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De gepassioneerde thuiskok heeft smaak. En prikkelt 
graag alle zintuigen – om te ruiken en te proeven, 
maar ook om te kijken en te voelen. Onze verfijnde 
designlijn MAGNA prikkelt de zintuigen en staat 
garant voor oog- en tongstrelende sensaties. 
Voor de smaakvolle MAGNA-lijn kookapparatuur 
zijn uitsluitend hoogwaardige, duurzame materialen 
toegepast. Slijtvast roestvrijstaal en vitro-keramisch 
glas – met veel aandacht voor de afwerking, elegante 
strakke lijnen en een verfijnde detaillering. Een 
nieuwe balans tussen ambachtelijkheid en industriële 
vormgeving. Met innovaties in de toepassing van 
materialen is een duurzaam compromisloos ontwerp 
gerealiseerd. Een blikvanger in de keuken.

The Beauty of Cooking
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 ATAG introduceert 
de nieuwe 
  MAGNA-lijn

Sinds jaar en dag zijn de gaskookplaten van ATAG bekend om hun kwaliteit en 
hun iconisch design. De meest geavanceerde kookplaten, zowel qua toepassing 
van hoogwaardige materialen als de performance van de branders, zijn de 
MAGNA-kookplaten.

MAGNA staat voor grootsheid, voor een bijzondere aandacht voor een elegante 
lijn en een hoogwaardige detaillering. MAGNA betekent compromisloos 
materiaalgebruik: alleen het hoogwaardigste RVS en keramisch glas vinden 
hun toepassing. Draaiknoppen zijn van massief metaal, pandragers van het 
hoogwaardigste gietijzer.

MAGNA staat voor een nieuwe interpretatie van ambachtelijkheid, 
gebruikmakend van geavanceerde technologie. Van een afstand vallen de pure 
lijnen en grafische vlakverdeling op, van dichtbij de rijkheid van detaillering en 
een afwerking van bijzonder hoog niveau. De MAGNA-lijn is een unieke lijn 
met ultieme gereedschappen voor de thuiskok.





Met de introductie van de nieuwe MAGNA-lijn, met 
nu behalve kookplaten ook een serie (combi-stoom) 
ovens, bijbehorende lades en bijzondere afzuigkappen 
zet ATAG nu de perfectie van MAGNA door over de 
volle breedte van het assortiment.

De MAGNA perfectie is ook te zien aan het 
consequente materiaalgebruik. Hierdoor passen de 
verschillende productgroepen uit de MAGNA-lijn 
schitterend bij elkaar. Men kan een perfecte set 
creëren, die echt wat toevoegt aan een luxe keuken. 
Het geheel is meer dan de som der delen. 

ATAG heeft alle knowhow en ervaringen uit de 
wereld van de thuiskoks samengebracht bij de 
ontwikkeling van elk individueel apparaat uit de 
MAGNA-lijn. De nieuwste inzichten en technologie, 
geënt op het gebruik van de thuiskok. Dit betekent 
slimme keuzes.  

Perfectie  
            over de 
       volle breedte



Puur
Toegankelijk

Iconisch MAGNA
Precisie & focus

Succesvol
Verfijnd

Er is een duidelijke vormtaal gecreëerd, die consequent terugkomt in elk product uit de 
nieuwe MAGNA-lijn. 

Het ATAG logo van de MAGNA-producten wordt voorafgegaan door de ‘X’. Dit is 
een gestileerde weergave van de iconische ATAG MAGNA-pandrager en symbool voor 
innovatie en precisie. Ook de cirkel en de lijn zijn belangrijke elementen in deze vormtaal.



-The Beauty of Cooking

 De prachtige patronen die je
     in je ingrediënten ontdekt.

patronen



De power van de Fusion Volcano gaswokbrander 
gecombineerd met de kracht en efficiëntie van de 
ATAG inductie zones. Deze kookplaat is de ultieme 
alleskunner. De wokbrander wordt elektronisch 
aangestuurd. Met de Iris Slide Control© bediening zijn 
de verschillende mogelijkheden van de wokbrander 
makkelijk te kiezen: wokvlam met de binnenbrander, 
braadstand met de buitenbrander of een zeer fijn 
regelbare sudderstand. Vervolgens laat de vlamsterkte 
zich zeer precies en snel instellen. 

