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Evin kalbi mutfak ise...



1Fırınlar

“�Özel�şeflerin�hayallerini�gerçeğe�dönüştürmelerine�
yardımcı�olma�hedefiyle,�en�yüksek�kaliteli�cihazları�
geliştirerek�yeniliği�sezgiyle�buluşturuyoruz.�

Paslanmaz�çelik�ve�cam�gibi�kusursuz�
malzemelerden�yapılan�ürünler,�gerçek�bir�mimari�
yaklaşımı�temsil�ediyor.�Gelenek�ile�yenilik�arasında����
bir�köprü.�Sadeliğin�ve�özgünlüğün�bir�işareti.”

Sven Schnee, Gaggenau Küresel Marka Başkanı.

...mutfağın�ruhu�Gaggenau‘dur.





Farkın�adı�Gaggenau

Her�firmanın�bir�başlangıcı�vardır;�bizimkisi�
birçoğundan�daha�eskiye�dayanıyor.

1683�yılında�yerel�bir�toprak�sahibi�ve�zamanının�en�
güçlü�aristokratlarından�biri�olan�Ludwig�Wilhelm�von�
Baden,�Kara�Ormanlar’ın�ortasında,�Gaggenau�
kasabasında�bir�demir�ocağı�kurdu.�

Zanaatkarların�nesiller�boyunca�biriken�deneyiminden�
faydalanarak�farklılığımızı�korumaya�devam�ediyoruz.��



1683
Ludwig�Wilhelm�
von�Baden,�
Gaggenau’yu�kurdu

1873
Michael�Flürscheim,�
Gaggenau’yu�satın�
aldı

1887
Emaye�reklam�
tabelaları�üretildi

1891
�‘‘Badenia�Bisikleti’’�
markasının�doğuşu



Bizi�şekillendiren�anlar

Dünya�bambaşka�bir�hal�alırken,�tek�bir�
şeyin�değişmeden�kalması�gerekiyordu;�
çelik�üzerindeki�becerilerimizi�daha�da�
geliştirerek�aynı�yolda�ilerlemek.�

1956 
Georg�von�Blanquet�
şirketi�devraldı

2016 
Gaggenau’nun�333.�
yıl�dönümü�

1931
Dr.�Otto�von�Blanquet�
şirketi�satın�aldı.�
Bu�andan�itibaren�
Gaggenau,�sıradışı�
mutfak�cihazları�
yaratmaya�odaklandı





300�yıldan�uzun�bir�geçmişe�sahip�olmamız,�bilinçli�bir�
şekilde�geleceği�düşünmemize�neden�oluyor.�
Tasarımlarımızın�modern�ve�zamansız�olmasının�yanı�
sıra�ürünlerimiz�ustalıkla�ve�en�iyi�malzemelerde�
üretiliyor.�Çünkü,�sonsuza�kadar�yaşayacak�bir�şey�
yaratmanın�yolu�bu.�Kusursuzluk�için�gösterdiğimiz�
çaba,�zanaatkardan�zanaatkara�geçen�her�parçanın�
kalitesini�kontrol�etmemizle�sonuçlanıyor.�Yüzyıllar�
boyunca�edilinilen�itibar�bir�anda�kaybedilebilir.�Bu�
yüzden�kalite�kontrol�süreçlerimiz,�kaybedecek�fazla�
şeyi�olmayanlara�kıyasla�iki,�hatta�üç�kat�daha�önemli.

Yeniliğe�bağlıyız,�ama�yenilik�için�vizyonumuzu�
kaybetmiyoruz.�Her�fonksiyon�değerini�ve�özel�şefin�
yaratıcılık�misyonunu�kolaylaştırdığını�kanıtlamalı.�

Sonuç�olarak,�hem�performansları�hem�de�görünüşleri�
ile�sıradışı�ürünlerle�daima�kolaylık�sağlamayı�ve�ilham�
vermeyi�hedefliyoruz.

Her�üründe�yüzyılların�yeteneği.



2015 20162011

199919861931



İcat�ediyoruz,�yenilik�yaratıyoruz�ve�kalıcı�değişimlere�
öncü�oluyoruz.�Bunlar,�geleceği�belirleyen�adımlar.�

İlerleme,�yeniliği�faydalı�hale�getirmek�
demektir.

1931 Elektrikli�fırınların�tanıtımı
1956�Göz�seviyesinde�ilk�ankastre�fırın
1973 İlk�aşağı�çekişli�tezgah�aspiratörü
1982�İlk�sürgülü�aspiratör�
1986�90�cm�genişliğindeki�ikonik�EB�300�fırının�tanıtımı
1999�Buharlı�fırın�ve�kombi-buharlı�fırının�tanıtımı
2007��400�serisi�soğutucuların�ve�200�serisi�fırınların�tanıtımı
2011�İlk�sezgisel�arayüzlü�tam�yüzey�indüksiyonlu�ocak�
2012��400�serisi�Vario�ocakların�özel�yüzeylerinin�kesme�ve�

kaynaklama�işlemi�için�lazer�yöntemi�devreye�sokuldu
2012��Yeni�bir�kullanıcı�arayüzü�geliştirmek�için�‘temiz�oda’mızın�

kurulması������������
2013 Yenilenen�400�serisi�ve�200�serisi�fırınların�tanıtımı
2014��400�serisi�ada�tipi�ve�duvar�tipi�davlumbazların�tanıtımı
2015��Kombi-buharlı�fırın�için�benzersiz�bir�otomatik�temizleme�

sisteminin�tanıtımı
2016��Sous-vide�pişirme�için�tasarlanmış�vakum�çekmecesinin�

piyasaya�sunumu
2016�İkonik�EB�333’ün�yenilenmesi





Doğu�ile�Batı,�Gaggenau’nun�amiral�gemisi�olan�İstanbul�
showroomunda�buluşuyor.�Türkiye’nin�en�yüksek�binası�
Sapphire’nin�32.�katında,�tamamen�Gaggenau�cihazları�
ile�donatılmış�Gaggenau�İstanbul�Showroom,�müthiş�hızlı�
bir�şekilde�büyüyen�metropolün�büyüleyici�manzarası�
eşliğinde�dünya�mutfak�kültürlerini�bir�araya�getirirken,�
Gaggenau�marka�dünyasını�da�en�iyi�şekilde�temsil�
ediyor.�Mutfak,�Live�Cooking�alanı�ve�Lounge�olarak�üçe�
bölünmüş�bu�sergi�salonunun�tamamen�yeni�ve�çok�
işlevli�bir�konsepti�var.�Kara�Ormanlar�yöresinden�100�yıl�
dinlendirilmiş�ahşap�ile�kaplanmış�Miras�Duvarı,�
Gaggenau’nun�tarihini�ve�özellikle�Türkiye�ile�olan�ve�çok�
eskilere�dayanan�ilişkilerini�gösteriyor.�Lounge’dan�ve�
terastan�görülen�İstanbul’un�harika�manzarasını�buradan�
seyretmenin�keyfine�doyulmuyor.�Showroom’un�etkinlik�
yöneticisi�Bahar�Çekinmez��bu�rüya�gibi�metropol�
manzarasında�konuklarını�ağırlıyor.

Gaggenau�Showroom
İstanbul�Sapphire
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Fırınlarımızın�her�biri,�evlerdeki�şeflerin�en�zorlu�
taleplerine�cevap�verir.�Petekte�duran�bal�gibi,�otantik�
bir�mutfak�deneyimi�vaad�edilir.�Her�şef,�kendisini�biraz�
farklı�ifade�etmek�isteyebilir;�marine,�zamanlama,�
sıcaklık,�her�yemek�tarifi�isteğe�göre�kişiselleştirilir.�
Bizden�beklenen,�mükemmel�performans,�yaşam�boyu�
kalitenin�korunması�ve�cesur�tasarımlardır.

Bu�isteklere�cevap�verecek,�tasarım�ve�ölçek�açısından�
farklılık�gösteren�iki�fırın�serisi�bulunuyor.�Daha�büyük�
bir�tutkuya�sahip�olanlar�için�ise�EB�388�modelimiz�var.

Her�seri�çok�sayıda�çarpıcı�ve�sezgisel�yapılandırma�
özelliği�sunuyor.�Üst�üste�konulmuş�bir�kombi�buharlı�ve�
klasik�fırın,�hatırı�sayılır�bir�hacim�ve�daha�fazla�esneklik�
sağlıyor.�Bu�kombinasyona�vakum�çekmecemizi�ekleyin�
ve�sous-vide�pişirme,�mutfak�dağarcığınızın�doğal� 
bir�parçası�haline�gelsin.�Alternatif�olarak,�bir�tam�
otomatik�espresso�makinesi�ve�kombi�buharlı�fırın�veya�
kombi�mikrodalga�fırın�ile�yan�yana�konumlandırılmış�
tekli�bir�fırın�daha�da�büyük�potansiyel�sağlayacaktır.

Ayrıca�sıcak�tutma�çekmecemiz�de�sizi�memnun�
edecektir.�On�parçalı�yemek�takımınızı�sıcak�tutmanın�
keyfini�yaşayın�ya�da�bir�yandan�sofra�kurarken�diğer�
yandan�yiyeceklerinizi�kolayca�sıcak�tutun.

Bu�ürün�yelpazesinin�bir�vaadi�var:�Profesyonel�
mutfaklardaki�lezzetleri�evinize�taşır.

Fırınlar
Şeflerin�evdeki�tercihi.
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30�yıldan�uzun�zamandır�mutfak�dünyasının�bir�simgesi�
olan�ve�yakın�zamanda�yeniden�tasarlanıp�geliştirilen�
EB�333,�mutfaklarda�aranan�bir�parça�olmaya�devam�
ediyor.�Neredeyse�tamamen�el�işçiliğiyle�üretilen�
ürünün�ön�kapak�paneli,�3�mm�kalınlığında�90�cm�
genişlik�boyunca�uzanan�yekpare�paslanmaz�çelikten�
üretildi.�Dirsekli�menteşeler�ve�yumuşak�bir�açma�
sistemi,�20�kg�ağırlığındaki�kapağın�zahmetsizce�
hareket�ettirilmesini�sağlıyor.��

Teknik�yenilikler,�TFT�dokunmatik�ekranı�da�içeren�yeni�
tasarlanmış�bir�kullanıcı�arayüzünün�eklenmesi�ile�
sonuçlandı.�Paslanmaz�çelik�düğmeler,�özel�ve�zarif�bir�
aksesuar�olarak�siyah�renk�seçeneğiyle�de�sunuluyor.

EB 333
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Profesyonel�mutfaktalarda�geçerli�ilkelerle�hareket�
ederek�ve�profesyonel�şefin�gereksinimleri�ile�
deneyimlerinden�esinlenenerek�üretilen�400�serisi�
fırınlarımız�Home�Connect�teknolojisi�ile�kullanıma�
sunuldu.

Köklü�geçmişinden�duyduğu�gururu�yansıtan�sağlam�
paslanmaz�çelik�ve�camın�cesur�çizgileri,�açık�ve�net�
olarak�Gaggenau’ya�işaret�eder.�Şaşırtıcı�bir�şekilde�
kulpsuz�kapaklar,�ekrana�hafif�bir�dokunuş�ile�açılır.�Bu�
fırın,�kendine�güveniyle�mutfağın�atmosferini�belirler.�
Üst�üste�konulduğunda,�kontrol�panelleri�kombi�buharlı�
fırın�veya�bir�fırınla�eşleştirilmiş�kombi�mikrodalga�fırın�
olmak�üzere�iki�seçenek�arasında�köprü�oluşturur.�Bu�
seçeneğe�sıcak�tutma�çekmecesi�veya�bazı�modellerle�
sous-vide�pişirme�dahil�olmak�üzere�çeşitli�amaçlarla�
tasarlanmış�bir�vakum�çekmecesi�eklenebilir.

Herhangi�bir�şef�için�fırında�pişirme,�düşük�ısıda�
pişirme,�ızgara�ve�buharla�pişirme�özgürlüğü�mutfağı�
kirleten�ve�fırında�izlerini�bırakan�bir�süreç�olabilir.�
Benzersiz�kendi�kendini�temizleme�sistemimiz�ile�
yaptığınız�şaheser�yemeklerin�ardından�fırının�
temizlenmesini�garanti�ediyoruz.

Ev�mutfağı�için�fırınlar�60�cm�ve�etkileyici�76�cm�enişlik�
seçenekleriyle�sunuluyor.�Her�iki�boyut�da�cam�ardı�
paslanmaz�çelik�ile�dikkatleri�üzerine�topluyor.

400�serisi�fırınlar
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Bu�fırın,�sınıfının�en�iyisi.�17�pişirme�programı�ve� 
çevirme�şişi,�et�termometresi,�pizza�taşı�ve�pirolitik� 
kendi�kendini�temizleme�seçeneği�dahil�geniş�kapsamlı�
özelliklerin�tümünü,�sadece�bir�düğmeye�dokunarak�
sunuyor.

Tam�otomatik�espresso�makinesi,�favori�kahvenizin�
yanı�sıra�misafirlerinizin�özel�tercihlerini�de�anında�ve�
zahmetsizce�hazırlamanıza�olanak�sağlar.�8�adet�
kişiselleştirilmiş�tarif�kaydedilebilir.�Aynı�zamanda,�
sabit�su�giriş�ve�çıkış�bağlantısı,�su�haznesini�
doldurma�veya�tepsiyi�boşaltma�zahmetini�de�ortadan�
kaldırır.�Bir�su�haznesi�ile�kullanmayı�tercih�ederseniz�
süt�ve�kahve�çekirdeği�hazneleri�ve�su�seviyesi�
otomatik�olarak�takip�edilr.�

Isıtma�çekmecesi,�yiyeceklerinizin�sıcaklığını�korumanıza�
yardımcı�olur.�Buz�çözmenin�yanısıra�gıdaları�sıcak�tutma�
ve�hatta�yavaş�pişirme�yeteneğini�çok�beğeneceksiniz.�
Alternatif�olarak,�keyfine�varacağınız�bir�fincan�kahveyi�
sıcak�tutmak�için�bile�kullanabilirsiniz.

