One.
Bijzonder aantrekkelijk.

INSPIRED BY QUALITY

One. Afzuiging en kookplaat in één.
Met One verlegt Novy haar standaard op het gebied van intelligente
oplossingen voor keukenventilatie. Dit is de voorbode van een nieuwe
generatie keukenoplossingen, die op een totaal andere manier omgaan
met design, ergonomie, ruimte en efficiëntie.
Afzuiging en kookplaat worden gecombineerd in één bijzonder
aantrekkelijk apparaat. Bijzonder vanwege de krachtige werking,
aantrekkelijk door het stijlvolle, discrete design.
Dankzij One maakt u van uw keuken een sfeervolle leefruimte, waar
u ongestoord kunt genieten van lekker eten en goed gezelschap.

One. Keukenventilatie.

Discreet,
stil en efficiënt.

Met One geeft Novy het begrip afzuigkap een volledig nieuwe definitie. Dit technologische hoogstandje biedt u niet alleen topprestaties, maar verbaast vooral dankzij het
ingenieuze concept en design. De ventilatietoren van One bevindt zich direct tussen
de vier kookzones, en verdwijnt bijna onzichtbaar in de kookplaat wanneer hij niet in
gebruik is. En dit biedt heel wat voordelen.

Stilte.
Een absolute must
in iedere keuken.
Tijdens het koken of het nuttigen van de maaltijd geniet
u graag van een aangenaam gesprek of uw favoriete
muziek. Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van
geluiddemping is Novy erin geslaagd storende geluiden
weg te nemen bij One. De speciaal geselecteerde
motor, het geïntegreerde geluiddempingssysteem en
de intelligente constructie zorgen ervoor dat zelfs het
meest verfijnde muziekstuk tot recht komt, terwijl alle
kookdampen- en geuren worden afgevoerd.

Dicht, halfopen of open,
One blijft een aantrekkelijke verschijning.
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Efficiëntie.
De drijfveer van iedere kok.

Kracht van de motor

De ventilatietoren van One bevindt zich letterlijk te midden van de actie, vlak bij uw
pannen. Hierdoor worden de kookdampen en geurtjes snel en krachtig afgevoerd.
Omdat Novy niets aan het toeval overlaat, is ieder detail tot in de puntjes bestudeerd.
Hierdoor garanderen wij iedere keer weer het beste resultaat.

De motor is het kloppende hart van iedere Novy afzuigkap. De selectie gebeurt altijd aan de hand van strenge
criteria. De afzuigkap moet niet alleen voldoende lucht
afzuigen, maar ook de kracht waarmee dit gebeurt is
zeer belangrijk. Bij One worden de natuurlijke luchtstromen doorbroken, daarom is aan deze verhouding
extra aandacht besteed. Hierdoor zorgt de tegendruk die
ontstaat door de aanwezigheid van een recirculatiefilter
of extra lange afvoerkanalen, niet voor problemen.

De ventilatietoren
Hoogte
Door te ventileren op de meest geschikte hoogte en de
concentratie van afzuiging tot bij de rand van de pannen
te brengen, verzekert Novy een perfecte afvoer van de
kookdampen.
Afstand tot de pannen
De positie van de toren is bewust gekozen. Door deze
te concentreren tussen de vier kookzones, bevindt hij
zich letterlijk in het middelpunt van de actie.

Oppervlakte
Het design van de toren is discreet en tijdloos. Maar
de verhoudingen van de toren zijn vooral bepaald
door de functie: het zo efficiënt mogelijk verwijderen
van de kookdampen. Om te vermijden dat er te veel
schone lucht wordt afgevoerd, is de afmeting van de
toren beperkt.

Efficiënte verwijdering van kookdampen
Hoge luchtsnelheid
Kookdampen stijgen met een snelheid van 1 m/sec. Bij
One moet deze natuurlijke luchtstroom naar de zijkant
omgebogen worden. Dit vraagt kracht en de ontwikkeling van een hoge luchtsnelheid op de plaats waar
dampen ontstaan: aan de rand van de pan. Ook de
interne luchtstroom (tot 9 m/sec.) in One garandeert
een vlotte doorstroming van de kookdampen.

