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De keuken van nu moet op z’n minst dezelfde sfeer 
uitstralen als de woonkamer. Een leefruimte die u, uw 
familie en vrienden uitnodigt om uren in te vertoeven. 
Geen standaard keuken, maar een zorgvuldig samen-
gesteld interieur. Als dit u aanspreekt, dan heten wij u 
van harte welkom bij Wave en laten wij u kennis maken 
met een belangrijk meubelstuk, de afzuigkap.

Dit boek is gemaakt om u te inspireren en een bijdrage 
te leveren aan uw creativiteit.

Elke dag van het jaar wordt gebruikt om onze collectie 
naar een hoger niveau te tillen, zowel in techniek als in 
vormgeving. De techniek van een Wave afzuigkap is 
goed, als vanzelfsprekend. We trachten tevens de  
afzuigkap de allure te geven die past bij de heden-
daagse keuken. Een keuken die meer en meer trans-
formeert naar een eenheid met de living. Voor Wave is 
het een sport om nu al aan de eisen van morgen te 
voldoen, en als het even kan deze alvast te overtreffen. 
Zonder techniek heeft een ontwerp geen waarde en 
andersom.

Wij bouwen aan collecties, maar spelen ook in op de 
individuele vraag. Zit het gewenste model er niet bij? 
Komt u maar op met uw ideeën en wensen. 

Geniet van dit boek! Dit is...

 

De afzuigkap; 
een meubelstuk

FASHION.FOR KITCHEN.
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“Samen met een sterk team en een 
gedreven partner bied ik u graag de 

nieuwe collectie van Wave aan.”

“Iedere afzuigkap van Wave moet tot in het kleinste detail 

zorgvuldig afgewerkt zijn. De kleur van het stiksel van de 

lederen hoezen, de manier waarop schroeven weggewerkt 

zijn, de scherpte van de hoek die het RVS maakt, de kwaliteit 

van het spuitwerk en zo verder. Om te komen tot steeds  

betere collecties, combineer ik diverse soorten materialen, 

techniek en vormgeving. 

Verantwoordelijk voor het commerciële beleid en 
de samenstelling van de collectie. Samen met een 

aantal accountmanagers tevens lid van het 
verkoopteam van Nederland.  

Jerry Severins
Eigenaar
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“Hartelijk dank voor uw interesse 
in het programma van Wave. 

Geniet er van!”

“De stappen die we de laatste jaren als bedrijf hebben  

gemaakt waren solide en vol vertrouwen. Elke keer hebben 

we getracht in te spelen op de markt, wat in sommige geval-

len veel vroeg van de organisatie. Van de fabricage tot de 

after sales, alles moet namelijk kloppen. Ook nu weer zullen 

we investeren om de ambities die we hebben waar te maken.

Verantwoordelijk voor het algemene beleid en export. 
Samen met een aantal agenten in diverse landen 

lid van het exportteam. 

Vincent van den Berg
Eigenaar



EILANDAFZUIGKAP

De modellen 2027, 2109, 2175, 2610, 2611 en 2617 hangen aan  
stalen draden en spindels waardoor ze nauwelijks verbinding 
met het plafond maken. De basisvormen zijn eenvoudig en de 
afwerking verfijnd. De verlichting is warm en sfeervol. Er wordt 
gespeeld met verschillende kleuren en materialen waaronder 
koper en leder. De esthetische pluspunten zorgen ervoor dat 
deze modellen een lust voor het oog zijn en een welkome aan-
vulling in iedere moderne keuken. 
Zonder techniek heeft het ontwerp voor Wave geen waarde.  
De krachtige zuiverende werking van het plasmafilter in deze 
modellen en de ideale positie boven de kookplaat zorgen voor 
een maximale afzuigcapaciteit.
In de collectie zijn ook de tijdloze modellen 2238, 2065 en 2363 
opgenomen. De verwerking van hoogwaardig RVS, sfeervolle 
spots en een krachtige motor geven de strakke ontwerpen  
extra glans, zonder afbreuk te doen aan de kalme uitstraling. 
Geraffineerde designtoevoegingen zorgen voor chique elemen-
ten in een uiterlijk eenvoudig geheel. 
De 2238, 2065 en 2363 kunnen worden aangesloten op afvoer-
kanalen eventueel in combinatie met externe motoren. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om te kiezen voor een systeem met  
recirculatie. Hiervoor zijn koolstoffilters of een plasmafilter  
beschikbaar. 

