
 
 
PERSBERICHT 

 

Nieuw - Skyline Edge Black Edition eilandkap van berbel 

De stijlvolle matzwarte uitstraling blijft zeer populair 

Rheine, december 2021 – berbel, het Duitse premium merk kookafzuigingen, stelt de gebruiker en diens 
persoonlijke behoefte centraal. Alle berbel kookafzuigingen zijn zo ontworpen dat deze aansluiten op de 
levenswijze en inrichtingseisen van degene die kiezen voor een individueel ontworpen keuken. Zo biedt de 
meermaals bekroonde Skyline Edge eilandkap al 10 jaar een stijlvolle en hoogwaardige kookafzuiging boven 
het kookeiland. berbel lanceert nu een nieuwe, matzwarte uitvoering van deze populaire eilandkap: de Skyline 
Edge Black Edition. Deze matzwarte eilandkap past in de huidige trend van matzwarte keukens, maar kan ook 
juist dienen als eyecatcher in een contrasterende, lichte keuken. De Skyline Edge Black Edition heeft net als 
alle andere berbel kookafzuigingen een revolutionaire afzuiging met techniek zonder vetfilter. Hierdoor is deze 
simpel te reinigen, fluisterstil en duurzaam. Alle berbel producten zijn ‘Made in Germany’ en worden stuk voor 
stuk in de fabriek in Rheine met de hand geassembleerd. 

 

Skyline Edge – het design hoogtepunt  
De Skyline Edge eilandkappen zijn eenvoudig, elegant en strak vormgegeven, zonder extra franje. 
Tegelijkertijd is het design krachtig door het karakteristieke lijnenspel en de hoogwaardige afwerking. Op dit 
moment is de kleur zwart niet meer uit de keuken weg te denken, evenals een kookeiland. De berbel Skyline 
Edge is daarom vanaf nu ook verkrijgbaar in een nieuwe, matzwarte look – met recht een highlight boven elk 
kookeiland. 

 



 

 

 

 

 

Elegant en krachtig  
Bij de Black Edition zijn het decor, de aansluitplaat voor het plafond en de onderste schaal van de Skyline 
Edge uitgevoerd in matzwart gesatineerd glas. De voor deze serie typerende, horizontale lichtsleuf laat het 
oppervlak prachtig glinsteren. De eigentijdse stijl van de eilandkap trekt gegarandeerd de aandacht en geeft de 
moderne woonkeuken een opvallend accent. Deze matzwarte eyecatcher biedt alle functiemogelijkheden die 
men van de Skyline-familie gewend is en is verkrijgbaar in twee breedtes, namelijk 95 en 115 cm.  

Op de momenten dat er in de keuken geen afzuiging nodig is, verplaatst de berbel Skyline Edge eilandkap zich 
omhoog tot een zelfgekozen punt onder het plafond. Daar zorgt de kookafzuiging voor een fraai accent als 
decoratief lichtobject. Zodra er gekookt wordt, glijdt de eilandkap met één druk op de knop van de 
afstandsbediening elegant omlaag, naar de optimale positie ten opzichte van het kookveld, voor een maximaal 
afzuigvermogen. Op dat moment zorgt de moderne EC-ventilatormotor voor een efficiënte en geluidloze afvoer 
van kookdampen en -geuren. Standaard bij de levering inbegrepen is de afstandsbediening, waarmee alle 
instellingen bediend kunnen worden, waaronder de liftfunctie van de kap, die een speelruimte heeft van maar 
liefst 120 cm.  

De Skyline Edge heeft een groot recirculatiefilter, dat zorgt voor een bijzonder effectieve luchtreiniging. De 
lucht wordt schoon, zonder vet en kookgeuren, naar de ruimte teruggevoerd.  Dankzij het extra grote oppervlak 
met extra veel actiefkool overtuigt het berbel recirculatiefilter met een geurbinding van 97 procent. 

Een bijzonder lichtspel  
Bij het ontwerp van de Skyline Edge eilandkap speelt het sfeervolle lichtspel een belangrijke rol. De helderheid 
en de kleurtemperatuur van de kookveld- en effectverlichting kunnen van koud- tot warm-wit worden ingesteld. 
Daarnaast zijn aanvullende opties mogelijk, zoals bijvoorbeeld een RGB-effectverlichting, een verlichte 
aansluiting voor het plafond of verlengbare liftfunctie voor een nog grotere flexibiliteit in hoge ruimtes. berbel 
maakt een eenvoudige bediening mogelijk met functies die uitnodigen om uit te proberen. Oftewel: slimme 
techniek die indruk maakt. 

Meer informatie over berbel en de verkooppunten in Nederland zijn te vinden op www.berbel-
afzuigkappen.nl. 
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Over berbel 
berbel Ablufttechnik GmbH is een internationaal opererend bedrijf gevestigd in Rheine, dat sinds 2001 
afzuigkappen, kookplaatafzuigingen en kookplaten ontwikkelt, produceert en verkoopt. In de 
keukenbranche heeft berbel naam gemaakt met het gepatenteerde berbel principe: de berbel 
kookafzuigingen gebruiken de centrifugale kracht om vet af te scheiden, zodat er geen vetfilter nodig 



is. berbel gebruikt uitsluitend hoogwaardige materialen, zoals antimagnetisch RVS, breukvast glas, 
EC-ventilatormotoren en bedieningselementen van Duitse kwaliteitsfabrikanten. Op bijzonder hoge 
kwaliteitseisen is berbel uitstekend voorbereid. De kookafzuigingen voldoen aan de hoogste 
veiligheidsstandaards voor privékeukens. 
 