21Fırınlar
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Kombi�buharlı�fırın,�buharlama,�düşük�ısıda�pişirme,�
fırınlama,�blanşe�etme,�ızgara,�gratenleme,�tazeleme,�
meyve�özünü�çıkarma�ve�sous-vide�pişirme�gibi�pişirme�
yöntemlerine�ihtiyaç�duyduğunuzda�kullanmanız�
gereken�cihazdır.�Üstelik�tüm�bunları�yaptıktan�sonra� 
da�fırın�kendi�kendini�temizliyor.

Kombi�buharlı�fırını�ev�mutfaklarına�15�yıl�önce�tanıttık.�
O�zamandan�beri�bu�cihazı�sürekli�geliştiriyoruz.

Kombi�buharlı�fırının�otomatik�kendi�kendini�temizleme�
sistemi,�daha�önce�onsuz�nasıl�yaşadığınızı�
düşündürecek�bir�yenilik.�Sistem,�sabit�su�bağlantısı�ve�
bir�temizleme�kartuşu�kullanarak�kombi�buharlı�fırının�
içini�yıkar.�Basit,�hijyenik�ve�zahmetsizdir.�Su�tanklı�veya�
su�bağlantılı�modeli�mevcuttur.

Ultra�hassas�sıcaklık�ayarı,�beş�nem�seviyesi�ve� 
yeni�eklenen�bir�vakum�çekmecesi�yemek�pişirme�
alanındaki�ustalığınıza�destek�olacak.

Vakum�çekmecesi,�sadece�sous-vide�için�değil,�aynı�
zamanda�marine�etmek�ve�uzun�süreli�depolama�için�
balık,�et,�sebze�ve�meyvenin�hızlı�ve�kolay�mühürlenmesi�
amacıyla�tasarlanmıştır.�Asıl�soru�onu�ne�zaman�
kullanacağınız�değil�ne�zaman�kullanmayacağınız.
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Şık�ve�kulpsuz�olan�bu�seri,�sadece�güzel�değil�aynı�
zamanda�maharetli.

Et�termometresi,�et,�balık,�hamur�işleri�ve�keklerinizin�
içindeki�sıcaklık�verilerini�tam�olarak�takip�etmenizi�
sağlıyor.�Hassasiyet�ve�denetim�sunan,�TFT�dokunmatik�
ekran�üzerinden�iletişim�kurabilen�sezgisel�bir�
aksesuardır.

Pizza�taşı,�400�serisi�fırınların�ödün�vermezliğini�
kanıtlayan�özelliklerinden�bir�diğeridir.�300°C’ye�kadar�
ısıtılabilen,�ek�ısıtma�elemanına�sahip�bu�tuğlamsı�taş,�
pizza,�tart�ve�ekmekleri�profesyonel�taş�fırın�kadar�
mükemmel�pişiriyor.�

Profesyonel�ölçekteki�aksesuarlar,�pişirme�döngüsü�
boyunca�gıdanın�kesintisiz�bir�yolculuk�yapmasına�izin�
verir.�Depolama,�soğutma,�hazırlık,�pişirme,�fırınlama� 
ve�hatta�sunma�dahil�tüm�işlemlere�bu�çok�yönlü�sistem�
içinde�erişilebilir.�Paslanmaz�çelik�veya�yapışmaz�
kaplamalı,�delikli�veya�deliksiz,�kapaklı�veya�kapaksız�
olarak�mevcut�olan�aksesuarlar�temel�Gaggenau�
ürünlerine�uyacak�şekilde�tasarlanmıştır�ve�ona�
tamamen�profesyonel�bir�ifade�katar.�

Döner�düğmeler�ve�TFT�dokunmatik�ekran, Gaggenau�
tarzını�simgeler.�Masif�çelik�döner�düğmelerimiz,�
birincil�fonksiyonların�hızlı�ve�hassas�ayarlanmaları�için�
idealdir.�Daha�sonra�herhangi�bir�programın�ikincil�
işlevlerine�erişmek�için�TFT�dokunmatik�ekran�
kullanılır.

Dikey�veya�yan�yana�kombinasyonda�fırın,�kombi-
buharlı�fırın,�herkesin�arzuladığı�tam�otomatik�
espresso�makinesi�veya�kombi-mikrodalga�fırın�
mutfağınızın�ruhunu�yaratmak�için�temel�yapı�taşlarınız. Pizza�taşı

Döküm�alüminyum�tandır�kabı
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200�serisi�fırınlar

200�serisi�fırınlar�işlevsellikleri�ve�esneklikleri�ile�
eşsizdir.�60�cm�genişliğindeki�ankastre�fırın,�tam�
otomatik�espresso�makinesi,�kombi-buharlı�fırın,�buharlı�
fırın,�kombi-mikrodalga�fırın,�mikrodalga�fırın�ve�ısıtma�
ya�da�vakum�çekmecesi�ile�kombinasyonlar�yapılabilir.�
Üç�farklı�renk�seçeneği�olan,�dikey�veya�yatay�
konumlandırılan�bu�zarif�seri,�“hemyüzey”�monte�edilir.�
Daha�alışılmış�bir�düzen�isteyen�için�ise,�fırın�mutfak�
tezgahının�altına�yerleştirilebilir.�Tüm�ürünler�herhangi�
bir�ev�yönetim�sistemine�entegrasyon�için�dijital�bir�
cihaz�ile�uzaktan�kumanda�seçeneğine�sahip�Home�
Connect�fonksiyonuna�sahiptir.�

Kombinasyon�olasılıkları,�duvarınızın�genişliği�kadar�
arttırılabilir.�Ürün�yelpazesi�birlikte�kullanıldığında,�
kombi�mikrodalga�fırının�hızı�ile�birlikte�tüm�pişirme�
seçenekleri�elinizin�altındadır.�Tam�otomatik�espresso�
makinesi�ise�kişiye�özel�kahve�opsiyonu�ile�serinin�
estetiğini�tamamlar.�

Mutfak�uzmanlarının�yanı�sıra�tasarım�meraklılarının�da�
ilgisini�çeken�bir�seri.
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Hem�yüzey�monte�edilebilen�bu�seri,�muazzam�bir�
yetenek�ve�işlevsellik�sunarken�bunu�kusursuz�bir�
tasarım�ile�gerçekleştirir.�Serinin�tümü�Gaggenau�
Antrasit,�Metalik�ve�Gümüş�renklerinde�temin�
edilebilir.�Fırınlar,�kombi�buharlı�fırınlar,�buharlı� 
fırınlar,�mikrodalga�fırınlar,�kombi-mikrodalga�fırınlar,�
tam�otomatik�espresso�makinesi�ve�sıcak�tutma�
çekmeceleri�istediğiniz�renkte�mevcuttur.

Fırınların�kulpları�soğutucu�kulpları�ile�birebir�
uyumludur,�ürünleri�birbirine�bağlar�ve�mutfağınızda�
bütünlük�oluşturur.�Özel�yapım�paslanmaz�çelik�döner�
düğmelerimiz�diğer�bir�belirgin�Gaggenau�unsurudur�
ve�ikincil�işlevler�TFT�dokunmatik�ekran�üzerinde�
yerleştirilmişken�birincil�kontrole�olanak�sağlar.

Serinin�her�alanda�akıllı�üyesi�fırın,�tezgah�altına�veya�
boy�dolabına�konumlanabilir.�Elektronik�sıcaklık�kontrol�
ünitesi�ile�donatılmış�cihaz,�çok�sayıda�pişirme�yöntemi�
sunar�ve�pirolitik�kendi�kendini�temizleme�sistemiyle�
inatçı�lekeleri�dahi�yok�eder.

Kombi�buharlı�fırın,�sadece�mutfakta�tüm�ideallerinizi�
yerine�getirmekle�kalmaz,�ayrıca�benzersiz�bir�şekilde�
kendi�su�tankını�kullanarak�buharlama,�fırınlama,� 
düşük�ısıda�pişirme,�tazeleme�veya�meyvenin�öz� 
suyunu�çıkartma�gibi�isteklerinizi�yerine�getirir.�60�cm�
genişliğindeki�bu�çekici�fırın,�hem�mutfak�keyfinizi�hem�
ağız�tadınızı�artırır.

Gaggenau�Antrasit

Gaggenau�Metalik
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Tüm�400�ve�200�serisi�cihazlar�(�tam�otomatik�espresso�makinesi,�ısıtma�çekmecesi�ve�vakum
çekmecesi�dışında)�sol�ve�sağ�açılır�kapı�yönlü�olarak�tercih�edilmelidir.

■� Ayrıca�kontrolleri�üstte�olarak�da�verilebilir
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Kişisel�tercihiniz�ne�olursa�olsun�keyfinize�göre�seçim�
yapabilirsiniz.�İster�gıda�hazırlama,�depolama,�pişirme�
veya�tazeleme�sağlayarak�mutfağınızın�her�aşamasında�
size�zahmetsiz�ergonomi�sağlayan�Gastronorm� 
sistemi�hayatınızı�kolaylaştırır.�Yetenekle�potansiyelin�
buluştuğu�noktada,�ilham�veren�sonuçlar�elde�
edeceğinizden�emin�olabilirsiniz.

Tam�otomatik�espresso�makinesi,�saniyeler�içinde,�
isteğinize�özel�hazırlanmış�kahve�sunar.�Sekiz�ayrı�kişi�
ismine�özel�kahve�seçeneği�kaydı�yapılabilir�böylece�
damak�tadınıza�uygun�size�özel�kahveye�kolayca�
ulaşabilirsiniz.

Isıtma�çekmecesi,�6�ila�12�misafir�için�tabakları�
istenen�sıcaklıkta�ısıtır,�buz�çözme,�düşük�ısıda�
fırınlama,�hamur�kabartma,�ısıtma�ve�hatta�yavaş�
pişirme�gibi�çok�daha�fazlasını�yapma�yeteneğine�de�
sahiptir.

Vakum�çekmecesi,�Özel�şefin�et,�balık�ve�sebzelerini�
daha�uzun�saklamasına,�daha�hızlı�marine�etmesine�ve�
mühürlemesine�yardımcı�olur.�Bütün�bu�yetenek�
kulpsuz�dokun-aç�kapak�ardında�saklıdır.

31Fırınlar

Vakum�çekmecesi



400�serisi�fırınlar

Fırın

BO 480/481
Genişlik�76�cm
Pirolitik�sistem
17�pişirme�yöntemi
Et�termometresi,
çevirme�şişi�ve�pizza�taşı
fonksiyonu
Net�hacim�110�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A

Kombi-buharlı Fırın

BS 484/485

Kombi-mikrodalga Fırın

BM 484/485
Genişlik�76�cm
Mikrodalga�ve�ızgara�ile�fırın
çalıştırma
Net�hacim�36�lt

Isıtma çekmecesi

WS 461

Çiftli Fırın

BX 480/481
Genişlik�76�cm
Pirolitik�sistem
17�pişirme�yöntemi
Et�termometresi,
çevirme�şişi�ve�pizza�taşı
fonksiyonu
Net�hacim�2�x�110�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A

Fırın

BO 470/471
Genişlik�60�cm
Pirolitik�sistem
17�pişirme�yöntemi
Et�termometresi,çevirme�şişi�
ve�pizza�taşı�fonksiyonu
Gaggenau�antrasit�ops.
Net�hacim�76�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A

Fırın

BO 450/451
Genişlik�60�cm
Pirolitik�sistem
13�pişirme�yöntemi
Et�termometresi�ve�pizza
taşı�fonksiyonu
Net�hacim�76�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A

Fırın

BO 420/421 

Kombi-buharlı Fırın

BS 450/451/454/455 ■�

Kombi-mikrodalga Fırın

BM 450/451/454/455 ■
Genişlik�60�cm
Mikrodalga�ve�ızgara�ile�fırın
çalıştırma
Net�hacim�36�lt

Tam otomatik espresso makinesi

CM 450/470
Genişlik�60�cm
8�farklı�kahve�kaydı,�kişi
ismine�özel�hafızaya
alınabilir
Gaggenau�antrasit�ops.