De twee Bridge Induction kookzones worden 
gemakkelijk aaneengeschakeld tot een groot 
kookoppervlak van 22 x 40 cm. Voor deze afmeting 
zijn speciale accessoires ontwikkeld, namelijk een 

grillplaat en een Teppan Yaki bakplaat. Met deze 
accessoires worden de culinaire mogelijkheden flink 
uitgebreid. Zo maakt de thuiskok van zijn kookplaat 
een ultiem kookbakstation!

Ook kan men er een braadslede op kwijt, die perfect 
in de oven past. Voor grote ronde pannen is er nog een 
speciale grote ronde zone rechts op de kookplaat.

Deze kookplaat is uitgevoerd in het matzwart met 
uniek geborsteld patroon, reeds bekend van de 
inductiekookplaten. Naast de stijlvolle look blinkt 
deze finishing uit in kras- en slijtvastheid en antislip 
eigenschappen zodat pannen niet gaan schuiven. 
Tevens is het ook nog eens zeer eenvoudig streeploos 
schoon te maken. 

Het beste van 
 twee werelden
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Inductiekookplaat met Bridge Induction en  
Fusion Volcano wokbrander (90 cm) winner



Uitvoering
• matzwart glas met geborsteld patroon
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
• 4 kookzones:

 - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander  
(0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW), 
matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager

 - middenvoor: Bridge induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - middenachter: Bridge induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - rechtsmidden: inductiezone Ø 210 / 50-3700 W

• door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te 
koppelen ontstaat er een grote kookzone van 22 x 40 cm

Bediening
• full touch control, Iris Slide Control®
• elektronische omschakelen tussen de binnen- en buitenvlam
• zeer snelle en nauwkeurige elektronische vlamregeling in 

12 standen van de binnenvlam (wokfunctie), kleine en grote 
buitenvlam (braadfunctie voor pannen tot Ø 30 cm en vanaf  
Ø 30 cm) en de sudderstand

• aan/uit schakelaar per zone
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle inductie 

kookzones (met nummerieke en led indicatie)
• snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
• 4 digitale timers instelbaar voor elke kookzone, met 

uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, 
voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als 
kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen en 

warmhouden

• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie
• automatische panherkenning

Veiligheid
• automatische herontsteking
• thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
• centrale toets om alle zones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen
• pauzefunctie

Bijzonderheden
• geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
• 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki- of grillplaat 

accessoire (TY2240 / GP2240)
• gietijzeren wokring

Technische specificaties
• inbouwdiepte: 54 mm
• gastype: g25-25mbar
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW

IGT9472MBA matzwart € 2.499,-
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  Het     wanneer zelfs de kleinste
    ingrediënten je vingertoppen raken.

genot
-The Beauty of Cooking



NB: er zijn ook MAGNA-gaskookplaten met standaard zwart keramische glas, 
met een fraaie tweekleurige bedrukking. Zie uw ATAG dealermap.

De bekende iconische MAGNA-gaskookplaten zijn nu 
ook uitgevoerd in het matzwart met uniek geborsteld 
patroon, die zeer mooi aansluit bij de kleurstelling 
van de MAGNA-ovens, lades en afzuigkappen. Deze 
kookplaten bieden ruimte en zijn het summum 
wat op gaskookplatengebied te krijgen is. Ze zijn 
standaard uitgerust met krachtige A+ branders met 
groot regelbereik en nauwkeurige instelling. De 
gaskookplaten zijn ook verkrijgbaar met de unieke 
Fusion Volcano wokbrander.

De 112 en 90 cm gaskookplaten zijn voorzien van 
instelbare digitale timers. Per brander kan men 
individueel de kookduur instellen met automatische 
uitschakeling van de brander of aflezen wat de 
verstreken kookduur is. Alle MAGNA-gaskookplaten 
worden bediend met massief metalen draaiknoppen. 
De pandragers zijn van extra hoogwaardig gietijzer met 
een matzwarte geëmailleerde toplaag.

