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Belling
Belling – al decennialang een begrip op het gebied van fornuizen voor de recreatieve kookfanaat. Met 

meerdere ovens in één fornuis staat niets je kookambities nog in de weg en bereid je verschillende 

gerechten tegelijk. Door de mogelijkheid inductiekookzones samen te voegen, ben je flexibel in het 

gebruik van allerlei soorten potten en pannen. Een Belling zorgt ervoor dat je bewust omgaat met energie. 

En – last but not least – de deurfronten en handgrepen van de Farmhouse modellen zijn in álle RAL-

kleuren verkrijgbaar. Maak je Belling echt persoonlijk.

Uniek kleurconcept

De kleur van je keuken kiezen is best lastig! Gelukkig kun je met een Belling Farmhousefornuis alle kanten 

op, want elke RAL-kleur is mogelijk! Wil je rode deuren en zwarte handgrepen? Geen probleem. Gele 

fronten en grijze grepen? Je kunt het zo bont maken als je zelf wilt. Naast de standaarddeuren en -grepen 

bestel je gewoon een extra set in de kleuren van jouw keus. Kijk op pagina 16/17 voor meer informatie. En 

ben je er na verloop van tijd op uitgekeken? Dan plaats je de originele zwarte of crèmekleurige fronten 

eenvoudig terug op je fornuis. Nieuwe kleuren bestellen kan natuurlijk ook!

Je maakt het met Belling 
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Belling

Meerdere ovens

Een fornuis met meerdere ovens – de droom voor elke kookliefhebber! Je kunt immers meerdere 

gerechten tegelijkertijd bereiden zonder te hoeven wachten. Je bent flexibel en kunt alles op de juiste 

temperatuur én tijd uitserveren. Maak je een klein gerecht? Gebruik dan alleen de kleine oven. Zo ga je 

bewust om met energie én win je tijd: je hoeft immers niet de hele oven voor te verwarmen.

•  Flexibel: meerdere gerechten tegelijkertijd bereiden.

•  Energiezuinig: bij kleinere gerechten hoeft niet de hele oven te worden voorverwarmd.

•  Gemak: hoofdschotel bereiden, voorgerecht gratineren en borden voorverwarmen – het kan allemaal 

tegelijkertijd! Je kunt alles op de juiste temperatuur en uitserveren wanneer je wilt.

Inductiekoken

Gasloos koken doet u stijlvol en duurzaam op een Belling inductiefornuis. Snel, efficiënt en praktisch. Dat 

is koken met inductie. Heb je eenmaal op deze manier gekookt, dan wil je nooit meer anders!

• Tot 25% kortere kooktijden dan op de klassieke elektrische kookplaat.

•  Alleen de onderkant van de pan wordt warm, niet de kookplaat. De kookplaat functioneert alleen als er 

een pan op staat. Warmte wordt opgewekt in de bodem van de pan. 

• Zeer reinigingsvriendelijk. Wat overloopt of naast de pan komt, brandt niet aan.

over koken
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Belling

Bridge-functie

Met de Belling Bridge-functie kun je met een sensortoets twee kookzones samenvoegen tot één. 

Daardoor heb je maximale flexibiliteit bij het plaatsen van pannen met welke vorm of afmeting dan ook. 

Koken met een langgerekte grill pan? Geen enkel probleem met de Bridgefunctie van Belling.

3D Heteluchtoven

Een van de ovenfuncties in de Belling modellen is de 3D hetelucht functie. Hierbij is het 

verwarmingselement rondom de ventilator gesitueerd. De ventilator circuleert de warmte door de oven en 

zorgt daardoor voor een gelijkmatige temperatuur

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. 

Variabele elektrische grill

Deze speciale oven functie met grill element geeft ieder gerecht, door met de deur open te grillen, een 

heerlijke krokante korst. Deze functie kan ook gebruikt worden bij kleinere gerecht. Niet het gehele 

oppervlak gebruiken, maar selectief en gericht. Duurzaam en energiezuinig in het gebruik.

over de opties
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Belling
Farmhouse

Modern klassiek of toch strak en kleurrijk? Dit zijn de kenmerken van de Belling Farmhouse 

range. De Farmhouse fornuizen passen prima in een landelijke keuken maar zeker ook in een 

moderne keuken door het unieke kleurconcept. Jouw Belling ‘Farmhouse’ fornuis is in elke 

RAL-kleur mogelijk! Deze range is zowel in inductie als in gasfornuizen verkrijgbaar.

Er is niets moeilijker dan het kiezen van de juiste kleur van je keuken. Want vind je deze kleur 

over een paar jaar nog steeds zo mooi? Belling heeft dé oplossing voor dit probleem een 

extra set verwisselbare deuren! Koop nu jouw fornuis in elke kleur die je mooi vindt. Wil je na 

verloop van tijd toch van kleur veranderen in je keuken? 

Plaats dan de originele zwarte- of crèmekleurige deurfronten eenvoudig weer terug op je 

fornuis. Hoe werkt het? Kijk op pagina 17.

3D Heteluchtoven

Een van de ovenfuncties in de Farmhouse modellen is de 3D hetelucht functie. Hierbij is het 

verwarmingselement rondom de ventilator gesitueerd. De ventilator circuleert de warmte 

door de oven en zorgt daardoor voor een gelijkmatige temperatuur.

Bridge-functie (inductiemodellen)

Met de Belling Bridge-functie kun je met een sensortoets twee kookzones samenvoegen 

tot één. Daardoor heb je maximale flexibiliteit bij het plaatsen van pannen met welke vorm 

of afmeting dan ook. Koken met een langgerekte grill pan? Geen enkel probleem met de 

Bridgefunctie van Belling.
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Ovenfuncties

60 cm fornuis - 2 ovens
Verkrijgbaar op gas en inductie

Conventionele 

oven en 

variabele grill

3D hetelucht oven

Ontdooi functie

Slow-cook functie

Een compleet fornuis met een 

grill oven om een krokant jasje 

op gerechten te toveren of om 

gerechten te gratineren. Een 

hetelucht en conventionele 

oven om o.a. een taart, cake of 

pizza’s te bakken of langzaam 

garen van suddergerechten. 

