericht. Duurzaam en energiezuinig in het gebruik. 

Pizza functie:  
Voorgeprogrammeerde functie in de Heteluchtoven voor perfecte pizza’s.

Broodrijs functie:  
Deze functie laat de lucht circuleren zodat het brood op de juiste temperatuur kan rijzen.

Sudder functie:  
Temperatuur van circa 80-90 graden die zorgt voor een langzame garing van voedsel.

Ontdooi functie:  
Op natuurlijke wijze wordt bevroren voedsel sneller ontdooid.

Conventionele oven:  
In een conventionele elektrische oven komt de warmte van boven en onder. Omdat de 
warmte stijgt is de oven onderin kouder dan bovenin. Een belangrijk pluspunt is dat de 
boven- en onderwarmte geheel onafhankelijk van elkaar  
zijn in te stellen. 

3D Heteluchtoven:
Bij de elektrische heteluchtoven is de verwarmings element rond de ventilator gesitueerd. 
De ventilator circuleert de warmte door de oven en zorgt daardoor voor een gelijkmatige 
temperatuur.

Intensief bakken (hetelucht met boven- en onderwarmte):
Deze functie is voor intensief bakken. De warmte komt van onder en boven en wordt met 
behulp van de ventilator gelijkmatig door de oven verspreid.

Circulatiegrill:
De warmte van de grill circuleert door middel van de ventilator door de oven. Daardoor is het 
niet nodig het gerecht om te draaien.

Onderwarmte met ventilator:
Wordt gebruikt om bijvoorbeeld taartbodems te bakken. Het onderverwarmingselement 
zorgt ervoor dat de taartbodem wordt gebakken terwijl de ventilator ervoor zorgt dat de lucht 
rond de vulling circuleert.
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FIRST
WE EAT 

THEN WE DO 

EVERYTHING 

ELSE
NO OTHER WAY
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STOVES TECHNISCHE SNUFJES

WE EAT 

THEN WE DO 

EVERYTHING 

ELSE

Variabele 
roosterhoogte:
Al onze ovens hebben veel 
variatie aan roosterhoogtes. 
Veel vrijheid aan 
keuzemogelijkheden. Eén 
groot stuk braden op één 
rooster? Of verschillende 
roosters gebruiken voor 
meerdere gerechten? Het is 
allemaal mogelijk met het 
beste resultaat. 

Digitale programmeerbare klok: 
Een digitale 24-uursklok met een handige 
programmeerfunctie voor de oven links 
onder. Met deze slimme techniek worden de 
gerechten met grote precisie bereid. 

Zwarte zijpanelen: 
Alle Stoves fornuizen 
zijn voorzien van 
zwarte zijpanelen 
ongeacht de kleur van 
het fornuis.

Powercoolsysteem: 
Een innovatief koelsysteem garandeert 
een gecontroleerde temperatuur van de 
oven, gedurende het bakken. Dankzij koude 
luchtcirculatie blijft de temperatuur van 
de oven aan de buitenkant laag, waardoor 
optimale veiligheid wordt gegarandeerd en de 
levensduur van het apparaat wordt verlengd. 
Het koelsysteem blijft een korte tijd - zelfs 
als de oven niet meer aan is - in werking om 
alle restwarmte in de oven te verwijderen. 
Naast de voordelen die dit systeem biedt 
op het gebied van veiligheid, beschermt dit 
systeem ook de directe omgeving van de oven 
en voorkomt oververhitting.

Easy Clean Pristine Emaille®  
in alle binnenovens:
Al onze ovens zijn afgewerkt 
met dit bijzondere Pristine 
Emaille®. Het Pristine Emaille® 
is compacter dan bij normaal 
emaille. Het vuil hecht zich 
minder gemakkelijk aan het 
oppervlakte. Je hebt onze garantie 
dat het Pristine Emaille® drie keer 
eenvoudiger schoon te maken is 
dan het standaard emaille dat 
in de meeste fornuizen wordt 
toegepast. Schoonmaken wordt 
een fluitje van een cent. 

Vangschaal:
Uit één stuk bestaande 
hoogwaardig 
geëmailleerde vangschaal 
met speciale goten om 
het morsen en lekken op 
te vangen. 
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RICHMOND SERIE
Deze Stoves fornuizen passen door hun unieke uitstraling in elke keuken. 

Een keuken in een landelijke stijl? Of juist een moderne, industriële 

look. Een fornuis uit de Richmond serie is een blikvanger in elke keuken; 

ongeacht welke stijl jouw voorkeur heeft. Het fornuis is leverbaar in 90, 

100 of 110 cm, dus altijd passend in ieder keukenontwerp. Een Richmond 

fornuis is de ideale alleskunner. Wat je ook wilt koken, stoven, grillen of 

bakken voor jezelf, vrienden of familie; het kan met een Stoves. 
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RICHMOND basic

Onze Richmond met authentieke, Britse flair heeft echt karakter. De nieuwe Richmond is een aanwinst in iedere keuken door 

de combinatie van ambachtelijk, traditioneel vakwerk, hoge kwaliteit en onmisbare, gloednieuwe functies. De Richmond is 

verkrijgbaar in de maten 90, 100 en 110 cm en te verkrijgen in gas- of inductie-uitvoering.

Standaard beschikbaar in de kleuren:

Zwart Crème

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 34.
En in elke RAL kleur verkrijgbaar. 
Lees hierover meer op pagina 19. 
Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

 5 inductiekookzones regelbaar 

door middel van tiptoets slide 

control met onder andere 

powerboostfunctie  

van 3,7 kW. 

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren 

pannendragers, waarvan één  

4 kW wok.

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar 

door middel van tiptoets slide 

control met onder andere 

powerboostfunctie  

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren 

pannendragers, waarvan één  

4 kW wok.