2610  EILANDAFZUIGKAP
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2610  EILANDAFZUIGKAP
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Hoogwaardige 
afwerking doorgevoerd 
tot in het kleinste detail

Alles moet kloppen

2610  EILANDAFZUIGKAP
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2610  EILANDAFZUIGKAP
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2610  EILANDAFZUIGKAP
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2610  EILANDAFZUIGKAP

Eenvoudige basisvormen
Spectaculaire aankleding 
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‘Altijd een drang 
naar vernieuwing’

De 2610 en 2617, exclusieve 
eilandafzuigkap voorzien van een 
lederen buitenkant. “We hebben 
hetzelfde DNA als Wave”, zegt 
eigenaar Marc Schilten. “Ook wij 
willen altijd onderscheidend zijn.”

Voor leerverwerking heb je 
ambachtsmensen nodig. Maar 
de markt is klein en Nederlandse 
jongeren worden niet meer 
geschoold. Om de aanwas van 
vaklieden te garanderen, leidt 
Cools Bekledingen zijn eigen  
mensen op. Van de huidige dertig 
werknemers, is een kwart nog 
geen dertig jaar oud. “Deze 
jongeren verstaan hun vak en 
hebben de drang om steeds weer 
mooie, nieuwe dingen te ontwik
kelen”, zegt Marc. “Die instelling 
zoeken we ook bij onze partners. 
Wij maken graag iets wat een 
ander niet maakt. Wave en Cools 
passen daardoor uitstekend bij 
elkaar.”
Als je weet hoe je ermee om 
moet gaan, is leer een prachtig 
product. Wie de kennis en kunde 
heeft om de duizenden verschil

lende soorten op de juiste 
manier te bewerken en stikken, 
kan alles in leer bekleden. 
Tot aan grote jachten toe. Daar
voor gebruikt Cools zeewater
bestendige leersoorten die hun 
kwaliteit behouden bij extreme 
temperaturen en onder fel 
zon licht. Bij de samenwerking 
met producenten, staat één ding 
voor Marc voorop: er moet altijd 
drang naar vernieuwing zijn. 
“We krijgen veel aanvragen waar 
we niet op ingaan, omdat een 
bedrijf andere normen heeft over 
kwaliteit of innovatie. Wij willen 
trots zijn op wat we maken. De 
eilandafzuigkappen die we nu 
met Wave hebben ontwikkeld, 
springen direct in het oog. Het 
zijn exclusieve, handbewerkte 
producten.”

Marc legt uit dat de opbouw van 
de kap om stug, hard leer vraagt. 
“We hebben gekozen voor tuig
leer, dat we in onze werkplaats 
hebben verdund om de vorm van 
de kap te kunnen volgen. Daarna 
is het met dik garen gestikt. Het 

leer heeft de perfecte pasvorm 
en is goed bestand tegen warmte, 
vocht en bakluchten.” In korte 
tijd hebben Wave en Cools al 
diverse modellen op de markt 
gebracht. Dat worden er nog 
meer. “Er ligt een basis voor een 
prachtige samenwerking. Want ik 
ben ervan overtuigd dat de vraag 
hierna alleen maar zal toenemen.”

Bij Cools Bekledingen is het oude ambacht van 
leer verwerking nog springlevend. In samenwerking 
met het Eindhovense bedrijf ontwikkelde Wave o.a. 

twee aansprekende modellen uit haar collectie: 
de 2610 en 2617.

