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KÜPPERSBUSCH
KOELKASTEN,
DIEPVRIESKASTEN EN
WIJNKLIMAATKASTEN
Houdt u van gezond fruit, het beste vlees, uitstekende
wijnen? Onze koelkasten zorgen met de modernste
technologiën en intelligente koelzones voor de optimale
opslag van uw levensmiddelen.

Individueel + cool
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COOL

AMERIKAANSE
KOEL-VRIES
COMBINATIE

Voor iedereen die smaak kan waarderen, wordt esthetiek met het
hoogste gastronomische genot gecombineerd. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal zijn de Küppersbusch koelers niet alleen
eyecatchers in de keuken maar ook een echt ruimtewonder, gewoon
heel Küppersbusch. Voor iedere keuken de juiste afmeting. Onze koel
en vrieskasten bieden genoeg opbergruimte voor al uw producten.

Veel ruimte – zuinig in gebruik

Koel- en vrieskasten

Krachtige compressoren en een zeer effectieve vacuümisolatie verminderen het stroomverbruik. Alle Küppersbusch vrijstaande koelkasten
zijn zeer trillingvrij en daardoor erg stil.
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... met innovatief interieur!

Koel- en vrieskasten

Top interieurontwerp: Het interieur van de Küppersbusch koelkasten toont zijn mooiste kant: De deurvakken
zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof en zijn omrand met chromen beugels, gecombineerd met verchroomde
strips. Ook de glasplaten in het binnengedeelte zijn voorzien van een chromen rand aan de voorkant. Daarnaast
zorgt de LED-verlichting voor een energiebesparende en uitstekende verlichting (afhankelijk van het model).
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Zin in een versnapering?
Individual
Het Küppersbusch Individual concept biedt u de moINDIVIDUAL
gelijkheid de toestellen aan te passen naar uw persoonlijke smaak. Dit concept geeft u de mogelijkheid te kiezen
tussen zwart of wit als basiskleur. Voor de design elementen
vindt u 7 verschillende afwerkingen om zo te beantwoorden aan
uw persoonlijke wensen.

ökoFresh+
Producten kunnen in deze vershoudzone bij een tem+ peratuur van om en nabij de 0 °C maximaal drie maal
langer dan normaal worden bewaard.
ÖKO
FRESH

Efficiëntie klassen
Hoe efficiënt huishoudelijke apparaten energie gebruENERGY
iken, wordt in de EU-landen weergegeven door een
uniforme energie-etikettering. Tot nu toe werden koelkasten ingedeeld in de klassen D tot A+++. Als gevolg van de verdere
ontwikkeling van koelkasten, die steeds zuiniger worden, is er
sinds maart 2021 een nieuwe indelingsverordening.
Voor een betere duidelijkheid worden alle koelapparaten voortaan ingedeeld in de klassen G tot en met A. Er zij op gewezen
dat koelapparatuur die voorheen een A+++-classificatie had, nu
in klasse D zal worden ingedeeld.

A

A
NOISE

Acoustisch geluidsemissie klasse
De acoustisch geluidsemissie klasse is volgens de EU
norm 2019/2016.

No Frost - Technologie
De No Frost technologie zorgt ervoor dat het vriesvak
volledig vrij van ijsafzetting blijft. Er kan geen ijsvorming plaatsvinden op de binnenwanden of de lades van het
vriesgedeelte. IJsvorming op het voedsel behoord hiermee ook
tot het verleden. Het grote voordeel is dat ontdooien niet meer
nodig is, op deze manier werkt het apparaat altijd zuinig.
NO

Vriesvak met 4 sterren
In het vriesvak met 4 sterren kunnen diepvriesproducten gedurende langere tijd bewaard worden bij een temperatuur van
minimaal -18 °C.