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar 

door middel van tiptoets slide 

control met onder andere 

powerboostfunctie  

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren 

pannendragers, waarvan één  

4 kW wok.

RICHMOND S900 DF/EI 

90 cm

RICHMOND S1000 DF/EI

100 cm

RICHMOND S1100 DF/EI

110 cm

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.
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RICHMOND Deluxe 

De Deluxe serie kenmerkt zich door vele extra’s ten opzichte van de basic modellen. Bij de 90 cm fornuizen is er de 

mogelijkheid om van één oven twee ovens te creëren door middel van een splitter. De beide ovens zijn geheel onafhankelijk 

van elkaar te gebruiken. In een handomdraai 4 verschillende ovens, met specifieke mogelijkheden. In de gehele Deluxe serie 

worden de fornuizen voorzien van een Luxe accessoire pakket, een gietijzeren wokring (bij een gas fornuis), hoogwaardige 

kwaliteit ovenroosters en een 4 kW wokbrander (bij een gas fornuis).

Standaard beschikbaar in de kleuren:

Zwart Crème

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

RICHMOND S900 

DELUXE DF/EI 90 cm

RICHMOND S1000 

DELUXE DF/EI 100 cm

RICHMOND S1100 DELUXE 

DF/EI 110 cm

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 35.
En in elke RAL kleur verkrijgbaar. 
Lees hierover meer op pagina 19. 
Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.
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RICHMOND Deluxe Gas Thru Glass

In de Deluxe serie heeft de Gas Thru Glass variant een keramische glazen vangschaal voor een strak design en snelle 

reiniging. Deze fornuizen worden mede compleet gemaakt door de krachtige 5 kW wokbrander(s).

Standaard beschikbaar in de kleuren:

Zwart Crème

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

5 kW wok.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

6 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan twee 

stuks 5 kW wok.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

6 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan twee 

stuks 5 kW wok.

RICHMOND S900 DELUXE 

GTG DF 90 cm

RICHMOND S1000 DELUXE 

GTG DF 100 cm

RICHMOND S1100 DELUXE 

GTG DF 110 cm

Kijk voor alle technische specificaties op pagina 36.
En in elke RAL kleur verkrijgbaar. 
Lees hierover meer op pagina 19. 
Voor consumentenprijs van de fornuizen zie stoves.nl

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.
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KIES UW EIGEN 
(RAL)KLEUR
Een Richmond Stoves fornuis is te bestellen in iedere RAL kleur. Uitgekeken

op de kleur? Dan kunnen de originele zwarte of crème kleurige deuren weer

geplaatst worden. Of bestel weer een extra set deuren in een andere trendy,

RAL kleur. De keuken heeft dan gelijk een mini-make-over.



HET BESTELLEN VAN EEN RICHMOND IN UW EIGEN KLEUR
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1.   Bestel een zwart of crème kleurig fornuis uit de Richmond serie in de afmeting 90/100/110 

cm breed.

2. Bestel een set deurfronten in de gewenste RAL kleur.

3. De gekleurde deurfronten worden apart van het fornuis geleverd.

4.  De keukenleverancier verwisselt de zwarte of crème kleurige deurfronten voor de 

uitgekozen RAL kleur deurfronten. Zelf doen is ook eenvoudig, zie instructiefilmpje op 

stoves.nl.

5.  Bewaar de zwarte of crème kleurige deurfronten op een droge en veilige plek. Deze 

deurfronten zijn altijd weer om te wisselen met de standaard deurfronten in zwart of crème. 

Het bedieningspaneel, de vangschaal, de plint en de zijpanelen van het fornuis blijven altijd 

in de basiskleur zwart. De deuren worden gekleurd door middel van poedercoating. Dit is 

een geavanceerd proces voor een zeer sterke toplaag.

Let op: de kleuren in de brochure en onze websites wijken altijd af van de poedercoating van 

de deurfronten. Dit heeft met specifieke drukprocessen en materialen te maken. Voor een 

goede indruk van de kleur is een recente RAL-waaier de beste referentie.
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COLOUR BOUTIQUE

Kook jezelf dan vrolijk en gezond op een Richmond Deluxe Colour 

Boutique fornuis. Het concept is simpel. De basis is het zeer complete 

Richmond Deluxe fornuis met al zijn aantrekkelijke functionaliteiten. 

Jij kiest als extra feature de kleur die bij jouw keuken, stijl en 

persoonlijkheid past. Ga je voor Soho Green, Days Break, Hot Jalapeno 

of Antraciet? Dan heeft ook het bedieningsfront deze kleur. Liever 

een andere kleur? Geen probleem, wij leveren het fornuis met een 

luxe poedercoating in elke gewenste RAL-kleur, lees hierover meer op 

pagina 19. In dit geval blijft alleen het bedieningsfront zwart en komt 

de kleur als extra set verwisselbare deuren. 

DURF JIJ
kleur te bekennen?



Kijk voor alle technische specificaties 

op pagina 37. Voor consumentenprijs 

van de fornuizen zie stoves.nl
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RICHMOND Deluxe Colour Boutique 

De Deluxe serie kenmerkt zich door vele extra’s ten opzichte van de basic modellen. Bij de 90 cm fornuizen is er de 

mogelijkheid om van één oven twee ovens te creëren door middel van een splitter. De beide ovens zijn geheel onafhankelijk 

van elkaar te gebruiken. In een handomdraai 4 verschillende ovens, met specifieke mogelijkheden. In de gehele Deluxe serie 

worden de fornuizen voorzien van een luxe accessoire pakket, een gietijzeren wokring (bij een gas fornuis), hoogwaardige 

kwaliteit ovenroosters en een 4 kW wokbrander (bij een gas fornuis).