Kortom, koken en bakken 

wordt een feestje.

Farmhouse range
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90 cm fornuis - 3 ovens
Verkrijgbaar op gas en inductie

100/110 cm fornuis - 3 en 1 opbergvak
Verkrijgbaar op gas en inductie

Longdoor 3D heteluchtoven Opbergruimte

3D heteluchtoven 

met kijkvenster 

Variabele 

elektrische 

grill

3D hetelucht 

oven met 

kijkvenster

Variabele 

elektrische 

grill

Conventionele 

oven boven en 

onderwarmte 

met kijkvenster
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Minirange gas
Het 60 cm brede fornuis past heel goed in compacte keukens of 

bij huishoudens die bewust(er) willen leven. Gezond koken is op 

een mini fornuis geen enkel probleem. Extra voordeel zit hem in 

het energiezuinig koken. Op een fornuis van zestig centimeter 

breed is dat bijna een automatisme. Zeker in het geval van een 

fornuis met twee ovens die voorzien zijn van energieklasse A.

Bovenzijde fornuis

4 gasbranders (WOK 4 Kw)

Gietijzeren pannendragers

Technische informatie

Energieklasse A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 4,8 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900-915 x 600 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart: BE444714

Crème: BE444713

Rood: BE444715

Farmhouse 60 DFT 

60 CM

€ 1.450,-
 incl. BTW

Farmhouse range



De handige 60 cm Farmhouse inductie fornuis past prima in 

elk formaat keuken. Dit model heeft 4 zones waarvan 2 zones 

een powerboost van 2.1 kW en twee ovens. Alles wat je nodig 

hebt om lekker te koken. De bovenste oven heeft een grill en 

conventionele oven en de onderste oven is een hetelucht oven.

Minirange inductie

Bovenzijde fornuis

4 inductie zones 

(2x 2.1 kW en 2x 1,85 kW) 

Technische informatie

Energieklasse A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 11,37 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900-915 x 600 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart: BE411093

Crème: BE411092

Rood: BE411094

Farmhouse 60 Ei

60 CM

€ 1.695,-
 incl. BTW

Farmhouse range
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Farmhouse range

Aansluitadvies (inductie)
Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 
3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/
stekker). Wij adviseren dit fornuis door erkend 
installateur te laten aansluiten. Het aansluitblok
voor de elektrische aansluiting bevindt zich in 
het midden aan de achterzijde. Snoer en stekker 
wordt niet meegeleverd. Voor inbouwadvies zie
pagina 50.

Kijk voor alle techische specificaties 

op pagina 42.
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Farmhouse DFT
Gas

Bovenzijde fornuis

5 gasbranders (wok 4 kW) 

Gietijzeren pannendragers

Naadloos geëmailleerde vangschaal

Technische informatie

Energieklasse A / A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 6,5 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 900 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444121

Crème:  BE444123

Bovenzijde fornuis

7 gasbranders (wok 4 kW)

Gietijzeren pannendragers

Naadloos geëmailleerde vangschaal

Technische informatie

Energieklasse A / A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 6,3 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1000 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444133

Crème:  BE444135

Bovenzijde fornuis

7 gasbranders (wok 4 kW)

Gietijzeren pannendragers

Naadloos geëmailleerde vangschaal

Technische informatie

Energieklasse A / A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 6,4 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1100 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444145

Crème:  BE444147

Farmhouse 90 DFT 

90 CM

Farmhouse 100 DFT 

100 CM

Farmhouse 110 DFT 

110 CM

€ 2.550,-
 incl. BTW

€ 2.950,- 
 incl. BTW

€ 3.095,- 
 incl. BTW

De gasfornuizen zijn uitgevoerd met 

solide gietijzeren pannendragers, een 

naadloos geëmailleerde vangschaal 

en ovens met praktische ovenfuncties. 

Vanuit de decennia lange ervaring 

die Belling heeft opgedaan staan de 

gasfornuizen in combinatie met de 

diverse ovens voor uitzonderlijke 

kook- en bakkwaliteiten.

Kijk voor alle techische specificaties 

op pagina 42/43.

En in elke RAL 
kleur verkrijgbaar!
Zie pagina 16/17 >



Farmhouse Ei
Inductie

Bovenzijde fornuis

4 inductie kookzones ((4x 2.1 KW))

Bridge-functie

1 warmhoudzone

Technische informatie

Energieklasse A / A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,1 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 900 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444130

Crème:  BE444132

Bovenzijde fornuis

5 inductie kookzones (boost-functie)

(2x 2.0 kW, 2x 1.4 kW, 1x 3.0 kW) 

Bridge-functie

Technische informatie

Energieklasse A / A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,4 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1000 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444142

Crème:  BE444144

Bovenzijde fornuis

5 inductie kookzones (boost-functie)

(2x 2.0 kW, 2x 1.4 kW, 1x 3.0 kW)

Bridge-functie

Technische informatie

Energieklasse A / A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,4 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1100 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444154

Crème:  BE444156

Farmhouse 90 Ei 

90 CM

Farmhouse 100 Ei 

100 CM

Farmhouse 110 Ei 

110 CM

€ 3.050,-
 incl. BTW

€ 3.450,- 
 incl. BTW

€ 3.650,- 
 incl. BTW

De Farmhouse fornuizen passen 

prima in een landelijke keuken maar 

zeker ook in een moderne keuken 

door het unieke kleurconcept. 

Met de Belling Bridge-functie op 

deze inductiefornuizen kun je met 

een sensortoets twee kookzones 

samenvoegen tot één!