Marc Schilten
Cools Bekledingen

“We hebben 
hetzelfde DNA 
als Wave”
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Tundra CLAY Tundra SAND

Tundra TITANIUM Tundra OFFBLACK

Tundra GREY Tundra CHOCLAT Pampas STRAW Pampas TAN

Pampas MOROPampas OXBLOOD

Pampas DOLPHIN Pampas PITCHBLACK
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2617  EILANDAFZUIGKAP

Heel subtiel 
maakt de afzuigkap 

een belangrijk onderdeel 
uit van het interieur
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2617  EILANDAFZUIGKAP MET CORIAN
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2617  EILANDAFZUIGKAP
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2175  EILANDAFZUIGKAP
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2175  EILANDAFZUIGKAP

Verschillende kleurcombinaties
Strakke staaldraden
Een ware eyecatcher
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2027  EILANDAFZUIGKAP
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2027  EILANDAFZUIGKAP

Een model 
met een uitdagend 
krachtig karakter 
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2109  EILANDAFZUIGKAP
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2109  EILANDAFZUIGKAP

Het doordachte lijnenspel 
maakt de gangbare keuken uniek
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Omdat strak 
altijd strakker 

en stoerder kan

2611  EILANDAFZUIGKAP
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2611  EILANDAFZUIGKAP
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2551  EILANDAFZUIGKAP

Luxueus en volwassen 
dankzij haar glazen panelen
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2551  EILANDAFZUIGKAP

50 51



52 53



2065  EILANDAFZUIGKAP
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WANDAFZUIGKAP

1610  WANDAFZUIGKAP

Na het succes van de eilandmodellen zoals de 2610 en 2611, 
hebben de ontwerpers de gedachtelijn doorgetrokken in het 
design van de wandmodellen 1610, 1611, 1617 en 1109. De model-
len hebben geen verbinding met het plafond. De 1611 en 1109 
lijken zelfs geen verbinding te hebben met de wand. De afzuig-
kap voegt zich hierdoor als een natuurlijk element aan de ove-
rige meubelstukken in de keuken. Sfeervolle verlichting, kleur- 
en materiaal combinaties en de verfijnde afwerking maken de  
afzuigkap tot een eyecatcher. 
Door de plasmafilter in de afzuiging en de positie aan de wand, 
direct boven de kookplaat worden kookgeuren maximaal geëli-
mineerd.
Wie een tijdloze afzuiging met een degelijke uitstraling en afvoer-
 mogelijkheden naar buiten zoekt, komt uit bij de blokmodellen 
1065 en 1363. De motorloze versies worden aangesloten op  
externe (buiten) motoren, maar het is ook mogelijk om te kiezen 
voor een interne motor in combinatie met een koolstof – of 
plasmafilter. 
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1617  WANDAFZUIGKAP

Verfijnd genoeg om 
op te gaan in het interieur 

Opvallend genoeg 
om eruit te springen
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1611  WANDAFZUIGKAP

‘Strak en ruimtelijk
De 1611 lijkt te zweven 

boven de kookplaat 
Het geïntegreerde plasmafilter 

zorgt voor een optimale werking’

62 63



1611  WANDAFZUIGKAP
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1363  WANDAFZUIGKAP
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1065 & 1116 WANDAFZUIGKAP 

Klassiek en modern 
gaan hand in hand 

1820  WANDAFZUIGKAP
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Zoek. Zoek nog eens. En vind. Ingenieuzer kan een afzuiging niet 
worden weggewerkt. In 2003 introduceerde Wave als eerste  
in Nederland de downdrafts. Met de voortschrijdende kennis 
van ontwerp en luchttechniek heeft Wave zijn modellen in  
de daaropvolgende jaren nog verder verfijnd. Ze vormen het  
doeltreffende antwoord op de vraag naar een goedwerkend 
afzuigsysteem dat volledig in de keuken is weggewerkt.