FROST

FastCooling
Wanneer u bijvoorbeeld na het boodschappen doen grotere
hoeveelheden warme etenswaren in de koelkast wilt doen, adviseren wij de FastCooling functie om de producten sneller te
koelen en om te voorkomen dat de reeds in de koelkast aanwezige etenswaren worden opgewarmd.
De FastCooling functie wordt na ongeveer 6 uur automatisch
uitgeschakeld.
FastFreezing
Bij het invriezen van verse levensmiddelen wordt de vriestemperatuur eenvoudigweg verlaagd door het indrukken van een
knop. Na de invriestijd wordt – afhankelijk van het model – automatisch of handmatig teruggeschakeld naar een normale
stand. Het voordeel van deze snelle manier van invriezen: de
bevoren etenswaren worden ontzien en overmatige vorming
van ijskristallen wordt vermeden.
Sensorbediening
Een vingertikje is voldoende om de functies van de
sensorknoppen te activeren.
LED-verlichting
LED Deze koelkasten zijn voorzien van zuinige LED-binnen
verlichting.

DefrostMode
De koelkast hoeft niet langer te worden uitgeschakeld om te ontdooien. De DefrostMode regelt dit door middel van een constante
temperatuur binnenin, zonder dat etenswaren kunnen bederven.
Het dooiwater wordt eenvoudig naar de achterkant van het apparaat gevoerd, waar het kan verdampen.
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Klimaatzones

Omgevingstemperatuur

„N“

Normaal

+ 16° C tot + 32° C

„SN“

Geavanceerd Normaal

+ 10° C tot + 32° C

„ST“

Subtropisch

+ 18° C tot + 38° C

„T“

Tropisch

+ 18° C tot + 43° C

Vriesinstallatie met 4 sterren
Hier zorgt een apart koude-aggregaat voor temperaturen van
-18 °C en kouder. In deze installatie kunnen grotere hoeveelheden diepvriesproducten enkele maanden worden bewaard.
Klimaatklassen
De klimaatklasse geeft aan bij welke omgevingstemperaturen
het apparaat het meest efficiënt functioneert.
VarioBoxes
De opbergvakken in de deur kunnen op verschillende hoogtes worden geplaatst. Hierdoor is het opslaan van verschillende
groottes voedselverpakkingen mogelijk en wordt het reinigen
door het uitnemen van de vakken vereenvoudigd.
FreshBox
Verse etenswaren kunnen hier voor de optimale opslag in de
daarvoor beoogde lade worden bewaard.
Holiday Function
Met deze functie kan het apparaat gedurende langere tijd met
gesloten deur leeg gelaten worden. Hiermee kan schimmel- en
geursvorming in de koelruimte worden voorkomen. Bij de geactiveerde vakantiestand wordt de koeltemperatuur automatisch
op ca. +15°C gehouden. De temperatuur in het vriesgedeelte
blijft ongewijzigd.

VarioShelves
De verstelbare glazen legplanken kunnen naar behoefte binnen
de daarvoor beoogde geleiders in de wanden van de koelkast
in hoogte worden gevarieerd.
VarioShelves+
Bovendien kunnen de voorste helften van de glazen legplanken
onder de achterste helften worden geschoven.
MultiAirflow
De koelkast is voorzien van een functie die voor een
snelle koeling van de etenswaren en een gelijkmatigere
temperatuur binnenin zorgt. Afhankelijk van het model schakelt
deze functie zelfstandig of met een druk op de knop in, bijv. voor
het snel herstellen van de temperatuur nadat de deur is geopend
of wanneer de omgevingstemperatuur hoog is. Indien deze functie is geactiveerd dan is de temperatuur in het gehele koelgedeel
te nagenoeg gelijk zodat u de levensmiddelen naar wens kunt
bewaren.
MULTI

AIRFLOW

Flessenrek
Op het verchroomde flessenrek kunt u flessen ruimtebesparend in de koelruimte opbergen.
Magneetsluiting
Dankzij de magneetsluiting sluiten de koelkastdeuren praktisch
als vanzelf en zeer goed, waardoor er geen kou of energie verloren gaat.
Vaste bevestiging van de deuren
De scharnieren van de deuren van de koelkast zijn bij
de vaste bevestiging zowel aan het apparaat als aan
de achterzijde van het meubelfront bevestigd.