En in elke RAL 
kleur verkrijgbaar!
Zie pagina 16/17 >

Farmhouse range

Aansluitadvies (inductie)
Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 
3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/
stekker). Wij adviseren dit fornuis door erkend 
installateur te laten aansluiten. Het aansluitblok
voor de elektrische aansluiting bevindt zich in 
het midden aan de achterzijde. Snoer en stekker 
wordt niet meegeleverd. Voor inbouwadvies zie
pagina 50.
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Uniek kleur concept:

Je hebt het zelf helemaal voor het zeggen. Want naast jouw RAL-kleur 

deuren kun je ook je eigen RAL-kleur handgrepen bepalen! Elke denkbare 

RAL-kleurencombinatie is mogelijk, je kunt het zo gek maken als je wilt… 

Gele deuren met zwarte handgrepen? Je zegt het maar. Wij regelen 

het voor jou. Belling kleurt de deuren en handgrepen door middel van 

poedercoating. Dit is een geavanceerd proces voor een zeer sterke 

toplaag op zowel de deuren als de handgrepen.
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familieFarmhouse
Deurcovers:

Bestel een zwart of crème 
Farmhouse 90 cm / 100 cm / 
110 cm gas of inductie fornuis 
bij uw keukenleverancier.

1. Bestel je fornuis 2. Kies je kleur 3. Bestel een 
set deurcovers 4. Ontvang deurcovers 5. Bewaar

Kies je eigen RAL-kleur met 
de zekerheid dat je altijd weer 
terug kunt ombouwen naar 
basiskleur zwart of crème. 
Het bedieningspaneel, de 
vangschaal, de plint en de 
zijkanten blijven wel altijd 
zwart.

Bestel een set deurcovers in 
jouw RAL-kleur naar keuze. 
De set bestaat uit 3 of 4 losse 
deurcovers.

De gekleurde deurcovers 
worden apart van het fornuis 
geleverd (ze moeten nog 
gepoedercoat worden 
in jouw RAL-kleur). De 
keukenleverancier, of je doet 
het eenvoudig zelf, wisselt de 
originele deurcovers van het 
fornuis om met de deurcovers 
in jouw RAL-kleur.

Bewaar de zwarte of crème 
deurcovers goed op een 
droge plaats zodat je deze 
altijd weer terug kunt plaatsen 
als je uitgekeken bent op 
jouw RAL-kleur.

Handgrepen:

1. Bestel je fornuis 2. Kies je kleur 3. Handgrepen geleverd 4. Vervang handgrepen 5. Bewaar

Bestel een zwart of crème 
Farmhouse 90 cm / 100 cm / 
110 cm gas of inductiefornuis. 
Eventueel met een set 
gekleurde deuren.

Bestel een set handgrepen in 
jouw RAL-kleur naar keuze. 
De set bestaat uit 3 of 4 losse 
handgrepen.

Jouw RAL-kleur handgrepen 
worden apart van het fornuis 
geleverd.

De keukenleverancier, of 
je doet het eenvoudig zelf, 
wisselt de RAL-gekleurde 
handgrepen om met de
standaard handgrepen van 
het fornuis. (Op onze website 
is een instructievideo te 
vinden).

Bewaar de chromen 
handgrepen goed op een 
droge plaats zodat je deze 
altijd weer terug kunt
plaatsen als je uitgekeken 
bent op jouw RAL-kleur 
handgrepen.

Deurcovers:  Prijs incl. btw

20901111 + Ral nr. Set 3 losse deurcovers voor Farmhouse 90 DFT- Ei  € 425 

20901112 + Ral nr. Set 4 losse deurcovers voor Farmhouse 100 DFT - Ei  € 450 

20901113 + Ral nr. Set 4 losse deurcovers voor Farmhouse 110 DFT - Ei  € 475 

Handgrepen (Farmhouse)  Prijs incl. btw

20901160 + Ral nr. Set 3 losse deurgrepen Farmhouse 90 DFT-Ei  € 200 

20901161 + Ral nr.
Set 4 losse deurgrepen Farmhouse 100 en 110 cm 
DFT-Ei

 € 225 
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Belling
Kensington

Stoer modern, eenvoudige maar robuuste uitstraling? Dat is de Kensington. In menige 

moderne keuken zal dit fornuis niet misstaan.

De Kensington kenmerkt zich door zijn volledig gekleurde deuren en bedieningspaneel, stoere 

grepen en uitgebreide ovenfuncties. 

Kortom waarom een Kensington:

• Uitgebreide ovenfuncties

• Volledig gekleurd front

• Handige bridgefunctie op een Kensington inductie voor een oa. een grillplaat
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Ovenfuncties

Een Kensington fornuis zorgt dat je flexibel bent doordat deze je voorziet van de meest handige 

ovenfuncties en door de drie ovens hoeft het ene gerecht een niet op het andere te wachten.

Met de conventionele ovenfunctie bereidt je bijvoorbeeld een perfect gegaarde cake waardoor deze minder 

droog wordt dan bij een heteluchtoven of een quiche waarvan je wilt dat de bodem niet vochtig blijft.

De grillfunctie voor het roosteren van bijvoorbeeld brood of het maken van een krokant laagje op een 

ovenschotel.

Meerdere ovens met een conventionele oven of een hetelucht oven, met hiermee het voordeel om 

bijvoorbeeld tegelijkertijd meerdere pizza’s te bereiden of om broodjes mee af te bakken, een lekkere 

appeltaart te maken of zelfs je pan met rijst gaar te koken. Een Kensington fornuis helpt je alle gerechten 

met gemak goed te bereiden.

Ook bij een Kensington fornuis ben je flexibel en kun je alles op de juiste temperatuur en tijd uitserveren.

Kensington range
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90 cm fornuis - 3 ovens
Verkrijgbaar op gas en inductie

100 cm fornuis - 3 en 1 opbergvak
Verkrijgbaar op gas en inductie

Longdoor 3D heteluchtoven Opbergruimte

3D heteluchtoven 

met kijkvenster 

Conventionele 

oven (boven- en 

onder warmte) en 

variabele grill

3D Heteluchtoven 

met kijkvenster

Conventionele 

oven (boven- 

en onder 

warmte) 

en variabele 

elektrische grill

Conventionele 

oven (boven- 

en onder 

warmte) 

met kijkvenster
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Bovenzijde fornuis

5 gasbranders met 3 gietijzeren pannendragers 

waarvan één wok van 4 kW

Technische informatie

Energieklasse A / A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde: 7,3 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 900 x 600 mm 

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444041

Crème: BE444043

Rood:  BE444042

Bovenzijde fornuis

7 gasbranders met 4 gietijzeren pannendragers 

waarvan één wok van 4 kW

Technische informatie

Energieklasse A/A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 6,9 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1000 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444053

Crème: BE444055

Rood:  BE444054

Kensington 90 DFT 

90 CM

Kensington 100 DFT 

100 CM

€ 2.750,-
 incl. BTW

€ 3.295,- 
 incl. BTW

Kensington DFT
Gas

De gasfornuizen zijn uitgevoerd met solide 

gietijzeren pannendragers, een naadloos 

geëmailleerde vangschaal en ovens met vele 

ovenfuncties. Vanuit de decennia lange ervaring die 

Belling heeft opgedaan staan de gasfornuizen

in combinatie met de diverse ovens voor 

uitzonderlijke kook- en bak kwaliteiten.