Isıtma çekmecesi

WS 482
Genişlik�76�cm,
yükseklik�21�cm
10�kişilik�yemek�takımı
kapasitesi
Net�hacim�38�lt

Kombi-buharlı Fırın

BS 470/471/474/475 ■�

Vakum çekmecesi

DV 461
Genişlik�60�cm,�yükseklik�
14�cm
Hazne�içinde�ve�dışında�her�bir
vakum�için�3�güç�seviyesi
Maksimum�yük�10�kg
Net�hacim�7�lt

Isıtma çekmecesi

WS 462

Tüm�400�serisi�cihazların�(espresso�makinesi,�ısıtma�
çekmecesi�ve�vakum�çekmecesi�hariç)�kapıları�sağa�ya�
da�sola�açılır�olarak�tercih�edilmelidir.�
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■��Kontrol�paneli�üstte�olan�versiyonu�mevcuttur.
���Home�Connect

Genişlik�60�cm
Pirolitik�sistem
9�pişirme�yöntemi
Pizza�taşı�fonksiyonu
Gaggenau�antrasit�ops.
Net�hacim�76�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A

Sabit�su�giriş�ve�çıkışı
Tam�otomatik�temizleme�
sistemi 
Sous-vide�pişirme,�ızgara,
nem�düzeyleri�ile�kombine
sıcak�hava
Et�termometresi
Net�hacim�44�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A

Genişlik�60�cm
Sabit�su�giriş�ve�çıkışı
Temizleme sistemi
Sabit�su�bağlantısı
Sous-vide�pişirme,�ızgara,
nem�düzeyleri�ile�kombine
sıcak�hava
Et�termometresi
Gaggenau�antrasit�ops.
Net�hacim�44�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A

Genişlik�60�cm
Çıkarılabilir�1,3�lt�su
deposu
Nem�düzeyleri�ile�kombine
sıcak�hava
Et�termometresi
Net�hacim�42�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A

Genişlik�60�cm,
yükseklik�14�cm
6�kişilik�yemek�takımı
kapasitesi
Gaggenau�antrasit�ops.
Net�hacim�19�lt

Genişlik�60�cm,
yükseklik�29�cm
12�kişilik�yemek�takımı
kapasitesi
Gaggenau�antrasit�ops.
Net�hacim�51�lt



Fırın�EB�333

Fırın

EB 333
Genişlik�90�cm
Pirolitik�sistem
17�pişirme�yöntemi
Et�termometresi�ve�pizza
taşı�fonksiyonu
Net�hacim�83�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A

Tasarım seçenekleri
Tüm�200�serisi�cihazlar�bu�renklerde�mevcuttur.

Gaggenau�Antrasit Gaggenau�Metalik Gaggenau�Gümüş
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Tüm�400�serisi�cihazların�(espresso�makinesi,�ısıtma�
çekmecesi�ve�vakum�çekmecesi�hariç)�kapıları�sağa�ya�
da�sola�açılır�olarak�tercih�edilmelidir.�

■��Kontrol�paneli�üstte�olan�versiyonu�mecvuttur.
���Home�Connect

Siyah döner düğme

EB�333�için



Aksesuarlar

Et termometresi Çevirme şişi

BO�480,�BO�470�ve�EB�333�
fırınlarda�mevcuttur

Pizza taşı

BA 056/058

Teleskopik sürgü sistemi

BA 016/018

Emaye ızgara tepsisi

BA 026/226

Emaye fırın tepsisi

BA 026/028

Gastronorm tepsi

 

Gastronorm tepsi

 

Gastronorm tepsi

 

Gastronorm tepsi kapağı

Gastronorm tepsi

Gastronorm tepsi kapağı

Tel ızgara

BA 036/038

Cam tepsi

BA 046

Pizza küreği

BS 020

208 210

2‘li�set

GN 154

Döküm alüminyum tandır 
kabı

Tel Izgara

GR 220/046

4’lü teleskopik sürgü 
sistemi
BA 216
BOP�210/211�fırınlar�için

Yapışmaz
Delikli
GN�1/3

GN 144
Yapışmaz
Deliksiz
GN�2/3

GN 114
Paslanmaz�çelik
Deliksiz
GN�1/3

GN 124
Paslanmaz�çelik
Delikli
GN�2/3

GN 410
Paslanmaz�çelik
GN�1/3

GN 410
Paslanmaz�çelik
GN�2/3

BA 476/478
Paslanmaz�çelik

GN 340
Yükseklik�165�mm�
Yapışmaz
GN�2/3

Isıtma elemanı

BA 056/058

Tutma kolu



Fırın

BOP 220/221 
Genişlik�60�cm
Pirolitik�sistem
9�pişirme�yöntemi
Pizza�taşı�fonksiyonu
Net�hacim�76�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A*

Fırın

BOP 240/241
Genişlik�60�cm
Katalitik�kaplama
13�pişirme�yöntemi
Et�termometresi�ve�pizza
taşı�fonksiyonu
Net�hacim�76�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A*

Fırın

BOP 210/211 
Genişlik�60�cm
Katalitik�kaplama
9�pişirme�yöntemi
Pizza�taşı�fonksiyonu
Net�hacim�76�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A*

Mikrodalga Fırın

BMP 224/225
Genişlik�60�cm
Yükseklik�38�cm
Mikrodalga�ve�ızgara�
fonksiyonlarının�tek�ya�da�
kombine�kullanımı�
Net�hacim�21�lt

Kombi-mikrodalga Fırın

BMP 250/251
Genişlik�60�cm
Yükseklik�45�cm
Mikrodalga,�ızgara�ve�fırın�
fonksyonlarının�tek�ya�da�
kombine�kullanımı
Net�hacim�36�lt

Isıtma çekmecesi

WSP 221

Isıtma çekmecesi

WSP 222

Vakum çekmecesi

DVP 221
Genişlik�60�cm
Yükseklik�14�cm
Hazne�içinde�ve�dışında�her�bir
vakum�için�3�güç�seviyesi
Maksimum�yük�10�kg
Net�hacim�7�lt

Fırın

BOP 250/251
Genişlik�60�cm
Pirolitik�sistem
13�pişirme�yöntemi
Et�termometresi�ve�pizza
taşı�fonksiyonu
Net�hacim�76�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A*

Kombi-buharlı Fırın

BSP 250/251
Genişlik�60�cm
Çıkarılabilir�1,3�lt�su
deposu
Nem�düzeyleri�ile
kombine�sıcak�hava
Et�termometresi
Net�hacim�42�lt
Enerji�verimliliği�sınıfı:�A*

Buharlı Fırın

BSP 220/221
Genişlik�60�cm
Çıkarılabilir�1,3�lt�su�deposu
Net�hacim�45�lt

Tam otomatik espresso makinesi

CMP 250/270
Genişlik�60�cm
8�içecek�kişiselleştirilebilir
ve�hafızaya�alınabilir
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200�Serisi�Fırınlar

Genişlik�60�cm
Yükseklik�14�cm
6�kişilik�yemek�takımı
kapasitesi
Net�hacim�20�lt

Genişlik�60�cm
Yükseklik�29�cm
12�kişilik�yemek�takımı
kapasitesi
Net�hacim�52�lt





400 ve 200 serisi Vario ocaklar ve bağımsız ocaklar her 
mutfağı sıra dışı hale getirir. Himalaya tuzu gibi, 
mutfaklardaki her bir unsur, damağın yanısıra göze de 
hitap etmelidir. 

Tam yüzey indüksiyonlu ocağımız, hemyüzey 
montajlanabilir ve dört tencereyi istediğiniz gibi 
konumlandırabileceğiniz 2800 cm2  gibi muazzam bir 
alan sunar. Diğer indüksiyonlu ocak seçeneklerimiz, 
profesyonellerin yaptığı gibi tencereyi ocak üzerindeki 
farklı ısı alanlarına kaydırmanıza olanak sağlayan 
profesyonel moduna sahiptir. Pişirme sensörü, 
tencereyi doğru sıcaklıkta tutar ve kaynayıp taşmaya 
karşı koruma sağlar. Flex indüksiyonlu ocaklar, daha 
büyük tencere ve tavalar için pişirme alanlarını 
birleştirmenize de olanak sağlar. Tüm bu özellikler, 
engelleri tamamen ortadan kaldırır. 

Gazlı ocak dışında yemek pişirmeyi hayal edemeyenler 
için hafif ateşte sessizce pişiren veya Wok ocakta 
yüksek performans gösteren en son teknolojiyi 
sunuyoruz. Gazın yanısıra indüksiyonlu cam seramik  
ve klasik cam seramik ocaklar, elektrikli ızgara, buharlı 
pişirici, teppanyaki ızgara ve fritöz gibi özel cihazlar da 
seride yer alır.

Bunlar, ilham veren ocaklar.

Ocaklar
Mükemmellik için gerekenleri edinin.

37Ocaklar





400 serisi Vario ocaklar

Profesyonel şefler, sınırlamalardan hoşlanmazlar.  
Bu seri birbirine mükemmel uyum sağlar ve  
neredeyse sınırsız seçenekle genişletilebilir. Barbekü 
ızgara, Teppanyaki ızgara, buharlı pişirici, tezgah 
havalandırması ve fritöz, 38 cm’den 90 cm’e kadar 
indüksiyon veya gazlı ocaklar birbirine kombine 
edilebilir.

Çelik çerçeveli indüksiyonlu ocaklarımız, ısıyı hızla 
doğrudan tencereye yönlendirir. Mühürlemek için yeterli 
güce sahip olduğu kadar, uzun ve nazik bir şekilde 
haşlama kontrolü de sağlarlar ve sabit pişirme 
alanlarından tüm yüzeyi kullanan wok eklentilerine 
kadar birçok boyut ve format seçemeği mümkündür. 

Bu ocaklar hayal gücünü serbest bırakır; sınır 
tanımayan mutfaklara bir saygı gösterisi niteliğindedir. 
Işıklı kontroller tezgah alnında bulunur; gözü rahatsız 
etmeden el altında olur. Bu da 400 serisi Vario ocakları 
görkemli yapan ayrıcalıklardan biridir. 

39Ocaklar
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Her şey ustalıkla, beklentilerin ötesinde performans 
gösterir. Kullanışlı olduğu kadar göze de hitap eder. 

Döner düğme, tezgahın önünde monte edilmiş güçlü 
ikondur. Muhteşem işçiliği ve sağlam paslanmaz çeliğin 
verdiği ağırlıkla güvenli hissettiren bu düğme kullanım 
sırasında zarif bir şekilde aydınlanır. Bu özellik, sezgisel 
kontrol sağlamanın en mükemmel halidir.

Tezgahüstü ya da hemyüzey montaj ile isterseniz ocağın 
3 mm kalınlığındaki güçlü paslanmaz çelik çervecesini 
tezgahın üzerine bastırabilir ve görünür kılarsanız ya da 
minimalist bir yaklaşımla hemyüzey montaj şeklini tercih 
edip, cihaz çerçevesini tezgaha gömebilirsiniz. Kullanıcı 
kendi zevkine göre karar verebilir.

Flex indüksiyonlu ocaklar, beş yemek pişirme bölgesi ve 
ayarlanabilir ısıtma alanları sunarak 38 cm ölçüsünde 
Wok seçeneğinden 90 cm’ye kadar uzanır. Örneğin hızlı 
su kaynatmak için booster (güçlendirici) fonksiyonu 
geniş hacimli sıvıları saniyeler içinde kaynar hale getirir.

Fritöz ve buharlı pişirici, paslanmaz çelik oval kazan 
içinde özel derin yağ içinde kızartma imkânı sağlar. 
Fritöz, Japon tempura yemeğinden bildiğimiz cipse 
kadar her şey için idealdir; buharlı pişirici ise haşlama, 
meyve suyu çıkartma, yemek pişirme, tazeleme,  
et suyu yapma ya da şarap azaltmaya kadar her işi 
başarabilir. Ek parçalar aynı pişirici de farklı yiyeceklerin 
ayrı ayrı pişirilmesine olanak sağlar, böylece bol 
vitaminli sebzeler kadifemsi beyaz şarap sosundan siz 
isteyene kadar ayrı kalır.

Paslanmaz çelik döner düğmeler

Hemyüzey ya da tezgahüstü

Ocaklar
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Gazlı ocaklar, 6.000 watt’a kadar hazır gücü 
kullanımınıza sunar. Daimi elektronik denetleme  
sistemi, herhangi bir nedenle alevin sönmesi 
durumunda otomatik olarak ateşleme yapar. Eğer cihaz 
yanmayacak durumda ise gazı otomatik olarak keser ve 
size sesli ve görsel olarak haber verir. Tekli bir Wok ocağı 
çok alev halkalı gaz gözü ile tüm ihtiyaçlara cevap verir 
fakat isterseniz sınırlarınızı 5 gözlü 90 cm boyutunda  
bir ocağa kadar genişletebilirsiniz. Sarı saf pirinçten 
üretilmiş gaz brülörleri yıllar sonra dahi gaz alevinin ilk 
günkü şekli ile simetrik olarak yanmasını sağlar.

Teppanyaki ızgaranın paslanmaz çelik yüzeyi üzerinde, 
ısı derecesine göre işlem yapabilirsiniz: İki ayrı ısıtma 
alanına sahit bu cihazımızda aynı anda ızgara ve sıcak 
tutma işlevini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca lav taşı 
barbekü ızgaramızın bir bölümünü kızartma tavası ile 
yer değiştirerek yine eş zamanlı ızgara yapma veya 
sıcak tutma mümkündür.

Tezgah havalandırma sistemi, görünüşte fizik kurallarına 
meydan okur. Bu sistem, ısı, yemek kokusu ve buharları, 
mutfak ortamına yayılmadan kaynağında yakalayıp, 
aşağı çeker. Tek masif çelik bir kontrol düğmesi ile iki 
adede kadar tezgah havalandırma modülü kontrol 
edilebilir. Mutfak tezgahının altındaki baza içinde zemin 
seviyesinde yerleştirilmiş emiş motorları sessiz çalışır, 
yer kaplamayan yassı havalandırma kanalları ise alt 
dolapların kullanım ve çekmecelerini etkilemez. Hatta 
ihtiyaç duyana kadar onun orada olduğunu fark 
etmezsiniz.

Asansörlü tezgah aspiratörü ise ocak arkasından 
görkemli bir şekilde yükselerek rol çalan bir tasarım 
objesidir. Tava ve tencerelerin üzerinden buhar ve 
kokuları yakalarken tezgahı da doğrudan aydınlatır. 
Görevini yerine getirdikten sonra, bir kez daha masaya 
zahmetsizce gömülür.