Standaard beschikbaar 

in de kleuren:

Antraciet Soho Green Days Break Hot Jalapeno 

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

RICHMOND S900 DELUXE 

CB DF/EI 90 cm

RICHMOND S1000 DELUXE 

CB EI 100 cm

RICHMOND S1100 DELUXE 

CB DF/EI 110 cm

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.
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PRECISION SERIE
Elegant, praktisch en tegelijkertijd ook stoer. Het moderne Precision fornuis 

is Stoves ten voeten uit. In de prachtig afgewerkte geslepen handgrepen 

en knoppen herken je de aandacht voor detail. Ben jij een kok die graag 

zicht heeft op het resultaat in wording? Dan zullen vooral de glazen 

doorkijkdeuren je kunnen bekoren zodra je de oven aanzet. Oven uit en het 

glas is gelijk weer stijlvol zwart. Koken kan op gas of inductie. Het fornuis 

is 90 cm, 100 cm of 110 cm breed en kent dezelfde functionaliteiten als het 

Richmond en Sterling fornuis. 
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PRECISION Deluxe 

De Precision Deluxe kenmerkt zich als een modern fornuis, voorzien van vele functionaliteiten. Bij de 90 cm fornuizen 

is er de mogelijkheid om van één oven twee ovens te creëren door middel van een splitter. De beide ovens zijn geheel 

onafhankelijk van elkaar te gebruiken. In een handomdraai 4 verschillende ovens, met specifieke mogelijkheden. 

In de gehele Deluxe serie worden de fornuizen voorzien van een Luxe accessoire pakket, een gietijzeren 

wokring (bij een gas fornuis), hoogwaardige kwaliteit ovenroosters en een 4 kW wokbrander (bij een gas fornuis).

Standaard beschikbaar in de kleuren:

Zwart RVS/Zwart

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

PRECISION S900 DELUXE 

DF/EI 90 cm

PRECISION S1000 DELUXE 

DF/EI 100 cm

PRECISION S1000 DELUXE 

DF/EI 110 cm

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

Kijk voor alle technische specificaties 

op pagina 38. Voor consumentenprijs 

van de fornuizen zie stoves.nl

Voor tussenbouw advies verwijzen wij 
u naar pagina 45 of www.stoves.nl
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USUALLY DOES THE TRICK.

AFTER A LONG DAY AT THE BEACH, 

A HAMBURGER 
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PRECISION Deluxe Gas Thru Glass

In de Deluxe serie heeft de Gas Thru Glass variant een keramische glazen vangschaal voor een strak design en snelle reiniging. 

Deze fornuizen worden mede compleet gemaakt door de krachtige 5 kW wokbrander(s).

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

5 kW wok.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

6 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan twee 

stuks 5 kW wok.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

6 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan twee 

stuks 5 kW wok.

PRECISION S900 DELUXE 

GTG DF 90 cm

PRECISION S1000 DELUXE 

GTG DF 100 cm

PRECISION S1100 DELUXE 

GTG DF 110 cm

Standaard beschikbaar in de kleuren:

Zwart

Kijk voor alle technische specificaties 

op pagina 39. Voor consumentenprijs 

van de fornuizen zie stoves.nl

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

RVS/Zwart

Voor tussenbouw advies verwijzen wij 
u naar pagina 45 of www.stoves.nl
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STERLING SERIE
Stoer, robuust en solide. Zo kunnen we deze Sterling fornuizen het beste 

omschrijven. Door de unieke strakke uitstraling passen ze in elke moderne 

keuken. Uiteraard is het optimale gebruiksgemak van de fornuizen uit  

de Sterling serie minstens zo belangrijk. Nieuw in de Sterling serie zijn  

de glazen deuren. Niet alleen voor een oogstrelend design, maar ook handig. 

Altijd zicht op het gerecht. 
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STERLING Basic

Als je de keuken fris en eigentijds wilt stylen, dan is de nieuwe Sterling 

range zeer geschikt. Strakke, moderne looks, unieke functies en alle 

gewenste mogelijkheden om te kokkerellen maakt dit fornuis een must-

have. De Sterling Basic collectie is verkrijgbaar in 90 cm, in zowel gas- als 

inductie-uitvoering.

Standaard beschikbaar in de kleuren:

Zwart RVS

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

STERLING S900 DF/EI 

90 cm

Kijk voor alle technische specificaties 

op pagina 40. Voor consumentenprijs 

van de fornuizen zie stoves.nl

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

Voor tussenbouw advies verwijzen wij 
u naar pagina 45 of www.stoves.nl
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STERLING Deluxe 

Als je de keuken fris en eigentijds wilt stylen, dan is de nieuwe Sterling range zeer geschikt. Strakke, moderne looks, unieke

functies en alle gewenste mogelijkheden om te kokkerellen maakt dit fornuis een must-have. De Sterling Basic collectie is

verkrijgbaar in 90 cm, in zowel gas- als inductie-uitvoering. 

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

5 branders met 3 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

(inductie/Ei) 

Bovenzijde fornuis 

5 inductiekookzones regelbaar

door middel van tiptoets slide

control met onder andere

powerboostfunctie

van 3,7 kW.

(gas/DF) 

Bovenzijde fornuis

7 branders met 4 gietijzeren

pannendragers, waarvan één

4 kW wok.

STERLING S900 DELUXE 

DF/EI 90 cm

STERLING S1000 DELUXE 

DF/EI 100 cm

STERLING S1100 DELUXE 

DF/EI 110 cm

Standaard beschikbaar in de kleuren:

Zwart RVS

Kijk voor alle technische specificaties 

op pagina 41. Voor consumentenprijs 

van de fornuizen zie stoves.nl

Benieuwd wat onze ovens kunnen, en welke functies er op zitten?

Kijk op pagina 13 voor de beschrijving van de ovens.