Kijk voor alle techische specificaties 

op pagina 44.



Kensington Ei
Inductie

Bovenzijde fornuis

4 inductie zones (4x 2.1 KW)

1 warmhoud zone

Bridge-functie (combinatie van twee kookzones) 

Technische informatie

Energieklasse A/A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde: 14,9 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 900 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart: BE444050

Crème: BE444052

Rood: BE444051

Bovenzijde fornuis

5 inductie zones (2x 2 kW, 2x 1,4 kW, 1x 3 kW)

Bridge-functie (combinatie van twee kookzones) 

Technische informatie

Energieklasse A/A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,3 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1000 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444062

Crème:  BE444064

Rood:  BE444063

Kensington 90 Ei 

90 CM

Kensington 100 Ei 

100 CM

€ 3.250,-
 incl. BTW

€ 3.550,- 
 incl. BTW

De Kensington inductie fornuizen passen prima 

in een landelijke keuken maar zeker ook in een 

moderne keuken. Met de Belling Bridge-functie op

deze inductiefornuizen kun je met een sensortoets 

twee kookzones samenvoegen tot één! Het is 100 

jaar grote Britse kookexpertise in één geweldig 

fornuis.
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Kensington range

Aansluitadvies (inductie)
Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 
3 fasen 230V 16 ampère (perilex-aansluiting/
stekker). Wij adviseren dit fornuis door erkend 
installateur te laten aansluiten. Het aansluitblok
voor de elektrische aansluiting bevindt zich in 
het midden aan de achterzijde. Snoer en stekker 
wordt niet meegeleverd. Kijk voor alle techische 
specificaties op pagina 50.

Kijk voor alle techische specificaties 

op pagina 45.
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Belling
Cookcentre

Stoer, robuust en solide. Dat zijn de kenmerken van de Belling Cookcentre. Door het 

roestvrijstalen design prima passend in de huidige moderne keuken. Door de grote 

kijkvensters kunt u uw bereiding op de voet volgen voor het perfecte resultaat. Koken met 

meerdere ovens; dat is de toekomst.

Waarom?

• Flexibel: meerdere gerechten tegelijkertijd.

• Energie bewust: bij kleinere gerechten.

•  Gemak: hoofdschotel bereiden, voorgerecht gratineren en borden voorverwarmen. Het kan 

allemaal tegelijkertijd!
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Ovenfuncties

60 cm fornuis - 2 ovens
Verkrijgbaar op gas en inductie

Conventionele 

oven en

variabele grill 

3D hetelucht oven

Ontdooi functie

Slow-cook functie

Een compleet fornuis met een 

grill oven om een krokant jasje 

op gerechten te toveren of om 

gerechten te gratineren. Een 

hetelucht en conventionele 

oven om o.a. een taart, cake of 

pizza’s te bakken of langzaam 

garen van suddergerechten. 

Kortom, koken en bakken wordt 

een feestje.

Cookcentre range
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90 cm fornuis - 3 ovens
Verkrijgbaar op gas en inductie

100 cm fornuis - 4 ovens 
Verkrijgbaar op gas en inductie

Longdoor 3D heteluchtoven  

met kijkvenster Opbergruimte

3D heteluchtoven 

met kijkvenster 

Variabele 

elektrische 

grill

3D 

heteluchtoven

met kijkvenster

Variabele 

elektrische 

grill

Conventionele 

oven boven en 

onderwarmte 

met kijkvenster
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Minirange gas
Door het 60 cm breed fornuis past dit fornuis in compacte 

keukens of bij huishoudens die bewust(er) willen leven. Gezond 

koken is op een mini fornuis geen enkel probleem. Extra voordeel 

zit hem in het energiezuinig koken. Op een fornuis van zestig 

centimeter breed is dat bijna een automatisme. Zeker in het 

geval van een fornuis met twee ovens die voorzien zijn van 

energieklasse A. Bovenzijde fornuis

4 gasbranders (WOK 4 Kw)

Gietijzeren pannendragers

Technische informatie

Energieklasse A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 4,8 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900-915 x 600 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart: BE410821

RVS: BE410822

Cookcentre 60 DFT 

60 CM

€ 1.295,-
 incl. BTW

Cookcentre range



Minirange inductie
De handige 60 cm Cookcentre inductie fornuis past

prima in elk formaat keuken. Dit model heeft 4 zones van 1,4 

– 1,85 kW en twee ovens. De bovenste oven heeft een grill en 

conventionele oven functie en de onderste oven is een hetelucht 

oven. Alles wat je nodig hebt om lekker te koken.

Bovenzijde fornuis

4 inductie zones 

Technische informatie

Energieklasse A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 11,77 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900-915 x 600 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart: BE411087

RVS: BE411088

Cookcentre 60 Ei 

60 CM

€ 1.650,-
 incl. BTW

Cookcentre range
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Cookcentre range

Aansluitadvies (inductie)
Bij normaal huishoudelijk gebruik 
minimaal 3 fasen 230V 16 ampère 
(perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren 
dit fornuis door erkend installateur te 
laten aansluiten. Het aansluitblok
voor de elektrische aansluiting bevindt 
zich in het midden aan de achterzijde. 
Snoer en stekker wordt niet meegeleverd. 
Voor inbouwadvies zie pagina 50.