Asansörlü tezgah aspiratörü

Ocaklar





Bağımsız ocaklarımızın mükemmel olması için 
olağanüstü çaba göstermekteyiz. Tüm yüzeyi 
indüksiyonlu bu ocak, sezgisel olarak pişirme kabının 
konumu tanır ve harekete geçer. 80 cm’lik alan 
içerisinde sınırsız yaratıcılık ve zekayı sizin kullanımınıza 
sunar. Tüm alan sizin pişirme bölgeniz; tavayı nereye 
yerleştirmek yani yiyeceği nerede pişirmek isterseniz 
isteyin hepsi mümkün. Diğerlerine yer açmak için  
tavayı hareket ettirin; o ayarınızı hatırlar ve tavayı  
nereye geri koyarsanız koyun ayarı yine tavaya uygular.

Bu ocaklar, üzerinde başyapıtlarınızı oluşturmanız için 
size serbest hareket alanı sunan muazzam bir boş tuval 
gibidir. TFT dokunmatik ekran kontrol paneli bir akıllı 
telefonu olan herkese tanıdık gelecektir, çünkü alışıldık 
kaydırmalı dokunuş hareketi ile zamanlama bilgileri, 
yemek pişirme fonksiyonları ve güç seviyesi kolayca 
ayarlanabilir.
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Tezgah havalandırmalı 400 serisi flex indüksiyonlu ocak, 
88 cm genişliğinde bir yüzeye sahip olan hemyüzey bir 
ocaktır. Pişirme yüzeyinize kusursuz entegrasyonu 
sayesinde, mükemmel tasarım isteğinizi tatmin ederken 
performansıyla da etkiler. Pişirme bölgelerini daha 
büyük ve daha uzun tencere ve tavalar, Teppan Yaki, 
döküm ızgara veya wok halkası ile kullanıldığında wok 
tavası için birleştirebilirsiniz. İçgüdünüzün deneyler 
yapmasında izin verin. 

Bu yaratıcı özgürlükle birlikte, mantıklı ve ciddi bir 
seçenek de var. Entegre havalandırma sistemi 
ortamınızı temiz tutar. Pişirme alanları son derece etkili 
ve sessiz bir şekilde buhar ve kokudan arındırılır. Ünite, 
aydınlatmalı paslanmaz çelik düğmeler ve turuncu-
beyaz ekran üzerinden kontrol edilir. 

Bu, değişikliğe imkan tanıyan iyileştirmek ve ilham 
vermek için can atan bir indüksiyonlu ocaktır. 
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CG 492 tezgah ile hemyüzey, bir metreye kadar 
genişleyebilir ve hatta paslanmaz çelik bir havuz içine 
kaynak yapılarak kullanılır. Büyük merkezi bir Wok 
gözünün etrafın da 4 güçlü ocak gözü ile çevrilidir. 
Daimi gaz alev denetimi beklenmedik ters rüzgarlardan 
dolayı alevin sönmesi durumunda her bir ocak gözü 
otomatik yeniden ateşleme yapabilmektedir. Şefe 
döküm demir ızgaralar altında 18.000 watt kadar ısı 
sağlamaya hazır beş saf pirinç ocak gözü sunar ve 
göründüğü kadar güçlüdür.
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Tezgah alanının kısıtlı olduğu yerlerde, kontrol paneli 
cihaz üzerinde yerleştirilmiş daha kompakt bir modüler 
sistemi sunuyoruz. 28-70 cm arasında değişen 
büyüklüklerdeki bu grup son derece güçlü performansı 
ve aklı tasarımla kaynaştıran uyumlu bir seridir.  
Böylece alan sınırlı olmasına rağmen mutfak tutkularını 
sınırlamak gerekmez.

Gazlı, indüksiyonlu ve cam seramik ocakların yanında 
ızgara, fritöz, teppanyaki ve buharlı pişirici gibi  
daha sofistike seçeneklerimiz de mevcuttur. Tezgah 
havalandırma sistemleri ile kombine edilebilmesi, 
fırçalanmış paslanmaz çelik yüzeyli kontrol panelleri ile 
mutfağınızın tasarımını tamamlar.

200 serisi Vario ocaklar

Ocaklar
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Seçenekler yelpazesi, sizin sınırsız eşleştirmenize ve 
böylece kişiselleştirilmiş bir görünüm yaratmanıza izin 
vererek, bugüne kadarki en donanımlı mutfakların 
kapasitesinin ötesine uzanmanızı sağlar. Saf pirinç 
brülörlü iki alev halkası ile çevrili Wok ocak, tüm yemek 
pişirme kapları için geniş yer sağlayarak çok çeşitli ağız 
tatlarına hitap eder. Buharlı pişirici, indüksiyonlu ocak 
ve teppanyaki sağlıklı yemeklerin peşinden gidenlere 
ilham kaynağı olacak ve tezgah havalandırması da 
mutfağın tertemiz kalmasını sağlayacaktır.

Buharlı pişirici, buharlı pişirme, kaynatma, suyunu 
çıkarma, buğulama, meyvenin öz suyunu çıkarma, 
tazelemenin yanısıra et suyu hazırlama ve şarap  
azaltma için çeşitli hazırlama yöntemleri sunar. Dahası, 
aksesuarları kullanarak iki tepside pişirme yapabilir; 
ayrıca bu iki yemeğin hassas ilerleme sürecini cam 
kapaktan izleyebilirsiniz.

Tezgah havalandırması, hava dönüşümlü veya hava 
çıkışlı olarak çalıştırılabilir ve buhar ile yemek kokularını 
kaynağında giderir. Küçük alanlı mutfakların bitmeyen 
koku sorununa sessiz, minimalist ve incelikli bir cevap 
verir. 

İndüksiyonlu ocakta, kızartma yapmak veya büyük 
hacimli tencerelerde su kaynatmak için %50 daha  
güçlü bir hızlandırma fonksiyonu mevcuttur; bu özellik 
acelesi olanlar için harika bir seçenektir.

Teppan Yaki’de, 1800 watt’lık tam gücü kullanarak, 
240°C’de ızgara yapılabilir veya hassas bir sıcak tutma 
alanı sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Böylece 
yemek yapmanın keyfini yaşarsınız.

Kontrol düğmeleri

Ocaklar 
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Her biri farklı bir karaktere sahip olan bu ürün 
yelpazesi, 60 ile 100 cm arasında genişlikler sunar. 
İster çerçeveli veya hemyüzey, ister gazlı, indüksiyon 
veya cam seramik olsun, alanın sınırlı olduğu yerde 
tutku sınırlı değildir.

Kendilerini küçük pişirme yüzeyinin kısıtlamalarının 
ötesinde ifade etmek isteyen meraklılar için, esnek 
indüksiyonlu ocağımız vardır. Tahmin edebileceğiniz 
gibi, içinden seçim yapılacak birkaç farklı büyüklükte 
indüksiyonlu pişirme alanı sunar. Ancak daha büyük 
tava, tencere ya da kişiye özel aksesuarlar, ızgara 
plakası ve Teppanyaki için, bir düğmeye dokunabilir  
ve iki bölgeyi birleştirip büyük bir bölge haline 
getirebilirsiniz.

Profesyonel pişirme fonksiyonu önceden ayarlı  
yüksek, orta ve düşük ısı alanları ile sizin bir şef gibi 
yemek pişirmenize olanak verir. Tencereleri esnek 
indüksiyonlu pişirme alanları içinde hareket ettirilebilir 
ve tencere ısıtma alanı içinde nereye yerleştirilirse 
yerleştirilsin, ocak ısıtma seviyesini hatırlayacak ve 
uygulayacaktır. Yemek pişirmeyi tamamladığınızda, 
görsel unsurlar yüzeyin içerisinde hemen hemen 
kaybolur.

Ocak kontrolü, yüzeyin hijyenik temizlenmesi için 
kolayca kaldırılabilen döner bir düğme olan Twist Pad 
ile sağlanır. Gücünü sadeliğinden alan marifetli bir 
arayüz. Gazlı ocaklar, mekanik kontrollü 9 güç seviyesi 
sunan ''kılıç'' tipi düğmelere sahiptir. Bu  ocak serisi 
kullanımı kolay ve maceraya açık profesyonel aşçılık 
yeteneğine sahip olacak şekilde tasarlanmış esnek bir 
ocaktır.

200 serisi ocaklar
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Entegre havalandırma sistemli flex indüksiyonlu ocak 
büyük bir esneklik sağlar. Etkileyici 80 cm genişliğiyle 
iki büyük pişirme alanı şeklinde birleştirilebilen toplam 
dört pişirme alanına sahiptir. Manyetik Twist Pad, 
paslanmaz çelik veya siyah renk seçeneğiyle 
sunulmaktadır. Ocak kullanılmayacağı zaman yada 
temizlik için kolaylıkla çıkarılabilir. 

Tüm bu esneklik, entegre havalandırma sisteminin 
sağladığı otomatik hava kalitesi kontrolü ile bir aradadır. 
Aspiratör, ortamdaki havaya göre otomatik çalışacak 
şekilde ayarlanabilir ve buhar ve kokuları ocaktan 
uzaklaşmadan giderir. Bu, özel şefe yemek pişirmenin 
daha yaratıcı yönlerine odaklanma özgürlüğü sunar. 
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400 serisi Vario ocaklar

Vario flex indüksiyonlu 
ocak
VI 492 ■ 
Genişlik 90 cm
5 pişirme bölgesi
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında 

Vario indüksiyonlu ocak

VI 414 ■ 

Vario Teppan Yaki

VP 414 ■ 

Asansörlü tezgah 
aspiratörü
AL 400 ■ 

Vario flex indüksiyonlu 
ocak
VI 422 ■ 
Genişlik 38 cm
2 pişirme bölgesi
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında 

Vario flex indüksiyonlu 
ocak
VI 482 ■ 
Genişlik 80 cm
4 pişirme bölgesi
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında

Vario flex indüksiyonlu 
ocak
VI 462 ■ 
Genişlik 60 cm
4 pişirme bölgesi
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında 

Vario gazlı ocak

VG 425 ■ 

Vario gazlı wok

VG 415 ■ 

Vario elektrikli barbekü

VR 414 ■ 

Vario buharlı pişirici

VK 414 ■ 

Vario fritöz

VF 414 ■ 

Vario tezgah aspiratörü

VL 414 ■ 

Vario gazlı ocak

VG 491 ■ 

Tasarım seçenekleri
▲ Çerçevesiz
■ Paslanmaz çelik çerçeve
● Paslanmaz çelik kontrol paneli

 Home Connect

Genişlik 38 cm
1 pişirme bölgesi
Wok tavası için ideal, 
Wok halkası ile
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında

Genişlik 90 cm
5 gaz gözlü
Wok gözü ile
Tam elektronik güç seviyesi
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında

Genişlik 38 cm
2 gaz gözlü
Wok gözü ile
Tam elektronik güç seviyesi
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında

Genişlik 38 cm
2 gaz gözlü
Wok gözü ile
Tam elektronik güç seviyesi
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında

Genişlik 38 cm
Sert krom kaplamalı metal 
yüzey
Tam sıcaklık kontrolü
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında

Genişlik 38 cm
2 bölge
Açık döküm ızgara, 
lav taşları ile
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında

Genişlik 38 cm
2 bölge
Buharlı pişirme, 2 kademeli
Tam sıcaklık kontrolü
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında

Genişlik 38 cm
3 bölgeli kızartma teknesi
Tam sıcaklık kontrolü
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Kontrol düğmeleri tezgah 
alnında

Genişlik 120/90 cm
Genişletilebilir,
kullanılmadığı zaman
tamamen tezgah içerisine
indirilebilir 
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
Enerji verimliliği sınıfı: (AR 
400 142* emme motoru 
kombinasyonuna göre) A+   

Genişlik 11 cm
Ocakta yüksek verimli
havalandırma sistemi
Diğer 400 serisi Vario ocak
cihazları ile mükemmel
kombine edilebilir
Tezgahüstü ya da hemyüzey montaj 
Kontrol düğmeleri tezgah alnında 
Enerji verimliliği sınıfı: (AR 400 142* 
emme motoru kombinasyonuna göre) A+ 
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400 serisi ocaklar

Sınırsız pişirme yüzeyli 
indüksiyonlu ocak
CX 480 ▲ ■ 
Genişlik 80 cm
Tek bir büyük pişirme yüzeyi
TFT dokunmatik ekran
Tencereleri serbestçe
konumlandırma 

Flex indüksiyonlu ocak

CI 292 ▲ ■ 
Genişlik 90 cm
5 pişirme bölgesi
Twist Pad manyetik kumanda 
düğmesi

Flex indüksiyonlu ocak

CI 282 ▲ ■ 
Genişlik 80 cm
4 pişirme bölgesi
Twist Pad manyetik kumanda 
düğmesi

İndüksiyonlu ocak

CI 261 ■ 
Genişlik 60 cm
4 pişirme bölgesi
Sensör kontrollü güç seviyesi 
seçimi

Entegre havalandırma 
sistemli flex indüksiyonlu 
ocak
CV 282 ▲ ■
Genişlik 80 cm
4 pişirme bölgesi
Twist Pad manyetik kumanda 
düğmesi
Enerji verimliliği sınıfı: A

Gazlı ocak

CG 492

Gazlı ocak

CG 291

Gazlı ocak

VG 295

Cam seramik ocak

CE 291 ▲ ■
Genişlik 90 cm
5 pişirme bölgesi
Sensör kontrollü güç seviyesi 
seçimi

