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berbel lanceert panoramakookplaat met geïntegreerde afzuigkapbediening 
 
Inductiekookplaat biedt ruimte om stoom af te blazen 
 
 
Rheine, mei 2022 - Maximaal comfort en optimale functionaliteit, daar draait het om in 
de keuken. Daarom ontwikkelden de ingenieurs en productontwerpers van berbel, 
naast intelligente afzuigsystemen, dit jaar ook een panoramakookplaat. Omdat koken 
en luchtafvoer hand-in-hand gaan, is de nieuwe panoramakookplaat voorzien van een 
geïntegreerde afzuigkapbediening. De innovatieve kookplaat en de berbel afzuigkap 
staan met elkaar in verbinding en werken optimaal samen in drie modi. Het koken 
wordt nog plezieriger door de langwerpige vorm van de inductiekookplaat. De naast 
elkaar liggende kookzones bieden de gebruiker meer ruimte en comfort bij het koken – 
er hoeft niet meer gebogen te worden over hete, dampende pannen. 
 

 
De 90 cm brede panoramakookplaat BKF 90 iPP van berbel biedt naast elkaar liggende kookzones. De innovatieve kookplaat 
is uitgerust met een geïntegreerd en intelligent bedieningssysteem voor afzuigkappen. 

 
Kookcomfort  
De nieuwe panoramakookplaat (BKF 90 iPP) van berbel heeft een afmeting van 900 x 400 
mm en is horizontaal in vier zones onderverdeeld: de twee linkerzones kunnen via een 
brugfunctie worden verbonden, waardoor deze één groot kookvlak kunnen vormen. Aan de 
rechterkant bevinden zich twee ronde zones. De zones liggen naast elkaar en bieden 
genoeg plaats voor het kookgerei. Dankzij de beschermlaag van SCHOTT - wat zorgt voor 
minder slijtagesporen op de kookplaat - glijden de potten en pannen stil en bijna als vanzelf 
over de inductiekookplaat. Afhankelijk van de wensen en de installatiemogelijkheden kan de 
kookplaat vlak geïntegreerd worden in het keukenblad of verhoogd. De panoramakookplaat  



 
 
 
 
 
 
beschikt over talrijke praktische functies, die koken en braden nog plezieriger maken. De vier 
royale kookzones worden aan de voorzijde van elke zone bediend via de intuïtieve sensor-
touchbediening met sliderfunctie. Naast het verwarmen van de kookzones kan er ook 
gekozen worden uit talrijke extra kookfuncties via het menuveld. Dit maakt het bereiden van 
diverse gerechten nog gemakkelijker.  
 
Ruimte om stoom af te blazen 
Naast de vier sliders, voor elke kookzone één, beschikt de panoramakookplaat over een 
vijfde slider, speciaal voor de afzuigkapbediening. De kookplaat en een berbel wandkap, 
hoofdvrije kap of eilandkap maken onderling verbinding via de berbel ConInterface. De 
afzuigkap kan dan direct vanaf de kookplaat worden aan- en uitgezet en ook de 
ventilatorstanden kunnen op deze wijze worden bediend. De functies van de afzuigkap zijn 
beschikbaar in drie modi (AutoRun+ functie): manueel, halfautomatisch of volautomatisch. Bij 
de halfautomatische modus wordt de afzuigkap automatisch in werking gesteld wanneer de 
kookplaat aangezet wordt. De ventilator begint zelfstandig op niveau 3, waarbij de verlichting 
zorgt voor een aangenaam werklicht. Omgekeerd: zodra de kookplaat wordt uitgezet, 
schakelt de afzuigkap over in de naloopfunctie en vervolgens schakelt deze automatisch uit. 
Het licht blijft aan. In de volautomatische modus past de ventilatorstand zich automatisch aan 
de kookzone aan die op de hoogste stand staat. Ideaal voor iedereen die zich optimaal op 
zijn/haar gerecht wil concentreren en de handen vrij wil hebben om zo creatief mogelijk te 
koken. 
 
Meer informatie over berbel is te vinden op www.berbel-afzuigkappen.nl. 
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Over berbel 
berbel Ablufttechnik GmbH is een internationaal opererende onderneming met hoofdvestiging in 
Rheine, die sinds 2001 afzuigkappen, kookplaatafzuigingen en kookplaten ontwikkelt, produceert en 
op de markt brengt. In de keukenbranche is berbel een gevestigde naam door het gepatenteerde 
berbel principe: de berbel kookafzuigingen gebruiken de centrifugale kracht om vet af te scheiden, 
zodat er geen vetfilter nodig is. Dit zorgt voor een zeer efficiënte afzuiging en een continu hoge mate 
van vetafscheiding ten opzichte van traditionele systemen met vetfilters. Geen storend geluid, geen 
verlies aan zuigkracht en zeer eenvoudig te reinigen: openklappen, uitvegen – schoon. Innovatieve 
techniek, hoogwaardige materialen, eigen onderzoek, uitgebreide kwaliteitscontroles en creatief 
design staan garant voor het bebrel motto “Made in Germany”. Design dat fascineert én inspireert. 
 
 