Kijk voor alle techische specificaties 

op pagina 46.
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Bovenzijde fornuis

4 inductie kookzones (4x 2.1 KW)

Bridge-functie 

1 warmhoudzone

Technische informatie

Energieklasse A / A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 14,1 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 900 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Prof. RVS:  BE444078

Zwart:  BE444080

Cookcentre Ei
Inductie

Bovenzijde fornuis

5 inductie kookzones (boost-functie)

(2x 2.0 kW, 2x 1.4, 1x 3.0) 

Bridge-functie

Technische informatie

Energieklasse A / A

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Aansluitwaarde 13,5 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

900/930 x 1000 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Prof. RVS:  BE444090

Zwart:  BE444092

Cookcentre 90 Ei 

90 CM

Cookcentre 100 Ei 

100 CM

€ 2.895,-
 incl. BTW

€ 3.395,- 
 incl. BTW

De Cookcentre inductie fornuizen zijn voorzien van 

zones die te bedienen zijn met tiptoets bediening 

aan de bovenzijde. De Cookcentre 100 en  

110 cm fornuizen hebben een handige bridge 

functie waarbij je twee zones met elkaar verbindt en 

kan er gekookt worden met o.a. een langwerpige 

grillplaat of een vispan. Uiteraard heeft dit fornuis 

ook een boostfunctie voor bijvoorbeeld uw 

wokgerechten.

Cookcentre range

Aansluitadvies (inductie)
Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampère 
(perilex-aansluiting/stekker). Wij adviseren dit fornuis door erkend 
installateur te laten aansluiten. Het aansluitblok voor de elektrische 
aansluiting bevindt zich in het midden aan de achterzijde. Snoer en 
stekker wordt niet meegeleverd. Voor inbouwadvies zie pagina 50.

Kijk voor alle techische specificaties op pagina 47.
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Belling
Single cavity

De ruime één-oven-fornuizen van Belling staan garant voor optimaal kook- en bakresultaat. 

De fornuizen zijn vrijstaand plaatsbaar, maar ook prima in te bouwen tussen je keukenkasten. 

Hoe je jouw Belling fornuis ook wilt plaatsen; het is altijd het kloppend hart van je keuken.  

Dé blikvanger, die je keuken echt af maakt en een luxe, professionele uitstraling geeft.
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Ovenfuncties

Ovens

De Belling fornuizen zijn voorzien van 3-dubbel laags glas en een extra ‘cool fan’ om jezelf, maar ook 

je ondernemende kinderen en de omgeving te beschermen. De multifunctionele oven bied je alle 

kook- en bakgemak en is voorzien van onder andere een:

• 3D hetelucht functie

• Boven- en onderwarmte

• Variabele grill

• Handig draaispit

De RVS bovenzijde van je oven heeft uiteraard 5 gasbranders met een sudderpit en een wokbrander. 

De pannendragers zijn van solide gietijzer. Met dit Belling fornuis heb je vele jaren kook- en bakplezier 

en is je keuken altijd “Full of Flavour”. 

Voor extra hoge werkbladen hebben wij speciale stelpoten als accessoires verkrijgbaar. En dankzij de 

hoogwaardige materialen is je Belling gemakkelijk schoon te houden.

Single cavity range
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Multifunctionele oven

met 8 functies o.a.:

- Hetelucht

-  Boven- en onderwarmte

- Ontdooistand

- Grill

- Draaispit

Driedubbele

glazen deur

Opbergruimte
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Bovenzijde fornuis

5 gasbranders (wok 3.6 kW)

Gietijzeren pannendragers

Technische informatie

Energieklasse A

Automatische ontsteking

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Opstaande rand demontabel

Aansluitwaarde 3 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

860/915 x 900 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444688

Bovenzijde fornuis

5 gasbranders (wok 3.6 kW)

Gietijzeren pannendragers

Technische informatie

Energieklasse A

Automatische ontsteking

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Opstaande rand demontabel

Aansluitwaarde 3 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

860/915 x 900 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

RVS: BE444687

Leeds 900 DFT 

90 CM

Derby 900 DFT 

90 CM

€ 1.695,- 
 incl. BTW

€ 1.695,- 
 incl. BTW

Single cavity 
Gas

Dit stoere fornuis is een eyecather in je keuken die 

in iedere keuken past. De vele ovenstanden zorgen 

dat je met gemak van alles kan bereiden. Een 

ovenschotel met de onder en bovenwarmte functie, 

een kip grillen aan het draaiend spit of lekker pizza’s 

bakken met de hetelucht oven. Dit fornuis is van alle 

markten thuis.

Plug & Play

Deze oven heeft 1,4 meter snoer met 

een normale stekker. Hiervoor is geen 

aanpassing vereist in uw meterkast.



Bovenzijde fornuis

5 gasbranders (wok 3.6 kW)

Gietijzeren pannendragers

Technische informatie

Energieklasse A

Automatische ontsteking

Elektronische timer

Geforceerde koeling

Opstaande rand demontabel

Aansluitwaarde 3 kW

Afmeting fornuis (h x b x d)

860/915 x 900 x 600 mm

Beschikbaar in de kleuren

Artikelcode:

Zwart:  BE444689

Norwich 900 DFT 

90 CM

€ 1.695,- 
 incl. BTW
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Single cavity range

Plug & Play

Deze oven heeft 1,4 meter snoer met 

een normale stekker. Hiervoor is geen 

aanpassing vereist in uw meterkast.
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Belling
Afzuigkappen
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90/100/110 cm breed

Kleur: Zwart 

Afzuigcapaciteit 512 m3 per uur

2 x spot ledverlichting

Geluid max. 60 dbA 

Energieklasse D

3 standen druktoetsbediening

3 stuks aluminium vetfilters

Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde 123 watt

Doorsnede afvoer 150/120

90 cm breed

Afm: 678-1040 x 900 x 500 mm (h x b x d)

Hoogte = afzuigkap + schacht

100 cm breed

Afm: 678-1040 x 1000 x 500 mm (h x b x d)

Hoogte = afzuigkap + schacht

110 cm breed

Afm: 678-1040 x 1100 x 500 mm (h x b x d)