De belangrijkste verschillen in het huidige aanbod zitten in de 
mate van zichtbaarheid. Het minst zichtbaar is de downdraft 
die volledig is verzonken in het keukenblad en waarvan de top 
met het werkbladmateriaal is afgewerkt (zie model 4650, 4700 
en 4750). Alleen wanneer afzuiging nodig is, worden deze mo-
dellen zichtbaar. De 4200 en 4900 blijven tijdens het koken in 
het werkblad verscholen en bewijzen vlak in het blad hun 
meerwaarde. 

Het verlies van kastruimte is bij een downdraft tot een mini-
mum te beperken door deze aan te sluiten op een platte plint-
motor en platte afvoerkanalen. De combinatie met een extra 
platte plasmafilter geeft nog twee bijkomende voordelen: een 
zeer eenvoudige installatie en capaciteitswinst, omdat er geen 
afvoer naar buiten hoeft te worden aangelegd.

DOWNDRAFT

4900  DOWNDRAFT
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4900  DOWNDRAFT

Aanvullend in functionaliteit, 
krachtig in bescheidenheid 
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4750  DOWNDRAFT4750  DOWNDRAFT

4700  DOWNDRAFT

74 75



4650  DOWNDRAFT
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4650  DOWNDRAFT

Vanuit het niets...

ontstaat iets moois
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De eerste samenwerking dateert 
van 2009. PITT cooking en Wave 
laten zien hoe kookpitten en  
afzuiging in één design kunnen 
samenkomen.  
“Consumenten die over een beurs 
wandelen of door een magazine 
bladeren, worden altijd getriggerd 
als we onze producten in elkaar 
laten integreren”, zegt Maikel. 
“Bij ons komen twee specialismen 
bijeen. Dat biedt fantastische 
mogelijkheden, zoals een zespits
opstelling en een downdraft die 
samen volledig in het werkblad 
zijn verwerkt. Dat vinden we zelf 
eerlijk gezegd ook heel gaaf.”
 
De producten van PITT cooking 
en Wave passen goed bij elkaar. 
Maikel legt uit dat ook de visie 
op de keuken bij beide bedrijven  
gelijk is. “De keuken is tegenwoor
dig een centrale ruimte in de 
woning, ze is een living geworden. 
Dat betekent dat de esthetische 
waarde ook steeds groter wordt. 
De beleving van het koken is de 
afgelopen jaren erg veranderd, 
kijk maar naar het succes van een 

platform als 24Kitchen. Als speci
alisten spelen we daarop in. We 
zoeken elkaar graag op om samen 
de allermooiste keuken onder
delen te kunnen presenteren.”

Dat kan alleen als deze specialis
ten hetzelfde doel voor ogen  
hebben. “Wave en PITT cooking 
maken allebei unieke, eigen 
ontwerpen”, zegt Maikel. “We 
staan voor hoogwaardige functi
onaliteit, gekoppeld aan schoon
heid. Dat is wat de keuken van 
tegenwoordig vraagt. Omdat we 
dezelfde mentaliteit hebben, 
versterken we elkaar. 

Wat ik heel belangrijk vind, is het 
serviceniveau van onze partners. 
Wij willen alleen samenwerken 
met bedrijven die de consument 
maximaal ondersteunen als dat 
een keer nodig is. Aan het hoofd 
van Wave staan jonge, dynamische 
ondernemers die dat belang ook 
inzien.”

Het kan de toekomstige samen
werking alleen maar mooier 

maken, denkt Maikel. “We zijn 
beide volop in ontwikkeling. 
Wave lanceert door lopend 
nieuwe ideeën en toepassingen. 
Het bedrijf heeft een andere 
manier geïntroduceerd van 
afzuigingen ontwerpen, met veel 
oog voor stijl. Wij doen hetzelfde, 
maar dan met gaskookpitten. 
Het kan niet anders dan dat wij 
elkaar blijven opzoeken.”