Luchtgeleiding
One vangt de kookdampen op de plaats waar ze ontstaan en voert deze efficiënt af. De toren trekt de
dampen naar zich toe, de luchtgeleiders aan de zijkant
brengen ze naar de binnenkant van het apparaat en
daarna leggen ze een vloeiend traject af: naar buiten of
door het monoblock-geurfilter weer de keuken in.
En om echt niets aan het toeval over te laten, kunt u de
luchtstroom in de ventilatietoren zo richten dat de afzuiging aan één enkele zijde geconcentreerd wordt. Zuinig
en efficiënt.
De luchtgeleiders aan de zijkant hebben een drietal
functies: zorgen voor een ideale luchtstroming, de
condensatie van overtollig kookvocht vóór het vetfilter
verzekeren en op een elegante manier de vetfilters
verbergen. Slim en discreet ontworpen, zoals alleen
Novy dat kan.

De toren trekt de kookdampen naar zich
toe, de luchtgeleiders aan de zijkant
brengen de dampen naar de binnenkant
van het apparaat waarna deze een
vloeiend traject afleggen.
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Buitengewoon aantrekkelijk.
Ook wanneer u kiest voor recirculatie.
In een energievriendelijke woning wordt tegenwoordig vaak een afzuigkap met
recirculatie geplaatst. Bij recirculatie vindt er geen afvoer van opgewarmde lucht
naar buiten toe plaats, waardoor energie bespaard wordt.

Intuïtieve bediening

Novy bracht een vijftal jaar geleden het monoblockfilter
op de markt. Om bij recirculatie ook te kunnen zorgen
voor een efficiënte en stille verwijdering van kookdampen,
geuren en vetten. De complexe structuur, voorzien van
waterafstotende actieve koolstofkorreltjes, kan eenvoudig gereinigd worden in de oven en heeft een levensduur
van ongeveer vijf jaar. De specifieke eigenschappen van
het filter zorgen ervoor dat de absorptie van geuren
bijzonder snel gebeurt.

Bij recirculatie wordt One geïnstalleerd met een recirculatiebox in de plint, waarin zich het monoblockfilter
bevindt. Beide worden met elkaar verbonden door middel
van platte kanalen, waardoor de kastwanden niet in
aanraking komen met vocht. Bovendien is het filter eenvoudig bereikbaar via deze recirculatiebox.

De ventilatietoren van One werkt met gebruiksvrien
delijke touchbediening, die uiterst discreet geïntegreerd
is op een centrale plaats in de kookplaat.
Aan/uit stand
Verhogen/verlagen afzuigsnelheid
	Naventilatie op 1 snelheid of stand-by modus voor kleine maaltijden
Reinigingsindicatie vetfilters
Reinigingsindicatie monoblockfilter
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One. Keukenventilatie.

Een ruimte
zoals u zich
had voorgesteld.
Door One naadloos te integreren in het werkblad,
verdwijnen alle storende visuele elementen uit het
zicht. Verder zijn zowel de kookplaat als de bovenkant
van de ventilatietoren uitgevoerd in zwart opaak
glas en worden de vetfilters aan het oog onttrokken
dankzij zwarte luchtgeleiders. Hierdoor gaat One
volledig op in de omgeving.

One. Inductiekookplaat.

Krachtig,
intelligent
en flexibel.

Niet alleen met het revolutionaire ventilatiesysteem van One verandert Novy de
spelregels. Het compromisloze streven naar innovatie vertaalt zich ook in de inductiekookplaat, door de integratie van de allernieuwste technologieën. Het resultaat is een
kookervaring zonder compromissen, waarbij u snel en efficiënt de lekkerste gerechten
op tafel tovert.

Vorm en functie verenigd
Net als bij de ventilatietoren is ook bij de kookplaat extra
aandacht besteed aan een stijlvol en discreet design.
Door de combinatie van zwart opaak glas en beperkte
aanduidingen op het oppervlak wordt deze perfect
geïntegreerd in het werkblad. Pas wanneer u de kookplaat aanzet, komt deze tot leven via automatische
pandetectie.