FD

Sleepdeurtechniek
Bij de sleepdeurtechniek zijn de scharnieren van de
koelkastdeur bevestigd aan de achterzijde van het
meubelfront en in de meubelnis. Door middel van een sleeprail
aan de voorzijde van de koelkast is de meubeldeur verbonden
met de koelkast.

SR

178 cm
NICHE

Nishoogte
De nishoogte komt overeen met de hoogte van het
benodigde koelkastmeubel.

Apparaatbreedte
In elk opzicht flexibel niet in het minst door de grote
APPLIANCE
verscheidenheid aan breedtes in het assortiment van
de koel- en vrieskasten van Küppersbusch.

Elektronische temperatuurregeling
Dankzij de elektronische regeling wordt de gekozen tempera
tuur in de koelkast of het vriesvak exact aangehouden. Een digitale temperatuurindicator helpt bij de controle.

Koel- en vrieskasten

60
cm

Elektronische temperatuur regeling door touch-sensoren

Waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging
Indien de temperatuur in het vriesvak stijgt, activeert een auto
matisch waarschuwingssysteem. Afhankelijk van het type
apparaat gaat een rood controlelampje branden en geeft een
onmiskenbare waarschuwingstoon aan dat er een storing is. Op
die manier wordt voorkomen dat producten bederven.
Kinderbeveiliging
Indien de kinderbeveiliging is geactiveerd, kunnen
geen apparaatinstellingen worden veranderd.

Elektronische temperatuur regeling door druktoetsen

IonClean

ION IonClean zorgt voor goede geuren binnenin het apCLEAN

paraat. De geïntegreerde ionisator voorkomt dat de
geurvormende bacteriën zich gaan nestelen.
Handmatige temperatuurregeling door gebruik van draaiknop
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KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.8

FKG 6875.0 **** NIEUW
60 cm. NoFrost. Design Retro.
60
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

NOISE

MULTI

AIRFLOW

ÖKO
FRESH

+

NO

FROST

LED

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- 3 temperatuurzones
- DefrostMode
- FastFreezing
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
330 Liter
waarvan
koelkast
208 Liter
ökoFresh+ (0°C)
22 Liter
diepvries
100 Liter
- Grepen inclusief

FKG 6875.0 S

ION
CLEAN

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 250 kW/h
- Diepvriescapaciteit
10 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 18 h
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
595 x 1.860 x 650 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

1.329,- €

Design Retro matzwart

1.150

1860

650

595

900

65

0
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595

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.6

FKG 9650.0* ****
Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie. 91 cm. NoFrost.

APPLIANCE

E D

ENERGY

NO

FROST

LED

ION
CLEAN

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
636 Liter
waarvan
koelkast
441 Liter
diepvries
195 Liter
- Geïntegreerde grepen

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 339 kW/h
- Diepvriescapaciteit
15 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 16 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
905 x 1.935 x 775 mm
- Geluidsniveau
43 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Koel- en vrieskasten

91
cm

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 9650.0 E

€ 3.399,-

Roestvrijstaal look design

905
905

1065

775

1935

775

135°

135°
1551
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KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.5

FKG 9501.0* **** NIEUW
Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie. 90 cm. NoFrost.
90
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren

- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Elektronische ijsbereider met ijsblokjes, crushed ice
en ijswater
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
516 Liter
waarvan
koelkast
334 Liter
diepvries
182 Liter
*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 9501.0 E

Design RVS

1.765

761

170

897

2.499,- €

- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- Grepen inclusief

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 317 kW/h
- Diepvriescapaciteit
14 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 7 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
897 x 1.765 x 761 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.8

FKG 9803.0* **** NIEUW
Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie. 90 cm. NoFrost.