Voor tussenbouw advies verwijzen wij 
u naar pagina 45 of www.stoves.nl
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RETRO KOELKAST
Met de keuze voor een Stoves rangecooker mag je keuken gezien

worden. Het is een statement; het getuigt van goede smaak en liefde

voor lekker eten als daar tijd voor is. Met de nieuwe Stoves Breeze Retro 

Koel-vriescombinaties maak je het plaatje compleet. Een keuken waarin je 

leeft; een keuken waarin je met plezier kookt en een keuken waarin je je 

vrienden en familie graag ontvangt.
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RETRO KOEL-VRIESCOMBINATIES Retro Breeze

De Stoves Breeze Retro koel-vriescombinaties zijn verkrijgbaar in drie opvallende kleuren; zwart, rood en crème. Het rood 

is echt een unieke kleur, herontdekt uit de jaren-60. Deze zijn dus niet vergelijkbaar met de moderne RAL-kleuren. Ga voor 

uniek; ga voor de Breeze koel-vriescombinatie! Geniet iedere dag weer van het opvallende design. Onder andere de mooie 

chromen handgrepen geven de koel-vriescombinatie de retro-uitstraling, voldoende body en vooral karakter. Zoals je van 

Stoves mag verwachten is deze koel-vriescombinaties zuinig (A+) en voorzien van de nieuwste technieken als No Frost.

Standaard beschikbaar in de kleuren:

Zwart Crème Rood

Kijk voor alle technische specificaties 

op pagina 42. Voor consumentenprijs 

van de fornuizen zie stoves.nl



SST

90

De strakke SST afzuigkap is leverbaar in één maat (90 cm)

in de kleuren in zwart en rvs en met randafzuiging.

Zie voor technische specificaties op pagina 43. 

Beschikbaar in de kleuren: 
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AFZUIGKAPPEN

Zwart

Zwart RVS

Zwart

850 SIL RVS

De 850 SIL inbouwunit met drie RVS labyrint vetfilters 

geeft een mooie professionele uitstraling aan uw schouw. 

Zie voor technische specificaties op pagina 43. 

Beschikbaar in de kleur: 

RICH CHIM

90 - 100 – 110

Ons Rich Chim model is verkrijgbaar in de drie 

maatvoeringen 90, 100 en 110 cm in de zwarte kleur.

Zie voor technische specificaties op pagina 43. 

Beschikbaar in de kleur: 

STER CHIM

90 - 100 – 110

De strakke Ster Chim model is verkrijgbaar in drie

maatvoeringen 90, 100 en 110 cm in de zwarte kleur.

Zie voor technische specificaties op pagina 43.

Beschikbaar in de kleur: 

RVS



TECHNISCHE Specificaties
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RICHMOND basic
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MODEL RICHMOND S900 RICHMOND S1000 RICHMOND S1100

Kookveld GAS (DF) INDUCTIE (Ei) GAS (DF) INDUCTIE (Ei) GAS (DF) INDUCTIE (Ei)

5 branders 5 kookzones 7 branders 5 kookzones 7 branders 5 kookzones

1x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW 2x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW 2x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW

2x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW 3x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW 3x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW

1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW 1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW 1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW

tiptoets bediening tiptoets bediening tiptoets bediening

OVEN LINKS BOVEN

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 180x420x430 180x420x430 180x420x430 180x420x430 180x470x430 180x470x430

Inhoud 37 liter 37 liter 37 liter 37 liter 41 liter 41 liter

OVEN LINKS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 325x420x395 325x420x395 325x420x395 325x420x395 325x470x395 325x470x395

Inhoud 64 liter 64 liter 64 liter 64 liter 71 liter 71 liter

OVEN RECHTS 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 620x350x395 620x350x395 - - - -

Inhoud 94 liter 94 liter - - - -

OVEN RECHTS BOVEN 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - - 350x420x395 350x420x395 350x470x395 350x470x395

Inhoud - - 64 liter 64 liter 71 liter 71 liter

OVEN RECHTS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - - 200x420x430 200x420x430 200x470x430 200x470x430

Inhoud - - 37 liter 37 liter 41 liter 41 liter

Toebehoren

Gietijzeren grill plaat V - V - V -

Luxe accessoire pakket - - - - - -

Chromen oven rooster (5 stuks) V V V V V V

Greep grillplan V V V V V V

Emaille braadslede (2 stuks) V V V V V V

Braadslede rooster V V V V V V

Bordenrek V V - - - -

Wokring - - - - - -

Ombouwset flessengas V - V - V -

Voorprogrammering smelten/ 
warmhouden/ versneld tot kookpunt 
brengen

- V - V - V

Technische gegevens

Max. aansluitwaarde 7,76 kW 15,16 kW 7,46 kW 14,86 kW 7,46 kW 14,86 kW

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x900x600 900/930x900x600 900/930x1000x600 900/930x1000x600 900/930x1100x600 900/930x1100x600

Energieklasse A A A A A A



RICHMOND Deluxe

35

MODEL RICHMOND S900 DELUXE RICHMOND S1000 DELUXE RICHMOND S1100 DELUXE

Kookveld GAS (DF) INDUCTIE (Ei) GAS (DF) INDUCTIE (Ei) GAS (DF) INDUCTIE (Ei)

Aantal branders/kookzones 5 branders 5 kookzones 7 branders 5 kookzones 7 branders 5 kookzones

1x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW 1x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW 1x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW

2x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW 3x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW 3x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW

1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW 1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW 1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 2x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 2x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW

tiptoets bediening tiptoets bediening tiptoets bediening

OVEN LINKS BOVEN

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 180x420x430 180x420x430 180x420x430 180x420x430 180x470x430 180x470x430

Inhoud 37 liter 37 liter 37 liter 37 liter 41 liter 41 liter

OVEN LINKS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 325x420x395 325x420x395 325x420x395 325x420x395 325x470x395 325x470x395