Wie kiest voor een hoogwaardige afzuiging, wil vaak 
ook kwaliteit in de rest van zijn keuken. Wave werkt 

nauw samen met PITT cooking, leverancier van 
elegante gaskookpitten. Eigenlijk best logisch, 

vindt eigenaar Maikel Bink. Kookpitten en afzuiging 
kun je niet los zien van elkaar.

Maikel Bink
PITT cooking

“Wave en PITT cooking 
maken allebei unieke, 
eigen ontwerpen”

‘De keuken is een 
living geworden’
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4650  DOWNDRAFT
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INBOUWUNIT

3662  INBOUWUNIT

Met de collectie inbouwunits biedt Wave het beste in functio-
naliteit en ruimtelijkheid. De nadruk ligt op techniek. De model-
len zijn eenvoudig te monteren in bovenkasten, waardoor de 
afzuiging volledig opgaat in het interieur. Ook motor en afvoer 
zijn ontwikkeld met het doel zo min mogelijk kastruimte in te 
nemen. Het design van de keuken blijft met de keuze voor een 
inbouwunit bovendien onaangeroerd. Ook kleur, verlichting en 
maatvoering zijn eenvoudig en tegen lage kosten aan te passen. 
Net als bij de plafondunits kunnen ze geschakeld worden met 
extra sets LED-lampen in de rest van de keuken. De verlichting 
heeft dan in de hele ruimte dezelfde warmte.
De inbouwunits van Wave functioneren zowel met afvoer naar 
buiten als met een koolstof- of plasmafilter. Doordat de unit  
ongeveer 70 centimeter boven de kookplaat en tegen de wand 
hangt, functioneert deze op het best denkbare niveau.
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3662  INBOUWUNIT

Uit de schijnwerpers 
en focus op techniek 
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3662  INBOUWUNIT
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PLAFONDUNIT

8221  PLAFONDUNIT

Functioneel, trendy, ruimtelijk en naar eigen smaak samen te 

stellen. De serie plafondunits van Wave biedt haast eindeloze 

mogelijkheden. Alle modellen worden volledig in de keuken  

geïntegreerd en vallen op door het gebruiksgemak. Ze zijn  

eenvoudig in te bouwen in een kleine ruimte. Niet alleen het 

stucwerk blijft intact, ook de lichtlijnen van het plafond kunnen 

na plaatsing onaangetast blijven. Elk model kan bovendien  

worden aangesloten op een goed afvoersysteem bestaande uit 

strakke kanalen.

De plafondunits kunnen ook recirculeren. Wel zo prettig, omdat 

het systeem de energie in huis houdt en voorkomt dat er afvoer-

kanalen moeten worden aangelegd. Voor deze optie zijn passende 

koolstoffilters of een plasmafilter beschikbaar Wave laat zijn  

plafondunits volledig opgaan in het interieur en design van de 

keuken. Maar er is meer mogelijk. Met de online configurator 

'Wave Custom Made' varieert eenieder naar eigen smaak met 

kleur, materiaal, maatvoering, verlichting en inbouwdiepte. Maat-

werk tot op de millimeter, persoonlijker wordt een afzuigkap niet 

meer.
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8221  PLAFONDUNIT

Plafondunit met interne motor 
en inbouwhoogte 165 mm? 

Geen bezwaar 
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8220  PLAFONDUNIT

Haar bijnaam is ‘De Stucco’ 
Met alle respect voor het stucwerk
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8220  PLAFONDUNIT

Montage instructie ‘De Stucco’
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8750  PLAFONDUNIT
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8831  PLAFONDUNIT
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8662  PLAFONDUNIT

Alles kan en alles mag 
Uw maat is de norm 
bij deze afzuigkap
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8662  PLAFONDUNIT
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8662  PLAFONDUNIT
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Het filter is speciaal ontwikkeld voor het zuiveren van 
kookluchten, zonder dat de lucht naar buiten gaat.  
Dit bespaart energie. Het kan eenvoudig op de motor 
van een afzuigkap worden geplaatst en werkt op 
stroom (220 V). Zodra de afzuigkap aan staat, ontstaat 
een luchtstroom die in het filter geblazen wordt. Een 
sensor detecteert de stroom en start de zuiverende 
werking. Vervolgens komt de schone lucht terug de 
keuken in.