Cam seramik ocak

CE 261 ■
Genişlik 60 cm
4 pişirme bölgesi
Sensör kontrollü güç seviyesi 
seçimi

Gazlı ocak

CG 261

Flex indüksiyonlu ocak

CI 272 ▲ ■ 
Genişlik 70 cm
4 pişirme bölgesi
Twist Pad manyetik kumanda 
düğmesi

Flex indüksiyonlu ocak

CI 290 ■ 
Genişlik 90 cm
3 pişirme bölgesi
Twist Pad manyetik kumanda 
düğmesi

200 serisi ocaklar

Flex indüksiyonlu ocak

CI 262 ▲ ■ 
Genişlik 60 cm
4 pişirme bölgesi
Twist Pad manyetik kumanda 
düğmesi

Flex indüksiyonlu ocak

CI 283 ▲ ■ 
Genişlik 80 cm
5 pişirme bölgesi
Twist Pad manyetik kumanda 
düğmesi

Genişlik 90 cm
5 gaz gözü
Kontrol paneli
Wok gözü ile
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Genişlik 90 cm
5 gaz gözü
9 kademeli mekanik güç ayarı
Wok gözü ile
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Genişlik 60 cm
4 gaz gözü
9 kademeli mekanik güç ayarı
Wok gözü ile
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Tasarım seçenekleri
▲ Çerçevesiz
■ Paslanmaz çelik çerçeve
● Paslanmaz çelik kontrol paneli

 Home Connect

Genişlik 100 cm
5 gaz gözü
Paslanmaz çelik kontrol
düğmeleri
Wok gözü ile
9 kademeli mekanik güç ayarı
Tezgahüstü ya da hemyüzey 
montaj
 

Sınırsız pişirme yüzeyli 
indüksiyonlu ocak
CX 480 ■ 
Genişlik 80 cm
Tek bir büyük pişirme yüzeyi
TFT dokunmatik wekran
Tencereleri serbestçe
konumlandırma
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Aksesuarlar

Döküm tava

VA 261

Döküm tava

AM 060

Döküm alüminyum ızgara 
tepsisi
CA 052

Wok tavası

WP 400

Wok halkası

WZ 400

Sensörlü kızartma tavası

Pişirme sensörüLava stones Twist Pad

Makarna sepeti

Teppan Yaki tepsisi

GN 232/CA 051
Yapışmaz
Flex indüksiyonlu ocaklar için
 

Tam boy/yarım boy
 

Çok katmanlı özel alaşım
 

Çok katmanlı metalden imal 
edillmiştir
Derinlik 10 cm
 

Yalnızca indüksiyonlu Vario 
ocaklar için
 

GP 900
Paslanmaz çelik 
Teflon kaplamalı
4 farklı ebatta: 
Ø 15, Ø 18, Ø 21, Ø 28

FK 023
400 ve 200 serisi Vario buharlı 
pişirici için

LV 030 CA 230
Siyah manyetik kumanda düğmesi
200 serisi indüksiyonlu ocaklar 
için

CA 060
Tencere iç sıcaklığını kontrol 
eder 
Flex indüksiyonlu ocaklar için

Pişirme tepsisi

GE 020
Delikli/deliksiz
 

Paslanmaz çelik cihaz 
kapağı
VA 440

Paslanmaz çelik cihaz 
kapağı
VD 201
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Vario indüksiyonlu ocak 

VI 270 ●
Genişlik 70 cm
4 pişirme bölgesi
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Vario indüksiyonlu ocak

VI 260 ● 
Genişlik 60 cm
4 pişirme bölgesi
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Vario indüksiyonlu ocak

VI 230 ●
Genişlik 28 cm
2 pişirme bölgesi
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Vario gazlı ocak

VG 264 ●
Genişlik 60 cm
4 gaz gözü
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Vario gazlı ocak

VG 232 ●
Genişlik 28 cm
2 gaz gözü
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Vario gazlı wok

VG 231 ● 
Genişlik 28 cm
1 wok gözü
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Vario cam seramik ocak

VE 260 ●
Genişlik 60 cm
4 pişirme bölgesi
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Vario cam seramik ocak

VE 230 ●
Genişlik 28 cm
2 pişirme bölgesi
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Vario Teppan Yaki

VP 230 ●

Vario buharlı pişirici

VK 230 ●

Vario elektrikli barbekü

VR 230 ●

Vario tezgah aspiratörü

VL 041/040 ●

Vario fritöz

VF 230 ●
Genişlik 28 cm 
1 krom metal yüzey
Tam sıcaklık kontrolü
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Genişlik 28 cm 
1 ayrı kontrol edilebilir bölge
Açık döküm ızgara, lav taşları ile
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Genişlik 28 cm 
Buharlı pişirme, 2 kademeli
Tam sıcaklık kontrolü
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Genişlik 28 cm 
3 bölgeli kızartma teknesi
Tam sıcaklık kontrolü
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile

Genişlik 8.5 cm 
Tezgahta yüksek verimli 
havalandırma sistemi 
Paslanmaz çelik kumanda 
paneli ile
Enerji verimliliği sınıfı: B*
Tüm 200 serisi Vario cihazlarla 
mükemmel kombine edilebilir. 
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Havalandırma
Yemeğinizi ısıtın ve buğulayın, şefi değil

Gizli veya mütevazı olanlardan, dikkatleri üstünde 
toplayanlara kadar, havalandırma serisi içindeki  
her modelimiz, farklı bir alana yönelik olsa da aynı  
işlevi gerçekleştirir. Havalandırma sistemimiz, yemek 
pişirirken ortaya çıkan istenmeyen etkileri ortadan 
kaldırır.

Havalandırma cihazları mutfağın ön plana çıkmayan 
kahramanıdır; aromatik gıdaları muhteşem yiyeceklere 
dönüştürerek katlanılamaz durumları keyifli  
durumlara çevirmenize yardımcı olur. Gerçek bir şef 
gibi hissetmediğiniz sürece, mutfağınızı oluştururken 
havalandırma ön planda olmaz. Ancak yaşadıkça  
önemi ortaya çıkar. İşte bu yüzden biz de havalandırma 
cihazlarımızı ya görünmez olarak ya da bir gösteri 
unsuru olarak tasarladık. Tezgah havalandırmasında bu 
iki özelliği bir araya getirdik.

Pratik, sessiz ve akıllı. 400 ve 200 serisi havalandırmalar 
buharı ve kokuyu, manuel ya da otomatik olarak  
kontrol edilebilen güç seviyeleriyle mutfağın havasına 
göre ayarlayarak yakalarlar. Yükselip ve alçalarak 
uzatılabilen masa kavramından yola çıkarak, tezgaha 
monte aşağı çekişli, tavana monte modüler tavan 
havalandırması, duvara monte ada tipi ya da duvar  
tipi davlumbazlar… Her biri, eşsiz bir performans ile 
gücünü gösterir.

Havalandırma cihazlarımız, sahne arkasında  
mükemmel şekilde ve sessizce görev yapan bir sistem 
oluşturulması amacıyla hava akımı akılda tutularak 
tasarlanmıştır.
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400 serisi havalandırma cihazları

Mutfak havalandırmasını mükemmelleştirmek bir tür 
bilimdir. Ama bu durum, bir tarza sahip olunmayacağı 
anlamına gelmez. Duvara monte davlumbazlarımız  
hem boyut hem yetenek açısından ocaklarımızı 
tamamlar. Duvara monte olanları tercih etmeyenler  
için ada tipi davlumbazlarımız; ya da gözünün önünde 
bir engel olmasını istemeyenler için neredeyse boyut ve 
yerleşimi ne olursa olsun tüm mutfak ortamını kontrol 
edebilen modüler tavan ünitelerimiz de bulunur.

Duvar ve ada tipi davlumbazlar açık mutfak yaşam 
tarzınıza uygun bir ortam sağlarlar. Dış cepheye 
konumlanabilen emiş motorları veya aktif karbon 
filtreleri ile kokuları sessiz ve mükemmelce yok ederler. 
Şerit filtreleri optimum buhar ve yağ top lamayı 
sağlarlar;  
aynı zamanda etkileyici görünümlere de sahiptirler. 
Gömülü, dimlenebilir LED’ler, mutfak tezgahını doğal 
beyaz ışıkla doldurabilir veya mutfak için bir ortam 
aydınlatması yaratabilir. 

Daha minimalist bir yaklaşım arzu ediliyorsa, tezgah 
üstü havalandırma tasarımları da bulunmaktadır. Aşağı 
çekişli havalandırma hemen göze çarpmaz; buhar  
ve kokuları yok ederken neredeyse görünmezdir. 
Asansörlü tezgah aspiratörü ise yüzeyden metal bir 
duvar gibi yükselir.

Bu havalandırma sistemleri, sizin ona vereceğiniz 
görevden çok daha fazlasını yapabilecek yeteneklere 
sahiptir.
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Tezgah havalandırması bizim 1976 yılında  
geliştirdiğimiz ve yıllar boyunca mükemmelleştirdiğimiz 
bir inovasyondur. Herhangi bir 400 serisi Vario  
ocak düzenlemesine sorunsuz uyan aşağı hava akışı 
oluşturan bu sistem, koku ve buharı kaynağında etkili 
bir şekilde yok eder.

Bu sistem, yer aldığı serideki ocaklar gibi paslanmaz 
çelik düğmelere sahiptir. Özel tasarımlı yağ filtreleri 
hava akışını arttırır ve daha fazla yağ emer. Hava 
dolaşımlı, kullanımlarda aktif karbon filtreleri kokunun 
temizlenmesi için etkin bir rol oynar.
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Asansörlü tezgah aspiratörü, tezgahtan yükselip 
alçalarak tencerelerin hemen üstünden buharı, kokuları 
yakalar ve bu arada ayarlanabilir LED aydınlatmalar 
aracılığıyla göze rahatsızlık vermeden tezgahı aydınlatır. 
Her bir sistem, saatte birçok kez ortamı havalandıran 
otomatik bir havalandırma özelliği ile tasarlanmıştır. 
Havayı ister çekme ister sirküle etmede aynı 
performansı gösterir.

Vario tavan aspiratörü, mimari yapıya entegre modüler, 
modernist bir çözümdür. Bir odayı hızlı bir şekilde 
temizleyebilmek için bir uzaktan kumanda yardımıyla 
kontrol edilir.

Vario tavan aspiratörü
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200 serisi cihazlar, tezgah yüzeyine konumlanıp aşağı 
çekişli havalandırma sisteminden duvara monte ve  
ada tipi davlumbazlara kadar şefe birçok seçenek  
sunar. Göz alıcı eğimli davlumbazdan ankastre tavan 
aspiratörlerine, mutfak üniteleri içine gizli sürgülü 
aspiratör ve gömme aspiratöre ürün yelpazesi çok 
geniştir. Cam ön yüzeyli eğimli ve düşey duvar 
davlumbazları üç renk seçeneği ile sunulmaktadır: 
Gaggenau Antrasit, Metalik ve Gümüş.

Her biri havayı sirküle ederek veya dışarı atarak yüksek 
performans gösterir. Güçlü aydınlatmalarıyla çekici  
bir ortam aydınlatması sunar. Yönetimi basit, kolay 
çıkarılabilir filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir 
olmanın yanısıra son derece etkilidir. Bu cihazlar  
aynı zamanda manuel olarak kontrol edilebilir veya 
otomatik olarak çalışabilir, algıladığı dumana bağlı  
olarak fan hızını kendi kendine ayarlayabilir; sessiz 
gücüyle insanları etkiler.

Hava hareketi artık gözünüze çok güzel görünecek.

200 serisi havalandırma cihazları
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Açılı ve düşey panelli duvar davlumbazları, cam ön 
yüzeyleriyle çarpıcı bir tasarıma sahiptir ve Gaggenau 
Antrasit, Metalik ve Gümüş olmak üzere üç renk 
seçeneğiyle sunulur.  Düşük ses seviyelerine rağmen, 
son derece verimlidir. 

Zamansız tasarımla ilgili her şey, sesi ortadan 
kaldırmak ve buharı yok etmek için tasarlandı. Akıllı 
tasarımları, düşük güç seviyelerinde daha fazla buhar 
çekebilmelerini sağlar. Aktif karbon filtre, kokuların 
giderilmesinde özellikle etkilidir. Özel bir aksesuar 
olarak sunulan yenilenebilir aktif karbon filtre ise yıllar 
boyunca kullanılabilir. Her ikisi de neredeyse tamamen 
sessiz, iyi yalıtılmış motorun daha da düşük ses 
seviyelerinde çalışmasına olanak sağlar. Bu sessizlik 
ve güçlü estetik, hiçbir şekilde performanstan taviz 
anlamına gelmez. Sistem elektronik kontrollü üç güç 
seviyesi ile tüm buharı tamamen çekebilir. Yoğun 
pişirme sırasında cam panel öne doğru açılarak çekiş 
alanı artırılabilir ve daha etkili bir temizleme 
sağlanabilir. 

Davlumbazların ortam aydınlatmaları dört Gaggenau 
tonu ile sunulmaktadır. Soğuk Beyaz, Doğal Beyaz, 
Sıcak Beyaz ve Turuncu.
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Tezgah aspiratörü

Duvar davlumbazı

Tavan aspiratörü
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Çarpıcı 200 serisi tavan aspiratörü iki seçenekte 
sunulur: mutfağın tasarımına uygun olacak şekilde ya 
da doğrudan tavana monte etmek mümkündür.

Aşağı çekişli tezgah aspiratörü 1976 yılında, 
havalandırma cihazının baş seviyesinden uzakta 
olmasını tercih edenler için geliştirdik. 8,5 cm  
genişliği ile bu ünite, Vario 200 serisinin minimalist 
kahramanıdır. Koku, buhar ve yağları sizi rahatsız 
etmeden sessizce yok eder.

Heykelsi duvar davlumbazı seçenekleri; 70 ila 120 cm 
aralığında paslanmaz çelik, verimli, cazip ve kolay 
temizlenebilen, düz filtre tasarımlı yapılarıyla neredeyse 
kokuyu tamamen yok eder. Göründükleri kadar 
etkilidirler.