One komt tot leven via
automatische pandetectie.
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One. Inductiekookplaat.

Een intelligente
krachtverdeling.

One wordt uitgerust met de nieuwste, maar voor Novy
reeds vertrouwde inductietechnologie. Vier octagonale
kookzones met een vermogen tot 3700 W per zone
bieden u tijdens het koken uitzonderlijke flexibiliteit. Zo
beschikt u dankzij de centrale plaatsing van de
ventilatietoren en de automatische bridgefunctie over
twee extra grote kookzones met een hoge prestatie.
Ideaal om bijvoorbeeld te grillen.

Grillfunctie
De grillfunctie, waarmee u een rechthoekige
grillpan* over de volledige oppervlakte kunt
verwarmen, zorgt voor de ideale warmteregeling
tijdens het grillen.

Automatische bridgefunctie
Een grote pan? Geen probleem voor One. Zodra
een pan over twee zones wordt gedetecteerd,
koppelt One de zones aan elkaar.

Power en Super Power
Een grote hoeveelheid water koken? Met Power
en Super Power gaat dit supersnel.

Drie warmhoudfuncties
Delicate gerechten op een constante temperatuur bereiden kan, en wel op 42, 70 of 94 °C.

Stop&Go
Moet u het koken even onderbreken voor
bijvoorbeeld een telefoongesprek? Geen
probleem. Met Stop&Go kunt u het kookproces
tot 10 minuten onderbreken, om daarna weer
verder te koken.

Aankookautomaat
Gebruiksvriendelijke touchbediening,
discreet geïntegreerd op een centrale
plaats in de kookplaat.

Kokend water nodig dat daarna verder borrelt
op een constante temperatuur? De aankookautomaat schakelt automatisch terug naar het
door u ingestelde niveau.

Timer en onafhankelijke
kookwekker
Iedere zone heeft een afzonderlijke timer
en ook de onafhankelijke kookwekker kunt u
steeds gebruiken.

Beveiliging
Veiligheid in de keuken is belangrijk voor Novy.
Daarom bezit One extra Beveiligingen:
- Kinderslot
- Overkookbeveiliging
- Aanduiding van de restwarmte
* Optioneel verkrijgbaar
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One. Installatie.

Flexibiliteit troef.
Een juiste installatie heeft een grote impact op de goede werking van het apparaat.
De One is zo ontworpen dat de One in een handomdraai geïnstalleerd kan worden.

Beperkte inbouwhoogte

Recirculatie of afvoer

Het behoud van voldoende kastruimte is zeer belangrijk.
Dankzij de beperkte inbouwhoogte van One, slechts
17,9 cm, is een maximale ruimte in de onderkasten
gegarandeerd.

Beide systemen zijn mogelijk bij One en hebben elk hun
specifieke vereisten.
Recirculatie
Wanneer u kiest voor recirculatie bij One, is het aan te
raden om met de plint uitblaasbox te werken. Deze box
wordt in de plint verwerkt, waardoor u makkelijk toegang
heeft tot het monoblockfilter indien deze gereinigd moet
worden.

Integreren in het werkblad
Afvoer
Bij de optie met afvoer kunt u zelf kiezen waar het kanaal
naar buiten gaat: meteen naar achter ter hoogte van One,
via de vloer of in de kast.

One volledig vlak in het werkblad integreren of toch
liever op het werkblad plaatsen? Beide zijn mogelijk.
Wanneer de uitsparing gemaakt is volgens de voor
schriften, gebeurt de installatie in een handomdraai.

17,9 cm
Vlakbouw

Opbouw
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One. Onderhoud.

One werkbladafzuiging
1811
Prijs incl. BTW

Schoon in
een handomdraai.
Novy streeft altijd naar maximaal gebruiksen onderhoudsgemak. Ook bij One is hier
veel aandacht aan besteed. Daarom is
het apparaat niet alleen plezierig om mee
te koken, maar ook bijzonder eenvoudig
en snel schoon te maken. Zo blijft uw
keukenruimte er altijd onberispelijk uitzien.