PLASMAFILTER
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COLLECTIE
1065   WANDAFZUIGKAP

VANAF € 2.295,00 VANAF € 2.595,00

VANAF € 1.995,00

VANAF € 2.495,00 VANAF € 2.995,00 VANAF € 2.495,00 VANAF € 3.195,00

VANAF € 995,00

VANAF € 1.595,00

VANAF € 1.195,00

VANAF € 1.095,00 VANAF € 1.195,00 VANAF € 2.995,00 VANAF € 1.395,00

VANAF € 2.695,00 VANAF € 2.095,00 VANAF € 1.495,00

VANAF € 3.995,00 VANAF € 2.995,00 VANAF € 2.895,00

VANAF € 950,00 VANAF € 1.150,00 VANAF € 995,00VANAF € 1.375,00

VANAF € 1.395,00

VANAF € 2.795,00 VANAF € 2.195,00

VANAF € 3.150,00 VANAF € 1.995,00 VANAF € 1.595,00

VANAF € 2.195,00

VANAF € 3.395,00

VANAF € 1.395,00 VANAF € 3.395,00

VANAF € 2.795,00

VANAF € 2.195,00 VANAF € 2.495,00

VANAF € 2.295,00

1109   WANDAFZUIGKAP

1116   WANDAFZUIGKAP 1363   WANDAFZUIGKAP 1610   WANDAFZUIGKAP 1611   WANDAFZUIGKAP

1617   WANDAFZUIGKAP 1820   WANDAFZUIGKAP 1938   WANDAFZUIGKAP 2027   EILANDAFZUIGKAP

2065   EILANDAFZUIGKAP 2109   EILANDAFZUIGKAP 2116   EILANDAFZUIGKAP 2118   EILANDAFZUIGKAP

2175   EILANDAFZUIGKAP 82 2238   EILANDAFZUIGKAP 2363   EILANDAFZUIGKAP

2551   EILANDAFZUIGKAP 90 2610   EILANDAFZUIGKAP 2611   EILANDAFZUIGKAP 2617   EILANDAFZUIGKAP

3620   INBOUWUNIT 3662   INBOUWUNIT 3682   INBOUWUNIT 3757   INTEGRALE UNIT

4200   DOWNDRAFT VLAK INBOUW - OPBOUW 4650   DOWNDRAFT ONDERBOUW 4700   DOWNDRAFT VLAK INBOUW 4750   DOWNDRAFT OPBOUW

4900   DOWNDRAFT VLAK INBOUW - OPBOUW 8181   PLAFONDUNIT 8220   PLAFONDUNIT 8221   PLAFONDUNIT

8662   PLAFONDUNIT 8750   PLAFONDUNIT 8831   PLAFONDUNIT8682   PLAFONDUNIT2551   EILANDAFZUIGKAP 60



COLOFON

    Wave Design is onderdeel van Wave Kitchen Products b.v.

Meidoornlaan 52 D  •  4902 SC  •  Oosterhout  •  telefoon 0162 472 626

info@wavekp.nl  •  wavekitchenproducts.nl  •  wavedesign.nl

fotografie  •  Manola van Leeuwe  •  fotografieplus.nl

grafisch ontwerp  •  Brigitte van Heck  •  mrsbright.nl

Druk- en zetfouten - alsmede model- en prijswijzigingen - zijn voorbehouden. Het gebruikte 

beeld materiaal kan afwijkend zijn van het uiteindelijke product. Alle fotografie bevat copyright.

Voor meer informatie over onze producten verwijzen wij u naar de website wavedesign.nl. 

Versie  NL.16.9  •  ©Copyright 2016-2017  Wave Kitchen Products b.v. 
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