Ada tipi davlumbaz 90 ila 120 cm genişlikte boyutları  
ile hem teknolojik açıdan hem de görünüş olarak 
etkileyicidir. Klasik kutu veya kademeli tasarım 
seçenekleri var. Çerçeveli emiş filtresi ve optimal iç 
hava akımı sayesinde son derece verimli çalışır. Entegre 
LED ışıklar her iki tasarımı da aydınlatır.
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Sürgülü aspiratör, performanstan ödün vermeden  
yer tasarrufu sağlayan bir çözüm olarak 200  
serisini tamamlar. 60 – 90 cm genişlik sınırları içine 
zahmetsizce yerleştirilir. Becerikli, genişletilebilir ve 
sessizdir. Akıllı bir mekanizma aracılığıyla öne doğru 
otomatik olarak açılır ve isteğe bağlı bir asansör 
çerçevesi davlumbazın tamamen dolap içinde 
saklanmasına olanak verir.

Entegre cam panel, ayarlanabilir ışıklar, dört güç 
seviyesi yanısıra optimal güç seviyesini çalıştıran 
otomatik bir fonksiyon sunar. İşiniz bittiğinde bunların 
tamamı görünmez yuvalarına özenle geri çekilir.

Gömme aspiratör, alandan kazanmanın önemli olduğu 
durumlar için bir diğer güçlü seçenektir. Sessiz motor, 
tamamen mutfak mobilyasına gizlenebilir ve üç 
performans seviyesinin yanında bir yoğun mod 
kademesi sunar. Temizlenmesi kolay cam yüzey ve 
dimlenebilir aydınlatma, paslanmaz çelik kaplı ve 
gözlerden uzak ama ele yakındır. 

Sessiz, neredeyse görünmez ve tam donanımlı bu 
sistemin gücü, hizmetinize hazır. 

Gömme aspiratör



400 serisi havalandırma cihazları

Vario tavan aspiratörü

AC 402
Filtre modülü
Boyutlar 80 x 40 cm

Asansörlü tezgah 
aspiratörü
AL 400
Genişlik 120/90 cm
Kullanılmıyorken tezgah içine 
tamamen gizlenir. 
Enerji verimliliği sınıfı: A+ 
(AR 40x xxx emme motoru 
kombinasyonuna göre)

Vario tezgah aspiratörü

VL 414
Genişlik 11 cm
Ocakta yüksek verimli 
havalandırma sistemi
Enerji verimliliği sınıfı: A+ 
(AR 40x xxx emme motoru 
kombinasyonuna göre)

Ada davlumbazı

AI 442
Genişlik 160/120/100 cm
Büyük toplama alanı
ve açılı bölme filtresi
sayesinde pişirme
buharının yüksek verimle
emilmesini sağlar
Enerji verimliliği sınıfı: A+ 
(AR 40x xxx emme motoru 
kombinasyonuna göre)

Vario tavan aspiratörü

AC 482/462
Kontrol modülü
Boyutlar 80 x 14 cm

Vario tavan aspiratörü

AC 472
Aydınlatma modülü
Boyutlar 80 x 14 cm

Duvar davlumbazı

AW 442
Genişlik 160/120/90 cm
Büyük toplama alanı
ve açılı bölme filtresi
sayesinde pişirme
buharının yüksek verimle
emilmesini sağlar
Enerji verimliliği sınıfı: A+ 
(AR 40x xxx emme motoru 
kombinasyonuna göre)

Filtre modülü, kumanda modülü ve aydınlatma modüllerinin farklı şekillerde bir araya 
getirilebildiği modüler sistem. Enerji verimliliği sınıfı (yalnızca AC 402): B (AR 400 142 emme 
motoru kombinasyonuna göre) 
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Tavan aspiratörü

AC 231
Genişlik 120 cm
Doğrudan tavana
yerleştirilir

Tavan aspiratörü

AC 250
Genişlik 90 cm
Mutfak tasarımına 
mükemmel uyum
Enerji verimliliği sınıfı: A

Tezgah aspiratörü

VL 041/040

Sürgülü aspiratör

AF 210

Gömme aspiratör

AC 200
Genişlik 86/70/52 cm
Üst dolap içine tamamen
gizlenebilir
Enerji verimliliği sınıfı: A

Sürgülü aspiratör

AF 200

Ada davlumbazı

AI 240
Genişlik 90 cm
Pişirme buharlarının
zamanın ötesinde kutu
tasarımı içinde son
derece verimli bir şekilde
emilmesini sağlar
Enerji verimliliği sınıfı: A

Duvar davlumbazı

AW 240
Genişlik 120/90 cm
Pişirme buharlarının
zamanın ötesinde kutu
tasarım içinde son
derece verimli bir şekilde
emilmesini sağlar
Enerji verimliliği sınıfı: A

Duvar davlumbazı

AW 250/251/253 
Genişlik 70/90 cm
Açılı paneli, ocağın üzerinde 
geniş baş mesafesi sağlar
Enerji verimliliği sınıfı: A

Duvar davlumbazı

AW 270/271/273 
Genişlik 90 cm
Düşey paneli, ocağın üzerinde 
geniş baş mesafesi sağlar
Enerji verimliliği sınıfı: A

Gaggenau 
Anstrasit

Gaggenau 
Metalik

Gaggenau 
Gümüş

Tasarım seçenekleri
Cam tasarımlı eğimli ve düşey duvar davlumbazları 
AW 250/251/253 ve AW 270/271/273 için üç renk seçeneği 
mevcuttur.

  Home Connect
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Genişlik 8,5 cm
Tezgah yüzeyinde yüksek
verimli havalandırma
sistemi
Diğer 200 serisi Vario
cihazları ile mükemmel
kombine edilebilir
Enerji verimliliği sınıfı: B

Genişlik 90/60 cm
Buhar filtresinde entegre
cam panel sayesinde
sade tasarım
İsteğe bağlı aksesuar:
Üst dolap içine tam
entegrasyon için çerçeve
alçaltılması
Enerji verimliliği sınıfı: A

Genişlik 60 cm
Buhar filtresinde entegre
cam panel sayesinde
sade tasarım
İsteğe bağlı aksesuar:
Üst dolap içine tam
entegrasyon için çerçeve
alçaltılması
Enerji verimliliği sınıfı: A
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Soğutma
Tazeliği koruyun.

Kapsamlı soğutma portföyümüz, mutfağınızı ideal bir 
şekilde tamamlar ve en taze malzemelerden ilham 
almanıza olanak sağlar. Esnek modüler ve solo ürün 
serilerimiz, en narin ve zor yemekleri hissedebilir ve 
karşılık verebilir. Örnek olarak büyük, kokulu Japon 
Shiso nane yaprağı verilebilir; hassas bir baharat, dikkat 
çekici bir garnitür ve hatta bir wasabi yatağı. Duyarlı bir 
şekilde soğutulması gerekir. 

Bazı maddelerinin olgunlaşmak için zamana 
gereksinimleri vardır, bazıları ise özellikle serin bir 
ortamı tercih eder. Vario 400 ve 200 serisi buzdolapları, 
dondurucular, soğutucu-derin dondurucu 
kombinasyonları ve şarap iklimlendirme dolapları, 
hassas soğutma teknolojisi ve farklı soğutma bölgeleri 
ile her talebe cevap verirler. Üstün performans, gücünü 
soğutma teknolojimizin kalitesi ve hassasiyetine 
borçludur. Kırmızı hindiba daha canlı kalır, mangolar 
daha uzun süre dayanır, et ve balığın ömrü uzatılır.

Şarap severler için, güzel bir şarap en az bir egzotik 
meyve kadar hassasiyet ve incelik gerektirir. Şarabınızın 
keyifli bir içim için korunması, sergilenmesi ve 
hazırlanması gerekir. Bunlar, şarap iklimlendirme 
dolabınızın bir şarap mahzeniyle aynı özelliklere sahip 
olmasını gerektiren zorlu işlevlerdir.
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Tamamen ankastre modüler soğutucu ailesi: 
buzdolapları, dondurucular, soğutucu-dondurucu 
kombinasyonları ve şarap iklimlendirme dolapları 
etkileyici bir görüntü oluşturmak için çok farklı 
şekillerde bir araya getirilebilirler. Çarpıcı olmalarını 
isterseniz, paslanmaz çelik veya alüminyum kapak 
ilavesi ile de yarattıkları etkiyi artırabilirsiniz.

Kendi sınıfının en sessiz ürünleri olan bu cihazların içi 
tamamen hijyenik paslanmaz çelik panellerle kaplıdır. 
LED ışık sütunları ve tavan spot ışıkları ile aydınlatılan 
iklim bölgeleri, en hassas salata yaprağı için mükemmel 
bir ortam yaratmak üzere hassas bir şekilde kontrol 
edilebilir. Profesyonel mutfaktan esinlenen, el yapımı 
kapak rafları olağanüstü hijyenik bir iç mekan sağlayan 
yekpare alüminyumdur. Estetik görünümünün yanısıra 
tüm bu özellikler 400 serisini diğerlerinden ayırır.

Şarap iklimlendirme dolaplarımız aynı titizlikle üretilir; 
etiket sunum aydınlatması ve açılmış şişelerin ve 
karafların dikey konumlandırma tepsileri, gıpta ile 
bakılan şarap koleksiyonunuzu bir sanat sergisi gibi 
gösterir. İki ayrı bölge, hem sıcaklık ve hem de nemi 
kontrol ederek size bir şarap mahzeni ortamı sağlar  
ve mükemmel içim sıcaklığı sunar. Size de mükemmel 
anda şişe mantarını çıkarmak kalır.

400 serisi Vario soğutucular
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Masif antrasit alüminyum kapı rafları

Tamamen dışarı çekilebilir derin dondurucu çekmecesi ve 
sıcak beyaz, gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar

Büyük paslanmaz çelik kapı, dokun-aç özelliği ile açılır 
ve neredeyse fark edilemeyecek kadar berrak cam 
rafları ve anstrasit alüminyum öğelerle birlikte 
profesyonel seviyede bir paslanmaz çelik iç yüzeyi 
gözler önüne serer. İki yeni kapı açma asistanı, en 
büyük ve en ağır kapıların dahi çek-aç veya bas-aç 
seçenekte zahmetsizce açılmasına olanak sağlar. 

Minimalist iç tasarım, gözü rahatsız etmeyen sıcak 
beyaz LED aydınlatma ile gizli ve nazik bir şekilde 
aydınlatılır. Neredeyse tamamen gizli kızak sistemi 
sayesinde, rafların ve kapı raflarının yükseklikleri 
kolaylıkla ayarlanabilir. Hatta hoş ve tüm dolaplarla eşit 
seviyede olacak şekilde hizalanabilir. 

Soğutma hassasiyeti, sıcaklığın eşit bir şekilde 
dağılmasıyla sağlanır. Çeşitli soğutma bölgeleri de 
bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Home Connect 
kullanılarak, cihazlar dijital evinize entegre olur ve 
uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.  Farklı soğutma 
bölgeleri ayrı ayrı ayarlanabilir. Böylece, taze tutma ve 
0° çekmecelerinde ideal saklama koşulları sağlanır ve 
et ve balık ürünleriniz daha uzun süre muhafaza edilir.
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Ciddi şarap meraklıları, şarabın en mükemmel şekilde 
saklanması konusunda tutkuludurlar. Bir şarap 
iklimlendirme dolabının sadece depolama hassasiyeti 
sağlayan sabit sıcaklıkları koruması yetmez; 
mutfağınızın prestijini artırırken aynı zamanda 
koleksiyonunuzun da sergilenmesi de gerekir.

400 serisi Vario şarap dolapları, kapı açma asistanı ile 
artık koleksiyonunuza erişmeyi daha da kolay hale 
getirir. Çek-aç veya bas-aç kapı mekanizması seçeneği 
kapıda kulplu tasarım isteyip istemediğinize bağlıdır. 
Gizli teleskopik raylar, şişe raflarının tamamen dışarı 
çekilmesine olanak sağlar. Diğer yandan kullanılan 
meşe ve koyu antrasit alüminyum malzemeler şarabı 
nazik bir şekilde muhafaza eder ve sunumları 
zenginleştirir. 

Üç adede kadar bağımsız kontrollü sıcaklık bölgesi, 
sezgisel bir TFT ekran üzerinden kontrol edilir. 
Koleksiyonunuz bir kısmı mahzen koşullarında 
muhafaza edilirken, hemen keyfine varılması gereken 
şişeler istendiği zaman servis edilebilir. Ses ve titreşim 
minimum seviyede tutularak hem içeride hem de 
dışarıda huzurlu bir ortam oluşturulur ve nem seviyesi 
belirtilen seviyede korunur. 

Gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatma önceden 
ayarlanmış 5 ışık senaryosu ile etkileyici 
koleksiyonunuzu hoş bir ışık altında sergilemenize 
yardımcı olur. 

Şarap saklama ve 
servise hazırlama dolapları 





Tamamen dışarı çekilebilir şişe rafları

400 serisi Vario şarap saklama ve servise hazırlama dolabı 

Tama ankastre şarap saklama ve servise hazırlama dolabı
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45,7 cm ila 61 cm arası niş genişlikleri ve 82 cm ve 213 
cm yükseklikleri ile şarap iklimlendirme dolapları 
tamamen mutfak dolabınıza ankastre edilebilir ya da bir 
tezgah altına takılabilir. Elektronik sıcaklık kontrolü 5°C 
ve 20°C arasında sabit sıcaklıkları garanti eder. 