Hoogte = afzuigkap + schacht

90/100/110 cm breed

Kleur: RVS en Zwart

Afzuigcapaciteit 481 m3 per uur

2 x spot ledverlichting

Geluid max. 61 dbA

Energieklasse D

3 standen druktoetsbediening

3 stuks aluminium vetfilters

Geschikt voor recirculatie

Aansluitwaarde 123 watt

Doorsnede afvoer 150/120

90 cm breed

Afm: 648-1228 x 900 x 500 mm (h x b x d)

Hoogte = afzuigkap + schacht

100 cm breed

Afm: 648-1228 x 1000 x 500 mm (h x b x d)

Hoogte = afzuigkap + schacht

110 cm breed

Afm: 648-1228 x 1100 x 500 mm (h x b x d)

Hoogte = afzuigkap + schacht

Model:    Kleur: Artikelcode:  Prijs:

BEL FARMHOUSE 90 CHIM  Zwart BE444410351  € 375

BEL FARMHOUSE 100 CHIM Zwart BE444410354  € 450

BEL FARMHOUSE 110 CHIM  Zwart BE444410357  € 475

Model:  Kleur: Artikelcode:  Prijs:

BEL COOKCENTRE 90 FLAT  Zwart BE444410342  € 375

BEL COOKCENTRE 90 FLAT  RVS BE444410343  € 375

BEL COOKCENTRE 100 FLAT  Zwart BE444410344  € 430

BEL COOKCENTRE 100 FLAT  RVS BE444410345  € 430

BEL COOKCENTRE 110 FLAT  Zwart BE444410346  € 475

BEL COOKCENTRE 110 FLAT  RVS BE444410347  € 475

Koolstoffilter:

Artikelcode: 80000785   Set (2 stuks)  € 40

Koolstoffilter:

Artikelcode: 80000785   Set (2 stuks)   € 40

Wandmodel Wandmodel
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Belling
Accessoires

Verhoogde stelpoten
•  Speciale RVS stelpotenset (4 stuks) voor de Leeds, 

Derby en Norwich.

• Voor werkblad hoogte van 905 mm tot 955 mm.

€ 115 incl. BTW

Artikelcode: BE000026
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Accessoires

Plintverhogers
• Speciale plint voor een stelhoogte

 bovenkant fornuis van 93 tot 96 cm.

• Plint alleen toepasbaar bij installatie

 tussen de keukenmeubelen

• Voor Cookcentre / Farmhouse / Kensington

 

Artikel:   Code:  Prijs:

Plintverhoger 90 RVS AS000001 € 215

Plintverhoger 90 Zwart AS000002 € 215

Plintverhoger 100 RVS AS000003 € 250

Plintverhoger 100 Zwart AS000004 € 250

Plintverhoger 110 RVS AS000005 € 275

Plintverhoger 110 Zwart AS000006 € 275

Opvulstrook
• Speciale opvulstrook van 25 mm en 50 mm

• Verkrijgbaar in de kleuren zwart en RVS

Model Kleur: Afmeting: Artikelcode: Prijs:

OVS 25  RVS 90 cm  AS000027 € 105

OVS 25  Zwart  90 cm  AS000028  € 105

OVS 25  RVS  100 cm  AS000029  € 110

OVS 25  Zwart  100 cm  AS000030  € 110

OVS 25  RVS  110 cm AS000031  € 120

OVS 25  Zwart  110 cm  AS000032  € 120

OVS 50  RVS  90 cm  AS000039  € 179

OVS 50  Zwart  90 cm  AS000042  € 179

OVS 50  RVS  100 cm  AS000040  € 185

OVS 50  Zwart  100 cm  AS000043  € 185

OVS 50  RVS  110 cm  AS000041  € 195

OVS 50  Zwart  110 cm  AS000044  € 195

   

Plint
Extra plint cover voor een luxere afwerking van de 

Farmhouse, Cookcentre en Kensington modellen. 

Verkrijgbaar in zwart en rvs.

 

Artikelcode: Breedte:   Prijs:

BE000030 Plint cover 90 cm rvs € 55

BE000031 Plint cover 90 cm zwart € 55

BE000032 Plint cover 100 cm rvs € 58

BE000033 Plint cover 100 cm zwart € 58

BE000034 Plint cover 110 cm rvs € 60

BE000035 Plint cover 110 cm zwart € 60

Achterwanden 75 cm hoog (incl. MDF houtvulling)

Omschrijving:  Afmeting: Artikelcode: Prijs:

Achterwand RVS  90 cm AS000033 € 295

Achterwand Zwart 90 cm AS000034 € 275

Achterwand RVS  100 cm AS000035 € 375

Achterwand Zwart 100 cm AS000036 € 325

Achterwand RVS  110 cm AS000037 € 385

Achterwand Zwart 110 cm AS000038 € 350
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Farmhouse range

Gas
60 cm model 100/110 cm model

Model Farmhouse 60 cm

Kookveld Gas

Aantal brander/kookzones 4 branders

1x 1 kW

2x 2 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 4 kW

OVEN BOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 200x470x420

Inhoud 37 liter

OVEN ONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350x470x420

Inhoud 65 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 3

Greep grillpan v

Emaille grilpan met rooster v

Wokring v

Ombouwset flessengas v

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/915x595x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 4,8 kW

Energieklasse A

Model Farmhouse 100 cm Farmhouse 110 cm 

Kookveld Gas Gas

Aantal brander/kookzones 7 branders 7 branders

2x 1 kW 2x 1 kW

3x 2 kW 3x 2 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 4 kW 1 x 4 kW

1 x 3 kW 1x 3 kW

OVEN LINKSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430 180 x 470 x 430

Inhoud 28 liter 31 liter

OVEN LINKSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 395 350 x 470 x 395

Inhoud 54 liter 61 liter

OVEN RECHTSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 395 350 x 470 x 395

Inhoud 54 liter 61 liter

OPBERGVAK RECHTSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430 180 x 470 x 430