Inhoud 64 liter 64 liter 64 liter 64 liter 71 liter 71 liter

OVEN RECHTS 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 620x350x395 620x350x395 - - - -

Inhoud 94 liter 94 liter - - - -

OVEN RECHTS BOVEN 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - - 350x420x395 350x420x395 350x470x395 350x470x395

Inhoud - - 64 liter 64 liter 71 liter 71 liter

OVEN RECHTS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - - 200x420x430 200x420x430 200x470x430 200x470x430

Inhoud - - 37 liter 37 liter 41 liter 41 liter

Toebehoren

Gietijzeren grill plaat V - V - V -

Luxe accessoire pakket V V V V V V

Chromen oven rooster (5 stuks) V V V V V V

Greep grillplan V V V V V V

Emaille braadslede (2 stuks) V V V V V V

Braadslede rooster V V V V V V

Bordenrek V V - - - -

Wokring V - V - V -

Ombouwset flessengas V - V - V -

Voorprogrammering smelten/ 
warmhouden/ versneld tot kookpunt 
brengen

- V - V - V

Technische gegevens

Max. aansluitwaarde 8,25 kW 15,65 kW 7,46 kW 14,86 kW 7,46 kW 14,86 kW

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x900x600 900/930x900x600 900/930x1000x600 900/930x1000x600 900/930x1100x600 900/930x1100x600

Energieklasse A A A A A A



RICHMOND Deluxe
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GAS THRU GLASS

MODEL RICHMOND S900 DF DELUXE GTG RICHMOND S1000 DF DELUXE GTG RICHMOND S1100 DF DELUXE GTG 

Kookveld GAS (DF) GAS (DF) GAS (DF)

5 branders 6 branders 6 branders

1x 1 kW 1x 1 kW 1x 1 kW

2x 2 kW 2x 2 kW 2x 2 kW

1x 3 kW 1x 3 kW 1x 3 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 5 kW 1x 5 kW 1x 5 kW

OVEN LINKS BOVEN

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 180x420x430 180x420x430 180x470x430

Inhoud 37 liter 37 liter 41 liter

OVEN LINKS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 325x420x395 325x420x395 325x470x395

Inhoud 64 liter 64 liter 71 liter

OVEN RECHTS 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 620x350x395 - -

Inhoud 94 liter - -

OVEN RECHTS BOVEN 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - 350x420x395 350x470x395

Inhoud - 64 liter 71 liter

OVEN RECHTS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - 200x420x430 200x470x430

Inhoud - 37 liter 41 liter

Toebehoren

Gietijzeren grill plaat V V V

Luxe accessoire pakket V V V

Chromen oven rooster (5 stuks) V V V

Greep grillplan V V V

Emaille braadslede (2 stuks) V V V

Braadslede rooster V V V

Bordenrek V - -

Wokring V V V

Ombouwset flessengas V V V

Voorprogrammering smelten/ 
warmhouden/ versneld tot kookpunt 
brengen

- - -

Technische gegevens

Max. aansluitwaarde 8,25 kW 7,46 kW 7,46 kW

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x900x600 900/930x1000x600 900/930x1100x600

Energieklasse A A A
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COLOUR BOUTIQUE RICHMOND Deluxe

MODEL RICHMOND S900 CB DELUXE RICHMOND S1000 CB DELUXE RICHMOND S1100 CB DELUXE

Kookveld GAS (DF) INDUCTIE (Ei) GAS (DF) INDUCTIE (Ei) GAS (DF) INDUCTIE (Ei)

Aantal branders/kookzones 5 branders 5 kookzones 7 branders 5 kookzones 7 branders 5 kookzones

1x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW 2x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW 2x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW

2x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW 3x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW 3x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW

1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW 1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW 1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW

tiptoets bediening tiptoets bediening tiptoets bediening

OVEN LINKS BOVEN

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 180x420x430 180x420x430 180x420x430 180x420x430 180x470x430 180x470x430

Inhoud 37 liter 37 liter 37 liter 37 liter 41 liter 41 liter

OVEN LINKS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 325x420x395 325x420x395 325x420x395 325x420x395 325x470x395 325x470x395

Inhoud 64 liter 64 liter 64 liter 64 liter 71 liter 71 liter

OVEN RECHTS 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 620x350x395 620x350x395 - - - -

Inhoud 94 liter 94 liter - - - -

OVEN RECHTS BOVEN 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - - 350x420x395 350x420x395 350x470x395 350x470x395

Inhoud - - 64 liter 64 liter 71 liter 71 liter

OVEN RECHTS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - - 200x420x430 200x420x430 200x470x430 200x470x430

Inhoud - - 37 liter 37 liter 41 liter 41 liter

Toebehoren

Gietijzeren grill plaat V - V - V -

Luxe accessoire pakket V V V V V V

Chromen oven rooster (5 stuks) V V V V V V

Greep grillplan V V V V V V

Emaille braadslede (2 stuks) V V V V V V

Braadslede rooster V V V V V V

Bordenrek V V - - - -

Wokring V - V - V -

Ombouwset flessengas V - V - V -

Voorprogrammering smelten/ 
warmhouden/ versneld tot kookpunt 
brengen

- V - V - V

Technische gegevens

Max. aansluitwaarde 8,25 kW 15,65 kW 7,46 kW 14,86 kW 7,46 kW 14,86 kW

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x900x600 900/930x900x600 900/930x1000x600 900/930x1000x600 900/930x1100x600 900/930x1100x600

Energieklasse A A A A A A



PRECISION Deluxe
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MODEL PRECISION S900 DELUXE PRECISION S1000 DELUXE PRECISION S1100 DELUXE