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduidinge

- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Elektronische ijsbereider met ijsblokjes, crushed ice
en ijswater
- Bar compartiment
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen

- Nuttige inhoud
516 Liter
waarvan
koelkast
334 Liter
diepvries
182 Liter
- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- Grepen inclusief

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 318 kW/h
- Diepvriescapaciteit
14 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 6 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
897 x 1.765 x 761 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Koel- en vrieskasten

90
cm
APPLIANCE

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 9803.0 E

Design RVS

2.599,- €

1.765

761

897
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KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.8

FKG 9860.0* **** NIEUW
French Door koel- en diepvriescombinatie. 83 cm. NoFrost.
83
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

IO N
CLEAN

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- French Door - vrieslades kunnen apart uitgetrokken
worden
- Nuttige inhoud
535 Liter
waarvan
koelkast
348 Liter
diepvries
187 Liter
- Geïntegreerde grepen
*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 9860.0 E
FKG 9860.0 S

Roestvrijstaal look design
Design Schwarz

1.898

685

172

833

2.899,- €
2.999,- €

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 314 kW/h
- Diepvriescapaciteit
12 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 15 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
833 x 1.898 x 685 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.5

FKG 7500.0* **** NIEUW
70 cm. NoFrost.

APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

IO N
CLEAN

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
481 Liter
waarvan
koelkast
344 Liter
diepvries
137 Liter
- Grepen inclusief

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 287 kW/h
- Diepvriescapaciteit
8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 14 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
700 x 1.920 x 712 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Koel- en vrieskasten

70
cm

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 7500.0 E

Design RVS

1.699,- €

1.920

712

700
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KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.6

FKG 6600.0* ****
60 cm. NoFrost. ökofresh+ zone.
60
cm
APPLIANCE

D C

ENERGY

NOISE

ÖKO
FRESH

+

NO

FROST

LED

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- 3 temperatuurzones
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
329 Liter
waarvan
koelkast
219 Liter
ökoFresh+ (0°C)
27 Liter
diepvries
83 Liter
- Grepen inclusief

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 193 kW/h
- Diepvriescapaciteit
4 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 4 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
595 x 2.010 x 635 mm
- Geluidsniveau
41 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 6600.0 E

€ 1.649,-

Voorzijde RVS, zijkanten gelakt

1082

545

2010

595

135°
1033
63

5

174

595

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.
K-SERIES.5

FKG 6500.0* **** NIEUW
60 cm. NoFrost.

E D

ENERGY

NO

LED

FROST

NOISE

Uitvoering:
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
330 Liter
waarvan
koelkast
247 Liter
diepvries
83 Liter
- Geïntegreerde grepen

Technische gegevens:
- Jaarlijks energieverbruik 231 kW/h
- Diepvriescapaciteit
4 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 9 uur
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca.
595 x 2.010 x 635 mm
- Geluidsniveau
43 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens
Koel- en vrieskasten

60
cm
APPLIANCE

*Leverbaar vanaf ca. 09/2021

FKG 6500.0 E

1.299,- €

Design RVS

2.010

1082

545

595

135°
1033
635

595
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ACCESSOIRES. KOEL-VRIES APPARATEN.
Koel-vries apparaat

Design
Wijnklimaatkast
FWK 4800.0

Wijnklimaatkast
FWK 2800.0

Wijnklimaatkast
FWKU 1800.0

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

Acc. nr.
Prijs in Euro

RVS

DK 8801
99,-

DK 8801
99,-

DK 8801
99,-

Black
Chrome

DK 8802
155,-

DK 8802
155,-

DK 8802
155,-

Silver
Chrome

DK 8803
155,-

DK 8803
155,-

DK 8803
155,-

Gold

DK 8804
185,-

DK 8804
185,-

DK 8804
185,-

Black Velvet

DK 8805
66,-

DK 8805
66,-

DK 8805
66,-

Copper

DK 8807
185,-

DK 8807
185,-

DK 8807
185,-

Hot Chili

DK 8808
185,-

DK 8808
185,-

DK 8808
185,-

Koel- en vrieskasten

Küppersbusch Individual
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