Inhoud 28 liter 31 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 5 5

Emaille grilpan met rooster v v

Emaille braadslede v v

Ombouwset flessengas v v

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x996x600 900/930x1096x600

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

Maximale aansluitwaarde 6.3 kW 6.4 kW

Energieklasse A A

90 cm model

Model Farmhouse 90 cm 

Kookveld Gas

Aantal brander/kookzones 5 branders

1x 1 kW

2x 2 kW

1x 3 kW

(wokbrander / wokzone) 1 x 4 kW

OVEN LINKSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 180x470x429

Inhoud 28 liter

OVEN LINKSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350x470x394

Inhoud 54 liter

OVEN RECHTS

Afmeting binnenkant (mm) 620 x 350 x 395

Inhoud 86 Liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 5

Greep grillpan v

Emaille grilpan met rooster v

Ombouwset flessengas v

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x896x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 6.5 kW

Energieklasse A
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Technische informatie

Inductie
60 cm model 100/110 cm model

Model Farmhouse 60 cm

Kookveld Ei

Aantal brander/kookzones 4 zones

2x 1.4 kW

2x 2.1 kW

(wokbrander / wokzone) 

OVEN BOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 200x470x420

Inhoud 37 liter

OVEN ONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350x470x420

Inhoud 65 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 3

Greep grillpan v

Emaille grilpan met rooster v

Ombouwset flessengas - 

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/915x595x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 11,37 kW

Energieklasse A

Model Farmhouse 100 cm Farmhouse 110 cm 

Kookveld Ei Ei

Aantal brander/kookzones 5 zones 5 zones

2x 1.2 -2.0 kW 2x 1.2 - 2.0 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 2.3 - 3.0 kW 1x 2.3 - 3.0 kW

2x 1.4 - 2.0 kW 2x 1,4 - 2.0 kW 

OVEN LINKSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430 180 x 470 x 430

Inhoud 28 liter 31 liter

OVEN LINKSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 395 350 x 470 x 395

Inhoud 54 liter 61 liter

OVEN RECHTSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 395 350 x 470 x 395

Inhoud 54 liter 61 liter

OPBERGVAK RECHTSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430 180 x 470 x 430

Inhoud 28 liter 31 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 5 5

Emaille grilpan met rooster v v

Emaille braadslede v v

Ombouwset flessengas v v

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x996x600 900/930x1096x600

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

Maximale aansluitwaarde 14.4 kW 14.4 kW

Energieklasse A A

90 cm model

Model Farmhouse 90 cm 

Kookveld Ei

Aantal brander/kookzones 4 zones

4x 2.1 KW

Warmhoudzone 0,1 kW

(wokbrander / wokzone) 

OVEN LINKSBOVEN

180 x 420 x 429 180x470x429

28 liter 41 liter

OVEN LINKSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 394

Inhoud 54 liter

OVEN RECHTS

Afmeting binnenkant (mm) 620 x 350 x 395

Inhoud 86 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 5

Greep grillpan v

Emaille grilpan met rooster v

Ombouwset flessengas -

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x896x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 14.1 kW

Energieklasse A
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Kensington range

100 cm model

Model Kensington 100 cm

Kookveld Gas

Aantal brander/kookzones 7 branders

1x 3kW

2x 1 kW 

(wokbrander / wokzone) 3x 2kW

1x 4 kW

OVEN LINKSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430

Inhoud 33 liter 

OVEN LINKSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 430 

Inhoud 54 liter

OVEN RECHTSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 395 

Inhoud 54 liter 

OPBERGVAK RECHTSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430 

Inhoud 28 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 5

Emaille grilpan met rooster v

Emaille braadslede v

Ombouwset flessengas v

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x996x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 6.9 kW

Energieklasse A

90 cm model

Model Kensington 90 cm 

Kookveld Gas

Aantal brander/ kookzones 5 branders

1x 1 kW

2x 2 kW

1x 3 kW

(wokbrander / wokzone) 1 x 4 kW

OVEN LINKSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430 

Inhoud 33 liter

OVEN LINKSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 395

Inhoud 54 liter

OVEN RECHTS

Afmeting binnenkant (mm) 620 x 350 x 395

Inhoud 86 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 5

Greep grillpan v

Emaille grilpan met rooster v

Ombouwset flessengas v

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x896x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 7.3 kW

Energieklasse A

Gas
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Technische informatie

Inductie
90 cm model 100 cm model

Model Kensington 90 cm 

Kookveld Ei

Aantal brander/kookzones 4 zones

4x 2.1 KW

Warmhoudzone 0,1 kW

(wokbrander / wokzone) -

OVEN LINKSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430

Inhoud 33 liter

OVEN LINKSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 395

Inhoud 54 liter

OVEN RECHTS

Afmeting binnenkant (mm) 620 x 350 x 395

Inhoud 86 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 5

Greep grillpan v

Emaille grilpan met rooster v

Ombouwset flessengas -

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x896x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 14.9 kW

Energieklasse A

Model Kensington 100 cm 

Kookveld Ei

Aantal brander/kookzones 5 zones

2x 1.2 -1.4 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 2.3- 3.0 kW

2x 1.4 - 2.0 kW 

OVEN LINKSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430

Inhoud 33 liter

OVEN LINKSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 430

Inhoud 54 liter

OVEN RECHTSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 395

Inhoud 54 liter

OPBERGVAK RECHTSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430

Inhoud 28 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 5

Emaille grilpan met rooster v

Emaille braadslede v

Ombouwset flessengas -

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x996x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 14.3 kW

Energieklasse A
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Cookcentre range

Gas
60 cm model

Model Cookcentre 60 cm

Kookveld Gas

Aantal brander/kookzones 4 branders

1x 1 kW

2x 2 kW

1x 3 kW

OVEN BOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 470 x 430

Inhoud 37 liter

OVEN ONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 470 x 430

Inhoud 65 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 3

Greep grillpan v

Emaille grilpan met rooster v

Ombouwset flessengas v

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/915x595x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 4,8 kW

Energieklasse A
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Technische informatie

Inductie
60 cm model 100 cm model

Model Cookcentre 60 cm

Kookveld Ei

Aantal brander/kookzones 4 zones

2x 1.4 kW

2x 2.1 kW

(wokbrander / wokzone) 

OVEN BOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 200x470x420

Inhoud 37 liter

OVEN ONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350x470x420

Inhoud 65 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 3

Greep grillpan v

Emaille grilpan met rooster v

Ombouwset flessengas - 

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/915x595x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 11,37 kW