Kookveld Gas Inductie Gas Inductie Gas Inductie

Aantal branders/kookzones 5 branders 5 kookzones 7 branders 5 kookzones 7 branders 5 kookzones

1x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW 2x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW 2x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW

2x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW 3x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW 3x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW

1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW 1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW 1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 

tiptoets bediening 
bovenzijde 

tiptoets bediening 
bovenzijde 

tiptoets bediening 
bovenzijde 

OVEN LINKS BOVEN

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 180x420x430 180x420x430 180x420x430 180x420x430 180x470x430 180x470x430

Inhoud 37 liter 37 liter 37 liter 37 liter 37 liter 41 liter 

OVEN LINKS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 325x420x395 325x420x395 325x420x395 325x420x395 325x470x395 325x470x395

Inhoud 64 liter 64 liter 64 liter 64 liter 71 liter 71 liter

OVEN RECHTS 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 620x350x395 620x350x395 - - - -

Inhoud 94 liter 94 liter - - - -

OVEN RECHTS BOVEN 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - - 350x420x395 350x420x395 350x470x395 350x470x395

Inhoud - - 64 liter 64 liter 71 liter 71 liter

OVEN RECHTS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - - 200x420x430 200x420x430 200x470x430 200x470x430

Inhoud - - 37 liter 37 liter 41 liter 41 liter 

Toebehoren

Gietijzeren grill plaat V - V - V -

Luxe accessoire pakket V V V V V V

Chromen oven rooster (5 stuks) V V V V V V

Greep grillplan V V V V V V

Emaille braadslede (2 stuks) V V V V V V

Braadslede rooster V V V V V V

Bordenrek V V - - - -

Wokring V - V - V -

Ombouwset flessengas V - V - V -

Voorprogrammering smelten/ 
warmhouden/ versneld tot kookpunt 
brengen

- V - V - V

Technische gegevens

Max. aansluitwaarde 8,25 KW 15,65 KW 7,46 KW 14,86 KW 7,46 KW 14,86 KW

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x900x600 900/930x900x600 900/930x1000x600 900/930x1000x600 900/930x1100x600 900/930x1100x600

Energieklasse A A A A A A



PRECISION Deluxe
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MODEL PRECISION S900 DF DELUXE GTG PRECISION S1000 DF DELUXE GTG PRECISION S1100 DF DELUXE GTG 

Kookveld Gas Gas Gas

5 branders 6 branders 6 branders

1x 1 kW 1x 1 kW 1x 1 kW

2x 2 kW 1x 2 kW 1x 2 kW

1x 3 kW 1x 3 kW 1x 3 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 5 kW 2x 5 kW 2 x 5 kW

OVEN LINKS BOVEN

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 180x420x430 180x420x430 180x470x430

Inhoud 37 liter 37 liter 37 liter

OVEN LINKS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 325x420x395 325x420x395 325x470x395

Inhoud 64 liter 64 liter 71 liter

OVEN RECHTS 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 620x350x395 - -

Inhoud 94 liter - -

OVEN RECHTS BOVEN 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - 350x420x395 350x470x395

Inhoud - 64 liter 71 liter

OVEN RECHTS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - 200x420x430 200x470x430

Inhoud - 37 liter 41 liter

Toebehoren

Gietijzeren grill plaat V ja ja

Luxe accessoire pakket V ja ja

Chromen oven rooster (5 stuks) V ja, 5 stuks ja, 5 stuks

Greep grillplan V ja ja

Emaille braadslede (2 stuks) V ja, 2 stuks ja, 2 stuks 

Braadslede rooster V ja ja

Bordenrek V ja ja

Wokring V ja ja

Ombouwset flessengas V - -

Voorprogrammering smelten/ 
warmhouden/ versneld tot kookpunt 
brengen

- - -

Technische gegevens

Max. aansluitwaarde 8,25 kW 7,46 kW 7,46 kW

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x900x600 1000x600x900/930 1100x600x900/930

Energieklasse A A A

GAS THRU GLASS
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STERLING Basic

MODEL STERLING S900 DF STERLING S900 EI 

Kookveld GAS (DF) INDUCTIE (Ei)

5 branders 5 kookzones

1x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW

2x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW

1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW

tiptoets bediening

OVEN LINKS BOVEN

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 180x420x430 180x420x430

Inhoud 37 liter 37 liter

OVEN LINKS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 325x420x395 325x420x395

Inhoud 64 liter 64 liter

OVEN RECHTS 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 620x350x395 620x350x395

Inhoud 94 liter 94 liter

OVEN RECHTS BOVEN 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - -

Inhoud - -

OVEN RECHTS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - -

Inhoud - -

Toebehoren

Gietijzeren grill plaat V -

Luxe accessoire pakket - -

Chromen oven rooster (5 stuks) V V

Greep grillplan V V

Emaille braadslede (2 stuks) V V

Braadslede rooster V V

Bordenrek V V

Wokring - -

Ombouwset flessengas V -

Voorprogrammering smelten/ 
warmhouden/ versneld tot kookpunt 
brengen

- V

Technische gegevens

Max. aansluitwaarde 7,76 kW 15,16 kW

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x900x600 900/930x900x600

Energieklasse A A
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STERLING Deluxe

MODEL STERLING S900 DELUXE STERLING S1000 DELUXE STERLING S1100 DELUXE

Kookveld GAS (DF) INDUCTIE (Ei) GAS (DF) INDUCTIE (Ei) GAS (DF) INDUCTIE (Ei)

Aantal branders/kookzones 5 branders kookzones 7 branders 5 kookzones 7 branders 5 kookzones

1x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW 2x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW 2x 1 kW 2x 1.6-3.0 kW

2x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW 3x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW 3x 2 kW 1x 1.15-2.2 kW