Ventilatietoren en kookplaat
snel schoon
Wanneer de vetfilters verzadigd zijn, kan de ventilatie
toren makkelijk verwijderd en gedemonteerd worden.
Daarna mogen zowel de filters als de luchtgeleiders in
de vaatwasser. Bovendien verdwijnt de toren na gebruik
volledig vlak in de kookplaat, zodat u ook het glazen
kookoppervlak makkelijk schoon kunt maken.

Een doeltreffende bescherming
tegen overkoken
Zelfs de beste kok laat wel eens iets overkoken. Daarom
kan One tot 400 ml overgelopen vocht opvangen. Het
opvangreservoir kan volledig losgemaakt worden om in
de vaatwasser te plaatsen. Mocht het echt misgaan, dan
kunt u langs de onderzijde ook nog het veiligheidsluik
openen.

INDUCTIE KOOKPLAAT
Algemene informatie
Aantal octagonale kookzones (220 x 180 mm)
Vermogen per zone (min. - max. / super power) (W)
Bediening / kleur bediening
Aantal vermogensstanden
Soort rand
Uitvoering
Afmetingen (mm)
Afmetingen (BxDxH) (mm)
Uitsparingsmaat opbouw of vlakbouw (BxD)(mm)
Afmetingen freesrand bij vlakbouw (BxDxH) (mm)
Minimale afstand tot achterwand (mm)
Functies
Automatische bridgefunctie
Warmhoudfunctie
Stop&Go
Timerfunctie + kookwekker voor alle kookzones
Pandetectie
Aankookautomaat
Grillfunctie (alleen i.c.m. grillplaat)
Veiligheden
Kinderslot
Overkookbeveiliging
Veiligheidsuitschakeling
Restwarmte indicatie
WERKBLADAFZUIGING
Eco design label
EEI (klasse)
AEC Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)
FDE (klasse)
LE Lichtefficiëntie (klasse)
GFE Vetfilterefficiëntie (klasse)
Algemene informatie
Motor geïntegreerd
Met geluiddemper
Recirculatie (default setting) / Afvoerkanaal naar buiten
Aantal metalen vetfilters
Functies
Bediening
Aantal snelheden
Naloopstand (minuten)
Auto-Stop
Reinigingsindicatie voor vetfilter
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter
Afzuiging op 1 of beide zijden
Afzuiging op twee hoogte niveaus
3-voudig opvangreservoir
Luchthoeveelheid en geluidsniveau
Luchthoeveelheid (EN 61591):
- Minimaal (m3/u)
- Maximaal (m3/u)
Geluidsniveau (EN 60704-2-13):
- Minimaal (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20μPa
- Maximaal (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20μPa
ALGEMEEN
Technische eigenschappen
Elektrische aansluitwaarde (W)
Aansluiting en aantal fasen
Electriciteitsverbruik in de uit-stand P0 (W)
Electriciteitsverbruik in de stand-by-stand Ps (W)
Uitblaasopening (LxB) (mm)
Positie afvoer
Gewicht (kg)
Toebehoren en accessoires
Recirculatie kit:
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock (RVS)(98x818x290mm)
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock (RVS)(140x820x298mm)
Grillplaat

€ 3.299,00
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111 - 2100/3700
slider met witte LED's
9 + power + super power
afgerond
zwart opaakglas
780 x 520 x 179
750 x 490
784 x 524 x 6
55
• (2x)
• (42, 70 en 94 °C)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B
52,6
B
D
•
•
•/•
2

Opbouw

touchcontrol
traploos
10 of 30
•
•
•
regelbaar
•
•

Vlakbouw

210
640
40/27
70/57

7560
230V - 1P+N/ 3P - 50Hz
400V - 2P+N/ 3P+N - 50Hz
<0,5
89 x 222
achter / naar beneden
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7910400
7900400
1700091

€ 430,00
€ 470,00
€ 225,00

Opbouw
Vlakbouw

afmetingen in mm
E
F
K
750
490
4
750
490
4

P
6
6

R
8

S
784

T
524

De inhoud van deze brochure, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto’s, software, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Novy of rechthoudende derden.
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Volg ons op:

Novy Nederland B.V.
Van Nelleweg 1
3004 HP Rotterdam
info@novynederland.nl

www.novyone.nl