Açılmış ve servis etmekte olduğunuz şarabı veya karafı 
dimlenebilir sunum ışığı ile aydınlatabilir ve dikey olarak 
havalanmasını sağlayabilirsiniz. Şarap en uygun ısıda 
havalanacağı ve lezzetleneceği için, her kadeh en 
mükemmel ısıda servis edilebilir.

Ankastre şarap saklama ve servise hazırlama dolabı, 
değerli şaraplarınıza kolay erişiminizi sağlayan bir 
soğutucu duvar konseptine zahmetsizce uyum sağlar 
ve kilitlenebilir. Özel cam dolap kapağı şarabı UV 
hasarına karşı korurken, sizden koruyan tek şey ise kilit 
olur.

Tezgah altı şarap saklama ve servise hazırlama dolabı, 
bir veya iki iklim bölgesi ve bir sunum ışığı da dahil 
olmak üzere her fonksiyonu sunarak herhangi bir 
mutfağa mükemmel uyum sağlar. Boyutu küçük olabilir 
ama 42 şişeye kadar önemli bir miktarı mükemmel 
koşullarda saklar.

İşlenmemiş meşe çubuklar hassas şarap etiketlerine 
hiçbir zarar vermeden şarabınızı nazikçe güvence 
altında tutar. Alüminyum tepsilere ek olarak, iç ortam 
şarabın aromasını veya tadını hiç etkilemeyecek şekilde 
tasarlanmış malzemelerden yapılmıştır; iç ortam havası 
aktive edilmiş özel kömür filtreleri içinden geçirilerek 
nötralize edilir. Son olarak, olağanüstü mühendislik 
dolabı neredeyse titreşimsiz hale getirmeye özen 
göstermiştir ve amortisörlü yumuşak kapak kapatma 
sistemi geride kalan şişeleri rahatsız etmemenizi sağlar. 
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200 serisi Vario soğutucular

200 serisi soğutucu-dondurucu kombinasyonları ve 
dondurucular herhangi bir standart ankastre mutfak 
tasarımına mükemmel uyum sağlar ve standart 
soğutuculardan daha fazla iç hacim sunmayı başarır.

Bunu, cihaz teknolojisinin bir kısmını baza boşluğuna 
konumlandırarak bir takım akıllı mühendislik çalışması 
ile başardık. Böylece sadece daha fazla özgürlük alanı 
değil aynı zamanda bir hayli parlak avantajlar da elde 
edildi. Dört adede kadar soğutma bölgesi, Gastronorm 
tepsi rafı ve somon balığı, biftek ya da enginarınızın 
doğallığını koruyan tazelik koruyucu soğutucu 
çekmecesi. Hatta bazı cihazlarda, uzaktan kontrol 
imkanı sağlayan Home Connect özelliği de sunulmakta.

Tam dışarı çekilebilir raflar ve çekmeceler, tüm bu akıllı 
alana erişimin kolay olduğu anlamına gelir. Son olarak 
amortisörlü kapağı kapatmak istediğinizde ise kapak 
yumuşak bir şekilde kapanacaktır.
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Zarif ve etkileyici derecede verimli soğutucu -
dondurucu, buzdolabı ve derin dondurucu serisi çoklu 
kombinasyonlar sunar. Üstelik her biri 56 cm genişlik ve 
177,5 cm yükseklikte niş boyutuna sahiptir. Geliştirilir-
ken ince düşünülmüş ve yenilikçi bir yaklaşımla her  
yönüyle maksimize edilmiştir: Hacmi, performansı, 
enerji verimliliği ve seçenekleri son noktasına kadar  
mükemmelleştirilmiştir.

Şefler, gıdaların saklanma koşulları arasında büyük 
farklılıklar olduğunu bilirler. Bizim buzdolaplarımızla 
gıdalar birbirinden ayrı saklanabilir ve kendilerine özel 
korumanın keyfini yaşarlar. Geniş hacimli bir soğutma 
bölgesi yanısıra çok sayıda çekmeceler mevcuttur, 
bunlardan biri hassas ve değerli yiyecekler için nem 
kontrollüdür.

Basamaklı raflar ekstra büyük öğelerin zahmetsizce 
yerleşmesine imkan verir. Özel Gastronorm tepsiler, 
mutfaktaki yetkinliğinizi artırmak için kullanılabilir;  
hazırlama ve soğutma aşamasından pişirme ve sunuma 
kadar sorunsuz bir yolculuk yapma fırsatı yaratır.  
Sadece yemek çeşitlerinizi korumakla kalmayacak aynı 
zamanda iç alandan da en verimli şekilde yararlanmış 
olacaksınız. 

Aksesuarlar, özel yuvalarına düzenli, temiz, sorunsuz ve 
belki de biraz gururlu bir şekilde kayarak girerler. Hatırı 
sayılır büyüklükteki 177,5 cm soğutucu-dondurucu 
kombinasyonu, genişletilmiş esnek alanı içinde ekstra 
bir soğutma bölgesi sağlar. 4 yıldızlı dondurucu, buz 
çözme sıkıntısını ortadan kaldıran No-Frost teknolojisi 
ile donatılmıştır. Diğer etkileyici fonksiyonları arasında 
elektronik sıcaklık ayarı ve süper hızlı dondurma  
sayılabilir.

Şarap ve şampanya rafları dört şişeye kadar  
konumlanabilir ve rafa gereksiniminiz olmadığında  
raf katlanarak size daha fazla alan sağlar.

Basamaklı raflar ve Gastronorm aksesuarlar
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Bu seri, sayısız soğutma çözümleri sunmaktadır: 541 
litrelik geniş hacim içinde kendinizi kaybedebilir ya da 
60 cm-82 cm arası uygun bir alana soğutucu ve 
dondurucularımızdan birini sığdırabilirsiniz. Büyük ya 
da küçük, minimalist, temiz hatlarımız sayesinde 200 
serisi soğutucularımız mutfağınızın herhangi bir 
köşesine çok önemli bir tasarım öğesi olarak 
yerleştirilebilir. Farklı soğutma bölgeleri, tazelik 
koruyucu soğutma çekmeceleri, dört yıldızlı 
dondurucu bölmesi ve ayarlanabilir raflar gibi 
özelliklerden seçim yapabilirsiniz.

Sonuçta biz Gaggenau’yuz; standartları biz belirleriz.

200 serisi soğutucular



200

Vario soğutucu ve derin 
dondurucu
RY 492 
Niş genişliği 91.4 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulplu ya da kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 518 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario soğutucu ve derin 
dondurucu
RB 472 
Niş genişliği 76.2 cm 
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulplu ya da kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 418 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario soğutucu ve derin 
dondurucu
RB 492 
Niş genişliği 91.4 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulplu ya da kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 521 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario soğutucu

RC 462 
Niş genişliği 61 cm 
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulplu ya da kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 356 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario soğutucu

RC 472 
Niş genişliği 76.2 cm 
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulplu ya da kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 463 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario şarap saklama ve 
servise hazırlama dolabı
RW 466 
Niş genişliği 61 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
3 ayrı kontrol edilebilen şarap 
saklama bölgesi 
Cam kapılı, kulplu ya da 
kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
99 şişe kapasiteli
Enerji verimliliği sınıfı A

Vario şarap saklama ve 
servise hazırlama dolabı
RW 414 
Niş genişliği 45.7 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
2 ayrı kontrol edilebilen şarap 
saklama bölgesi
Cam kapılı, kulplu ya da 
kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
70 şişe kapasiteli
Enerji verimliliği sınıfı A

Vario derin dondurucu

RF 461 
Niş genişliği 61 cm  
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulplu ya da kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 328 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario derin dondurucu

RF 471 
Niş genişliği 76.2 cm 
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulplu ya da kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 429 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario soğutucu

RC 492 
Niş genişliği 91.4 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulplu ya da kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 567 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario derin dondurucu

RF 411 
Niş genişliği 45.7 cm
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulplu ya da kulpsuz tasarım
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız 
etmeyen LED aydınlatmalar
Net hacim 226 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

400 serisi Vario soğutucular

Vario derin dondurucu

RF 463 
Niş genişliği 61 cm 
Niş yüksekliği 213.4 cm
Kulplu ya da kulpsuz tasarım
Su ve buz pınarı için yaklaşma 
sensörü ve aydınlatma. 
Net hacim 300 l
Enerji verimliliği sınıfı A+

400 serisi Vario şarap saklama ve servise hazırlama dolapları

  Home Connect



200 serisi soğutucular

Soğutucu ve derin 
dondurucu (Solo)
RB 292
Niş genişliği 70 cm
Niş yüksekliği 200 cm
Solo soğutucu, cam ardından 
paslanmaz çelik cam kapı
Nem kontrol çekmecesi dahil 
4 farklı saklama bölgesi 
Net hacim 395 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Side-by-side soğutucu ve 
derin dondurucu (Solo)
RS 295
Niş genişliği 91.4 cm
Niş yüksekliği 178 cm
Solo soğutucu, Gaggenau 
antrasit cam kapı
Taze tutma çekmecesi
Su ve buz pınarı
Net hacim 541 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Soğutucu ve derin 
dondurucu
RB 282 
Niş genişliği 56 cm
Niş yüksekliği 177.5 cm
Nem kontrol çekmecesi dahil 
3 farklı saklama bölgesi
Net hacim 270 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Soğutucu

RC 200
Niş genişliği 60 cm
Niş yüksekliği 82 cm
Net hacim 137 l 
Enerji verimliliği sınıfı A++

Derin dondurucu

RF 200
Niş genişliği 60 cm
Niş yüksekliği 82 cm
Net hacim 98 l 
Enerji verimliliği sınıfı A+

Vario soğutucu ve derin 
dondurucu
RB 289
Niş genişliği 56 cm 
Niş yüksekliği 177.5 cm
4 farklı saklama bölgesi; 2 adet 
taze tutma çekmecesi dahil
Net hacim 245 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario soğutucu ve derin 
dondurucu
RB 287
Niş genişliği 56 cm 
Niş yüksekliği 177.5 cm
Net hacim 258 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario soğutucu

RC 289
Niş genişliği 56 cm 
Niş yüksekliği 177.5 cm
3 farklı saklama bölgesi
Net hacim 302 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

Vario derin dondurucu

RF 287
Niş genişliği 56 cm
Niş yüksekliği 177.5 cm
Net hacim 210 l
Enerji verimliliği sınıfı A++

200 serisi Vario soğutucular

  Home Connect



400 serisi aksesuarlar

Şeffaf kapaklı saklama 
kabı
RA 430
Antrasit

Şişe sunum ayağı

RA 493
Meşe ağacı ve antrasit 
alüminyum

Tutma kolu

RA 425
Paslanmaz çelik

Şişe rafı

RA 491
Tamamen dışarı çekilebilir
Gizli teleskopik raylı
Meşe ağacı ve antrasit 
alüminyum

Şarap sunum tepsisi

RA 492
Tamamen dışarı çekilebilir
Meşe ağacı çerçeveli
Karaf ve açık şişeler için 
idealdir

Buz kovası

RA 448
Küçük buz kovası
90° açı ile montaj yapılan 
durumlarda, standart buz 
kovası, küçük boy buz kovası ile 
değiştirilmelidir
RF 471/RF 461/RF 411 için

200 serisi aksesuarlar

Gastronorm tepsi

GN 114

Yapışmaz, GN 1/3 
Deliksiz

Gastronorm kapak

GN 410

Paslanmaz çelik tepsi kapağı, 
GN 1/3 

Gastronorm tepsi

GN 114

Yapışmaz, GN 2/3 
Deliksiz

Gastronorm kapak

GN 410

Paslanmaz çelik tepsi kapağı, 
GN 2/3

Gastronorm tepsi

GN 114

Paslanmaz çelik, GN 1/3 
Deliksiz

Gastronorm tepsi

GN 114

Paslanmaz çelik, GN 2/3 
Deliksiz

98Soğutucular



Şarap iklimlendirme dolapları

Şarap iklimlendirme 
dolabı
RW 404
Niş genişliği 60 cm
Niş yüksekliği 82 cm
İki ayrı kontrol edilebilen 
şarap saklama bölgesi 
Tezgah altı, paslanmaz çelik 
çerçeveli cam kapı
34 şişe kapasiteli
Enerji verimliliği sınıfı A

Şarap iklimlendirme 
dolabı
RW 402
Niş genişliği 60 cm
Niş yüksekliği 82 cm
Tek büyük şarap saklama 
bölgesi
Tezgah altı paslanmaz çelik 
Dimlenebilir sunum ışığı
42 şişe kapasiteli
Enerji verimliliği sınıfı A
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Onlar yıllardır dikkatlice korunan, kırılgan, değerli, 
yiyeceklerden daha fazla anıları saklayan, nihayetinde 
ailenize tanıklık eden objelerdir. Yemek takımlarınızı 
bulaşık makinesine layık oldukları şekilde itina ile 
yerleştirin. Tıpkı harika bir yemekte olduğu gibi, bazı 
modern sofra takımları da el işçiliği tekniklerini gururla 
gözler önüne sererler ve korunması gerekirler.

400 ve 200 serisi bulaşık makinelerimiz, Gaggenau 
mutfağı içine sorunsuz bir şekilde konumlanabilirler. 
Cihazlar, TFT ekranların sezgisel kontrollerinden 
başlayarak, kulpsuz dokun aç kapak, hızlı ve tam 
kurutma için tasarruflu Zeolit teknolojisi, sıradışı ve 
değerli bulaşıklarınız için ayarlanabilir sepet dikmeleri, 
aydınlatılan iç kısımlar gibi sınırsız özellikler sunar.

Bulaşık yıkamak hiçbir zaman eğlenceli bir iş 
olmayacaktır, ancak farklı hale getirilebilir.

Bulaşık yıkama
Çünkü bulaşıklar birer tabaktan ibaret
değildir.