1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW 1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW 1x 3 kW 1x 1.4-3.0 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW 1x 4 kW 1x 2.3-3.7 kW

tiptoets bediening tiptoets bediening tiptoets bediening

OVEN LINKS BOVEN

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 180x420x430 180x420x430 180x420x430 180x420x430 180x470x430 180x470x430

Inhoud 37 liter 37 liter 37 liter 37 liter 41 liter 41 liter

OVEN LINKS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 325x420x395 325x420x395 325x420x395 325x420x395 325x470x395 325x470x395

Inhoud 64 liter 64 liter 64 liter 64 liter 71 liter 71 liter

OVEN RECHTS 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) 620x350x395 620x350x395 - - - -

Inhoud 94 liter 94 liter - - - -

OVEN RECHTS BOVEN 

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - - 350x420x395 350x420x395 350x470x395 350x470x395

Inhoud - - 64 liter 64 liter 71 liter 71 liter

OVEN RECHTS ONDER

Afmeting binnenkant (hxbxd in mm) - - 200x420x430 200x420x430 200x470x430 200x470x430

Inhoud - - 37 liter 37 liter 41 liter 41 liter

Toebehoren

Gietijzeren grill plaat V - V - V -

Luxe accessoire pakket V V V V V V

Chromen oven rooster (5 stuks) V V V V V V

Greep grillplan V V V V V V

Emaille braadslede (2 stuks) V V V V V V

Braadslede rooster V V V V V V

Bordenrek V V - - - -

Wokring V - V - V -

Ombouwset flessengas V - V - V -

Voorprogrammering smelten/ 
warmhouden/ versneld tot kookpunt 
brengen

- V - V - V

Technische gegevens

Max. aansluitwaarde 8,25 kW 15,65 kW 7,46 kW 14,86 kW 7,46 kW 14,86 kW

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x900x600 900/930x900x600 900/930x1000x600 900/930x1000x600 900/930x1100x600 900/930x1100x600

Energieklasse A A A A A A
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AFZUIGKAPPEN

MODEL RETRO BREEZE 190 RETRO BREEZE 190 RETRO BREEZE 190

 Zwart Créme Rood

Product type Vrijstaande koel-vriescombinatie Vrijstaande koel-vriescombinatie Vrijstaande koel-vriescombinatie

Kenmerken Koelvak

Groente/fruit lades 2 2 2

Binnenverlichting Led Led Led

Glazen draag plateau 3 3 3

Wijnrek 1 1 1

Flessenrek 1 1 1

Eierrek 1 1 1

Kenmerken Vriesgedeelte

Vriezermanden 3 3 3

Vriescapaciteit (kg) 4,2 4,2 4,2

Overige kenmerken

Draai richting deuren Rechtsdraaiend Rechtsdraaiend Rechtsdraaiend

Totale bruto liter inhoud 335 335 335

Totale netto liter inhoud koelgedeelte 231 231 231

Totale netto liter inhoud vriesgedeelte 87 87 87

Positie Koelkast Boven Boven Boven

Positie vriezer Onder Onder Onder

Temperatuur bediening Draaiknop Draaiknop Draaiknop

Technische eigenschappen

Type ontdooing/ automatisch No Frost/ ja No Frost/ ja No Frost/ ja

Lengte snoer (m) 2,1 2,1 2,1

Geluidsniveau (db) 45 45 45

Energie klasse A+ A+ A+

Energieverbruik (kWh/jaar) 305 305 305

Afmeting product (hxbxd in mm) 600,5x1900x670 600,5x1900x670 600,5x1900x670

Voeding 220V-240V~/50Hz 220V-240V~/50Hz 220V-240V~/50Hz

Maximale aansluitwaarde 174 W 174 W 174 W
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AFZUIGKAPPEN

ACCESSOIRES

MODEL RICH CHIM 90 - 100 - 110 STER CHIM 90 - 100 - 110 SST 90 850 SIL 

Kleur Zwart Zwart Zwart en RVS RVS

Afzuigcapaciteit m3 645 645 600 628

Geluidsniveau max. dB 67  67 68 65 

Vetfilter cassettes 3 x Aluminium  3 x Aluminium  Randafzuiging 3 RVS labyrint vetfilters 
(vaatwasser bestendig)

Luchtafvoer stand 3 standen + intensiefstand 3 standen + intensiefstand 3 standen + intensiefstand 3 standen + intensiefstand

Bediening tiptoets tiptoets touch control tiptoets

Verlichting 2x led spot 2x led spot 2x halogeenverlichting 2x halogeenverlichting

Naloopstand 8 minuten 8 minuten 15 minuten 10 minuten

Vetfilter reinigingsindicatie ja ja ja ja

Hoogte in mm 678 tot 1040 678 tot 1040 665 tot 995 nvt

Afvoer naar buiten of recirculatie naar buiten of recirculatie naar buiten of recirculatie  naar buiten of recirculatie

 d.m.v. koolstoffilters  d.m.v. koolstoffilters d.m.v. koolstoffilters  d.m.v. koolstoffilters

Aansluitwaarde 243 Watt 243 Watt 290 Watt 290 Watt

Doorsnede afvoer 150 mm 150 mm 150/120 mm 150/120 mm

Montage wandmontage wandmontage wandmontage inbouwunit

Energielabel A A D D

Koolstoffilter Koolstoffilters CHIM modellen  Koolstoffilters CHIM modellen  Set koolstoffilters SST modellen  Set koolstoffilters SIL modellen 

Artikelnummer 80000785 80000785 80000351 80000351

ACHTERWANDEN PLINTVERHOGEROPVULSTROOK

Voor montage tussen fornuis en onderkant afzuigkap. 
Inclusief MDF houtvulling. 75 cm hoog en 10 mm dik. 
Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en RVS in de maten 90, 
100 en 110 cm.