Energieklasse A

Model Cookcentre 100 cm

Kookveld Ei

Aantal brander/kookzones 5 zones

2x 1.2 -1.4 kW

(wokbrander / wokzone) 1x 2.3- 3.0 kW

2x 1.4 - 2.0 kW 

OVEN LINKSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430

Inhoud 28 liter

OVEN LINKSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 430

Inhoud 54 liter

OVEN RECHTSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 395

Inhoud 54 liter

OPBERGVAK RECHTSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 180 x 420 x 430

Inhoud 28 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 5

Emaille grilpan met rooster v

Emaille braadslede v

Ombouwset flessengas -

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x996x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 14.4 kW

Energieklasse A

90 cm model

Model Cookcentre 90 cm 

Kookveld EI

Aantal brander/kookzones 4 zones

4x 2.1 KW

Warmhoudzone 0,1 kW

(wokbrander / wokzone) 

OVEN LINKSBOVEN

Afmeting binnenkant (mm) 180x470x429

Inhoud 33 liter

OVEN LINKSONDER

Afmeting binnenkant (mm) 350 x 420 x 394

Inhoud 54 liter

OVEN RECHTS

Afmeting binnenkant (mm) 620 x 350 x 395

Inhoud 86 liter

TOEBEHOREN

Chromen oven roosters 5

Greep grillpan v

Emaille grilpan met rooster v

Ombouwset flessengas -

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting (hxbxd in mm) 900/930x896x600

Voeding 220 - 240V/ 50 Hz

Maximale aansluitwaarde 14.1 kW

Energieklasse A
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Single cavity range

Gas
90 cm model

Model Derby 900 DFT RVS Leeds 900 DFT Zwart Norwich 900 DFT zwart

Kookveld Gas Gas Gas

Aantal bander/kookzones 5 branders 5 branders 5 branders

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

2x 1.75 kW 2x 1.75 kW 2x 1.75 kW

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

(wokbrander / wokzone) 1x 3.6 kW 1x 3.6 kW 1x 3.6 kW

OVEN 

Inhoud 116 liter 116 liter 116 liter

TOEBEHOREN

WOKRING v v v

Chromen oven roosters 1 1 1

Greep grillpan v v v

Emaille bakplaat v v v

Ombouwset flessengas v v v

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETING (HXBXD IN MM) 860/915x900x600 860/915x900x600 860/915x900x600

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

Maximale aansluitwaarde 3 kW 3 kW 3 kW

Energieklasse A A A
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Belling
Tussenbouw
Bij het plaatsen van een Belling 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. Zie hierboven de inbouwtekeningen of kijk op onze 

website www.belling.eu.

 Min. 16mm 

KastFornuis

Mi
n. 

25
mm

Kast
Fornuis
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Belling
Installatie

Bij de fornuizen met 3 of 4 (oven)ruimtes bevindt de 

gasaansluiting zich rechtsachter bovenin . En bij de 

single cavities bevindt dit zich zowel links als rechts 

achter bovenin. Het aansluitblok voor de electriciteit 

bevindt zich in het midden. Het aansluiten hier van 

dient echter links of rechts van het apparaat plaats 

te vinden. Voor het plaatsen en aansluiten van de 

Belling fornuizen adviseren wij dit te laten verzorgen 

door een erkend installateur. Reclamaties door een 

foutieve aansluiting vallen niet onder garantie.

Inbouw advies

Bij installatie tegen een muur in een hoek adviseren 

wij om minimaal 6 cm vrij te houden in verband 

met het openen van deuren (m.u.v. de Single Cavitiy 

fornuizen). Plaatsing tussen keukenmeubelen gaat 

prima, echter houd rekening met de installatie 

mogelijkheden. 

Cookcentre 

Bij het plaatsen van een Cookcentre fornuis tussen 

kastelementen adviseren wij links en rechts naast het 

fornuis een wang/vulstrip te plaatsen van minimaal 

16 mm breed (kast gelijk) of een verdiepingsstrip aan 

de achterzijde van 25 mm/50mm.

Voor meer informatie verwijzen u naar de technische 

tekening op www.belling.eu.

Technische uitleg INDUCTIE

Bij het aansluiten van inductiefornuizen adviseren wij 

bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 

230V 16 ampere (perilexaansluiting/stekker) met 2,5

mm draaddikte. Wij adviseren dit fornuis door een 

erkend installateur te laten aansluiten. Snoer en 

stekker wordt niet meegeleverd.

Technische uitleg GAS

Bij gasfornuizen met meerdere ovens adviseren wij 

bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 2 fasen 

230V 16 ampère (perilex- aansluiting/stekker) met 

2,5 mm draaddikte. Wij adviseren om dit fornuis door 

een erkend installateur te laten aansluiten. Snoer 

en stekker wordt niet meegeleverd tenzij anders is 

vermeld.

Raadpleeg de leverancier omtrent de mogelijkheden.
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Op de Belling website Belling.eu staat veel 

informatie over de producten, het gebruik van het 

Belling fornuis, het oplossen van problemen, video’s, 

tips en belangrijke onderhoudsinformatie. De 

bijgeleverde handleiding geeft veel informatie over 

hoe écht optimaal gebruik te maken van alle handige 

opties en innovaties van de Belling producten. 

Het is belangrijk om uitsluitend originele Belling 

onderdelen te gebruiken, mocht dit aan de orde 

zijn. Alle Belling 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 

Belling producten. Online invullen gaat snel je als 

onderstaande informatie van de Belling producten 

bij de hand hebt:

 - Naam van het model

 - Artikelcode

 - Serienummer

 - Aankoopdatum

 - Dealer

Online in te vullen via:

www.belling.eu/klantenservice/product-registratie/

Glen Dimplex Benelux

Saturnus 8, Postbus 219,

NL-8440 AE HEERENVEEN

T: +31 (0)513 656520

Belling België

T: +32 (0) 9 210 02 10/ 210 02 11

Kijk voor meer informatie en de 

handleidingen op Belling.eu

Belling
Service
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