Dishwashing 

The dishwashers 400 series

A gentle nudge opens the handleless door, bathing you 
in a diffuse light as baskets are gently glided out on 
smooth running rails – a little push and the cushioned 
closing occurs. All is designed to protect your delicate 
glass and porcelain whilst deceiving you into thinking 
you are doing something far more special than 
mundanely loading the dishwasher. 

Choose from two heights, 81.5 cm or 86.5 cm, with 
flexible hinges available for longer furniture fronts. 
Liberal with space, powerful and quick, it is also smart. 
Offering a multitude of washing opsiyon, a flexible 
basket system, clever long-stemmed glass holder and 
Home Connect.

This is an accommodating space, where great care has 
gone into every folding spine and adjustable rack. 
Zeolite technology reduces the eight programme times, 
enhances drying and decreases energy use. This 
series is skilful, it can even project the remaining time 
of the programme onto the floor, on models without 
flexible hinges.

103Bulaşık makineleri

400 serisi bulaşık makineleri

Hassas bir dokunuş kulpsuz kapağı otomatik açar, 
sepetler pürüzsüz ve sorunsuz çalışan raylar üzerinde 
zarif bir şekilde süzülür, küçük bir itme ile tamamen 
yumuşak bir şekilde kendini kapatır. Tümü, size bulaşık 
makinesine sıradan bir şekilde bulaşık yüklemek  
yerine, değer verdiğiniz özel opjelerinizi bakım 
yapıyormuş gibi hissettirirken bu arada narin cam ve 
porselen öğelerinizin korunmasını sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Yüksek Tezgahlar için kullanılabilen esnek menteşelerle 
81,5 veya 86,5 cm olarak sunulan iki yükseklikten  
birini seçebilirsiniz. Alan açısından, güçlü ve hızlı,  
aynı zamanda akıllı bir dizi yıkama seçeneği ile esnek 
bir sepet sistemi, akıllı uzun saplı cam bardak tutucu,  
tepsi rafları ve Home Connect teknolojisi bulunur. 
Büyük bir yerleştirme alanı sunarken katlanır omurga ile 
ayarlanabilir raf için büyük özen gösterilmiştir. Zeolit 
teknolojisi sekiz programın sürelerini kısaltır, kurutmayı 
artırır ve enerji kullanımını azaltır.

Bu bulaşık makineleri son derece yeteneklidir; hatta 
esnek menteşelerin olmadığı modellerde, zemine 
programın kalan zamanı ve program akışı projekte 
edilir.





Dishwashing 

The TFT display 
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Yenilikçi aydınlatma konsepti, yumuşak bir aydınlatma 
sağlayarak dikkatle temizlenmiş içeriği gözler önüne 
serer. Derinden gelen ışık, tabakların ışıltısını vurgular 
ve mutfak aletlerinizi yeni bir ışık altında sunar. 

TFT ekranlı kontrol panel, beş opsiyonu ile sekiz yıkama 
programını ayrıntılı olarak gösterir. Bazıları otomatik 
olarak iç sensörler tarafından yönlendirilirken,  
isterseniz bulaşıkların türüne göre güçlü veya yoğun 
modda çalışmak için kombine edilebilirler.

Yenilikçi Zeolit teknolojisi, seri içinde yer alan tüm 
bulaşık makinelerimizin kendi A+++ (A yıkama, A 
kurutma, A enerji kullanımı) verimlilik sınıfına ve hızına 
ulaşmasına yardımcı olur. Bu, ısıyı serbest bırakırken 
nemi emen çevre dostu bir mineraldir. Zeolit tam  
yüklü bulaşık makinesini, bir saatten kısa bir sürede 
yıkanmasına kurutulmasına yardımcı olur ve hassas 
yemek takımlarını daha düşük, daha yumuşak bir 
sıcaklıkta kurutarak korur.

Serinin kalanı kadar güçlü olan bu cihazlar dokun  
aç kapağı ve yumuşak kapatma özelliği ile sessiz ve 
hassastır. Sorunsuz hareket eden sepet rayları iki veya 
üç yükseklik seviyesine kolaylıkla çıkarılıp alçaltılabilir, 
ayrıca opsiyonel olarak eklenebilen 3. üst çekmece  
ile çatal bıçak takımları ve espresso fincanları gibi 
öğeleri yıkamak için idealdir. Kullanım kolaylığı ve  
rahat görüş için makinelerimizin içi mükemmel şekilde 
aydınlatılmıştır.

TFT ekranlı kontrol paneli
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200 serisi bulaşık makineleri

Hassas, yetenekli ve zeki olan 200 serisi bulaşık 
makineleri, beklentilerin üzerinde performans gösterir. 

Farklı yükseklikler ve genişlikler, üç opsiyon seçeneği 
ile altı programı birleştirir, esnek bir sepet sistemi, 
Home Connect ve bazı cihazlarda zemine projekte 
edilen kalan zaman ve program akışı sizi daima 
bilgilendirir. Bu cihazlar, yaşamı kolaylaştırmayı başaran 
bulaşık makineleridir.

Kapağını açınca, yüklü olarak bile sorunsuz hareket 
eden raylar önünüze tam olarak açılır. Böylece, değerli 
bardak ve yemek takımlarınızı bu nazik ancak eksiksiz 
makinenin içine ya da makineden dışarı kaydırır. 
Böylece şarap kadehleriniz, sadece içeceğiniz zaman 
birbirine değdirilir. 
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Güçlü veya yoğun yıkama modu gibi üç opsiyon ile 
birleştirilebilen sensör kontrollü altı programı size 
birçok yıkama kombinasyonu seçeneği sunar.

Kumanda paneli gerek dışarıdan görülebilen gerekse 
200 serisi diğer bulaşık makineleri A+++ enerji (A 
yıkama, A kurutma, A enerji kullanımı) verimlilik 
sınıfındadır. Çoğu, mutfak gereçlerinize uygun esnek 
bir sepet sistemi, katlanır omurgalar, sorunsuz hareket 
eden raylar, özel tutucular, üstten dışarı çekilebilir ve 
yüksekliği ayarlanabilir üst sepet ve çok sayıda esnek 
yapılandırma seçeneği sunar. Mutfağınıza uyacak 
şekilde bazı modellerde, ekstra yükseklikte ön cephe ve 
dar baza boşluklarına uydurmak için esnek menteşeler 
mevcuttur.

Tam ankastre

Program seçenekleri

Bulaşık makineleri
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Mükemmel Birliktelik

Gaggenau çamaşır makinesi ve kurutma makinesini 
ister solo isterseniz üst üste monte ettirerek, gayet 
modern, işlevsel ve yaratıcı bir iç mekan tasarımı 
gerçekleştirebilirsiniz. Etkileyici tasarımı ve kullanım 
kolaylığının yanı sıra Gaggenau çamaşır makinesi ve 
kurutma makinelesi hem hızlı hem de verimli çalışarak 
büyük oranda zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Gaggenau çamaşır makinesi 9 kg yıkama kapasitesi ve 
IDOS akıllı dozajlama sistemi ile detejan ve yumuşatıcıyı 
otomatik olarak ve gerektiği kadar kullanır. Aynı 
zamanda Home Connect özelliği ile uzaktan kontrolün 
yanı sıra deterjan ve yumuşatıcı miktar takibi imkanı 
sunuyor.

Otomatik yük sensörü, özel leke progamı, hızlı yıkama 
özellikleri ile giysilerinizi korur. Gaggenau kurutma 
makinesi 8 kg kapasitesi ile bu mükemmel birlikteliği 
tamamlar. Heat pump tekniğiyle çamaşırlarınızı korur. 
Her iki üründe Özel aydınlatmalı büyük tambur, LCD 
ekranları ile farklarını ortaya koyar.



400 serisi bulaşık makineleri

Bulaşık makinesi

DF 481/480 
Genişlik 60 cm
8 program, 5 opsiyon
TFT ekranda kalan süre 
veya program bitiş zamanı 
göstergesi 
Bilgilendirme ışığı
Ses seviyesi 43 dB
Enerji verimliliği sınıfı: A+++

Bulaşık makinesi

DF 261/260 
Genişlik 60 cm
6 program, 3 opsiyon
Program sonunda otomatik kapı 
açma özelliği
Ses seviyesi 42 dB
Enerji verimliliği sınıfı: A++

Bulaşık makinesi

DI 261/260 
Genişlik 60 cm
6 program, 3 opsiyon
Program sonunda otomatik kapı 
açma özelliği
Ses seviyesi 42 dB
Enerji verimliliği sınıfı: A++

Bulaşık makinesi

DF 251/250  
Genişlik 60 cm
6 program, 3 opsiyon
Bilgilendirme ışığı
Ses seviyesi 44 dB
Enerji verimliliği sınıfı: A++

Bulaşık makinesi

DF 250 
Genişlik 45 cm
6 program , 2 opsiyon
TFT ekranda kalan süre 
veya program bitiş zamanı 
göstergesi
Ses seviyesi 44 dB
Enerji verimliliği sınıfı: A+++

200 serisi bulaşık makineleri

Aksesuarlar

Kaşıklık çekmecesi

DA 041

Büyük ebatlı servis kaşıkları 
ile espresso fincanlarını  
yerleştirme uygundur

Tutma kolu

GH 035/GH 045

Paslanmaz çelik

Gümüş koruma kartuşu

DA 042

Gümüş eşyaları korozyondan 
korumak için alüminyumdan 
üretilmiştir

Kadeh yıkama ayaklığı

DA 043

Uzun ayaklı cam kadehlerin, 
bulaşık makinesi içinde güvenli 
yerleşimi için kullanılır

Bardak yıkama sepeti

DA 043

  Home Connect
60 cm genişliğindeki bulaşık makineleri 86.5 cm ve 81.5 cm 
yüksekliklerinde mevcuttur. 45 cm genişliğindeki bulaşık 
makinesi 81.5 cm yüksekliğinde mevcuttur.

Çamaşır makinesi

WM 260
Genişlik 60 cm
Kapasite 9 kg
Enerji verimliliği sınıfı: A+++

Kurutma makinesi

WT 260
Genişlik 60 cm
Kapasite: 8 kg
Enerji verimliliği sınıfı: A++

Çamaşır Makinesi, Kurutma makinesi

Çamaşır ve Kurutma 
makinesi çekmece 
birleştirme seti
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Farkı yaşamak için Gaggenau.

Yemek yapmanın geleceğinin başlangıcı.  
Telefon ya da tablet yardımıyla örneğin, fırını 
önceden ısıtabilir, havalandırmayı çalıştırabilir, 
bulaşık makinesini çalıştırabilir, eShop’tan 
aksesuar sipariş edebilir, dijital kullanıcı 
kılavuzlarını indirebilir, bir teknisyenin arıza teşhis 
kontrolü yapmasını sağlayabilir ve hepsini 
uzaktan gerçekleştirebilirsiniz.

Farklı ev yönetim sistemlerine entegre olması, 
mutfağın dijital evin merkezinde kalmasını temin 
eder. Evdeki şef fırının kalan süresini kontrol 
ederken Amazon Alexa’dan bir fincan kahve 
yapmasını ve havalandırmayı çalıştırmasını 
isteyebilir.

 ―  Bağlanın:  
Uzaktan kontrol edin** ve gözlemleyin. Gerektiğinde 
teknisyenimiz uzaktan arıza teşhisini gerçekleştirebilir.

 ―  Erişin:  
eShop üzerinden aksesuar satın alın, kullanıcı 
kılavuzlarını indirin ve ortak ağlarımızdan faydalanın. 

 ―  Entegre edin:  
Farklı ev yönetim sistemleri ile uyumludur.

Bu sadece başlangıç; diğer imkanları  
home-connect.com’da keşfedin.

 
 

** Ocaklara uygulanamaz. Ocaklar gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır. 
Pişirme süreci denetlenmelidir.

Olağanüstü cihazlarınız artık Wi-Fi bağlantılı.
Gaggenau ve Home Connect
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Yemek zevkini tamamlayacak güzel bir aksesuar...      
İşte Gaggenau’nun verdiği bu söz, şefin beklentisi, 
akşam yemeğinin gerçeğe dönüştürülmesidir.

Altın çileğin de gözler önüne serdiği gibi, olağanüstü 
tasarım, kalite ve işlevsellik görsel çekicilikten ödün 
vermeyi gerektirmez, aksine sürekli değişen doğayı 
besler. Bu 335 yıllık yapım süreci boyunca evrim 
geçiren tasarım değerleri, önümüze serilmeye devam 
ediyor.

335 yıllık yapım süreci
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Dünyanın dört bir yanında ilham veren vizyonerler, 
sanatçılar ve zanaatkarlarla birlikte, mutfak, mimari, 
sanat, tasarım ve daha birçok alanda çeşitli konuları 
keşfediyoruz.

Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret 
ederek dünyamıza siz de dahil olun.

Kültürün duayenleri için yeniliğe ufuk açıcı pencereler.

Mutfağın ötesinde
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Web sitemizde her ürün ile ilgili kapsamlı 
bilgilendirmenin yanı sıra size en yakın mağazalarımız 
hakkında detaylı bilgiler ve ayrıca mimar ve mutfak 
tasarımcıları için kaynaklar yer almaktadır.



Showroom

Gaggenau Showroom

İstanbul Sapphire Residence, 3206
Eski Büyükdere Caddesi 
34330 Levent - İstanbul 
Tel: 0212 397 20 12
 
Sadece randevu ile ziyaretçi kabul edilmektedir.

121


	ACIK KAPAK
	1-35 Fırın
	36-61 Ocaklar
	62-79 Havalandırma
	80-99 Sogutucu
	100-121 Bulasik Makinesi