Speciale opvulstrook voor 2,5 en 5 cm extra diepte met 
eenvoudige montage. Verkrijgbaar in de kleuren: zwart 
en RVS.

Speciale plint voor een stelhoogte bovenkant fornuis van 
93 tot 96 cm. Deze plint dekt volledig de ruimte af tussen 
onderkant fornuis en vloer. Plint is alleen toepasbaar bij 
installatie van het fornuis tussen de keukenmeubelen. 
Verkrijgbaar in de kleuren:  
zwart en RVS.



Richmond/Precision/Sterling

Deluxe S900 DF

Richmond S1000 DF

Richmond/Precision/

Sterling S1000 DF

Richmond/Sterling S1100 DF

Richmond/Precision/

Sterling S1100 DF

Richmond/Precision GTG 

S900 DF

Richmond/Precision GTG 

S1000 DF

Richmond/Precision GTG 

S1100 DF

Richmond/Sterling S900 Ei

Richmond/Precision S900 Ei

Richmond/Sterling S1000 Ei

Richmond/Precision S1000 Ei

Richmond/Sterling S1100 Ei

Richmond/Precision S1100 Ei

90 cm

60 cm

100 cm

60 cm

110 cm

60 cm

90 cm

60 cm
100 cm

60 cm

110 cm

60 cm

110 cm

60 cm

100 cm

60 cm

90 cm

60 cm

TECHNISCHE TEKENINGEN
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TUSSENBOUWADVIES STOVES FORNUIZEN

Bij het plaatsen van een Stoves fornuis tussen kastelementen 

adviseren wij links en recht naast het fornuis een wang/

vulstrip te plaatsen van minimaal 16 mm breed (kast gelijk) of 

een verdiepstrip aan de achterzijde van minimaal 25 mm toe 

te passen. Voor meer informatie verwijzen wij naar 

 www.stoves.nl

822

850 SIL

900

900 SST
ST S900 RICH CHIM 
ST S900 STER CHIM

ST S1000 RICH CHIM 
ST S1000 STER CHIM

ST S1100 RICH CHIM 
ST S1100 STER CHIM

DISCLAIMER
 
Glen Dimplex Consumer Appliances Europe streeft ernaar de kwaliteit en het 
design van zijn producten voortdurend te verbeteren. Het bedrijf behoudt zich 
daarom het recht voor om de specificaties en/of prijzen van de producten op 
ieder moment te wijzigen.
 
Uitsluitend van kracht voor elektrische producten verkocht binnen de Europese 
Gemeenschap: Alle elektrische producten mogen aan het eind van hun 
gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval worden gedeponeerd. Elektrische 
producten moeten zoveel mogelijk worden gerecycled. Raadpleeg uw gemeente 
of het punt waar u het product heeft gekocht voor adviezen over recycling. 

Voor eventuele druk- en/of zetfouten is Glen Dimplex Consumer Appliances 
Europe niet aansprakelijk.
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Technische uitleg GAS

Bij installatie tegen een muur adviseren wij om minimaal

6 cm vrij te houden in verband met het openen van deuren.

Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat het prima, echter

houd rekening met de installatie mogelijkheden. Raadpleeg 

de leverancier omtrent deze mogelijkheden. Bij normaal 

huishoudelijk gebruik adviseren wij minimaal 2 fasen 230V 

16 ampere (perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren om dit 

fornuis door een erkend installateur te laten aansluiten. Snoer 

en stekker wordt niet meegeleverd.

Technische uitleg INDUCTIE 

Bij installatie tegen een muur minimaal 6 cm vrij houden

in verband met openen van de deuren. Plaatsing tussen

keukenmeubelen gaat prima, echter houd rekening met

de installatie mogelijkheden! Raadpleeg de leverancier

omtrent deze mogelijkheden. Bij normaal huishoudelijk

gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampere (perilexaansluiting/

stekker). Wij adviseren dit fornuis door een erkend 

installateur te laten aansluiten. Snoer en stekker

wordt niet meegeleverd.

Gasaansluiting bevindt zich rechtsachter bovenin, het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich in het midden aan de

achterzijde. Voor het plaatsen en aansluiten van de Stoves fornuizen adviseren wij dit te laten verzorgen door een erkend installateur.

Reclamaties door een foutieve aansluiting vallen niet onder garantie.

Voor jouw gemak!

Op de Stoves website stoves.nl staat veel informatie over de 

producten, het gebruik van het Stoves fornuis, het oplossen 

van problemen, recepten, video’s, tips en belangrijke 

onderhoudsinformatie. De bijgeleverde handleiding geeft veel 

informatie over het écht optimaal gebruik maken van alle 

handige opties en innovaties van de Stoves producten. 

Het is belangrijk om uitsluitend originele Stoves onderdelen 

te gebruiken, mocht dit aan de orde zijn.

Alle Stoves producten zijn online eenvoudig te registreren. 

Gemakkelijk zelf te regelen, waar en wanneer het jou het 

beste uitkomt. Op deze wijze maak je optimaal gebruik van de 

garantie op de Stoves producten. 

Online invullen gaat snel als je onderstaande informatie van 

de Stoves producten bij de hand hebt:

- Naam van het model 

- Artikelcode

- Serienummer

- Aankoopdatum

- Dealer 

Deze gegevens zijn nodig om online de producten te

registreren of een service aanvraag online in te dienen via

de website.

Service aanvragen

De Stoves producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Maar mocht er toch onverhoopt een defect zijn aan het

Stoves apparaat dan is een service aanvraag online direct

in te dienen. Of heb je een specifieke vraag dan staan wij je

graag te woord:

Glen Dimplex Benelux

Saturnus 8, Postbus 219,

NL-8440 AE HEERENVEEN

T: +31 (0)513 656500

STOVES.NL

INSTALLATIE EN GARANTIE

SERVICE
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