Iconische 
 MAGNA-gaskookplaten
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Panoramische gaskookplaat met twee Fusion Volcano
wokbranders en digitale timer per zone (111 cm)



Uitvoering
• gas-op-glas MAGNA design kookplaat
• matzwartglas met geborsteld patroon
• vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
• panoramische indeling, ergonomisch door plaatsing van de 

pannen naast elkaar

Kookzones
• A+ branders en twee Fusion Volcano wokbranders
• 4 kookzones:

 - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander  
(0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)

 - middenlinks: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
 - middenrechts: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
 - rechts: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander  

(0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
• 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
• draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale 

timers
• geïntegreerde vonkontsteking in regelknop(druk in en draai)
• speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en 

buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander
• 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de 

ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur 
of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

Veiligheid
• thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
• stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer  

uit te schakelen

Bijzonderheden
• geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
• ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan

Toebehoren
• gietijzeren wokring
• gietijzeren sudderrooster

Technische specificaties
• gastype: g25-25mbar
• aansluitwaarde: 5,1 W

CS413BF ombouwset butaan/propaan € 25,-

HG1472MDA matzwart € 1.975,-
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Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander en 
digitale timer per zone (90 cm)



Uitvoering
• gas-op-glas MAGNA design kookplaat
• matzwartglas met geborsteld patroon
• vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
• A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
• 5 kookzones:

 - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander  
(0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)

 - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
 - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
 - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
 - rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)

• 5 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
• draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale 

timers
• geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
• speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en 

buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander
• 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de 

ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur 
of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

Veiligheid
• thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
• stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer  

uit te schakelen

Bijzonderheden
• geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
• ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de 

ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
• gietijzeren wokring
• gietijzeren sudderrooster

Technische specificaties
• gastype: g25-25mbar
• aansluitwaarde: 5,1 W

CS503BF ombouwset butaan/propaan € 25,-

 

HG9572MDA matzwart € 1.689,-
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Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (80 cm)



Uitvoering
• gas-op-glas MAGNA design kookplaat
• matzwartglas met geborsteld patroon
• vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
• A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
• 4 kookzones:

 - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander  
(0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)

 - midden: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
 - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
 - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)

• 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
• draaiknoppen (massief metaal)
• geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
• speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en 

buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

Veiligheid
• thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!

Bijzonderheden
• geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
• ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de 

ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
• gietijzeren wokring
• gietijzeren sudderrooster

Technische specificaties
• gastype: g25-25mbar
• aansluitwaarde: 0,6 W

CS403BF ombouwset butaan/propaan € 25,-

 

HG8472MBA matzwart € 1.209,-
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Gaskookplaat (64 cm)



Uitvoering
• gas-op-glas MAGNA design kookplaat
• matzwartglas met geborsteld patroon
• vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
• A+ branders
• 4 kookzones:

 - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
 - linksachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
 - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
 - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)

• 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
• draaiknoppen (massief metaal)
• geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid
• thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!

Bijzonderheden
• geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
• ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de 

ATAG MAGNA-lijn

Technische specificaties
• gastype: g25-25mbar 
• aansluitwaarde: 0,6 W  

CS401BF  ombouwset butaan/propaan  € 25,-

HG6472MBA matzwart € 1.009,-
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 De      wanneer je per ongeluk  
      een meesterwerk maakt.

extase
-The Beauty of Cooking



Deze MAGNA-inductiekookplaten zijn uitgevoerd in 
matzwart met uniek geborsteld patroon en hebben een 
toplaag van een zeer slijtvast emaille. Dit levert niet 
alleen een stijlvolle, moderne en tijdloze look op, maar 
heeft ook een paar unieke eigenschappen. Het is slijt- 
en krasvast, gemakkelijk streeploos schoon te maken 
en pannen blijven er stevig op staan door de antislip 
eigenschappen.

Uiteraard beschikken deze kookplaten over de 
gerenommeerde robuuste ATAG inductietechniek. 
De bediening is zeer intuïtief door middel van de Iris 
Slide Control© bediening, die fraai geïntegreerd is in de 
matzwarte bedrukking.

De 90 cm varianten (opbouw en vlak integreerbaar) 
beschikken over 2 x 2 Bridge Induction kookzones, 
waarmee een maximaal kookoppervlak gerealiseerd 
wordt. Voor deze afmeting zijn speciale accessoires 
ontwikkeld, namelijk een grillplaat en een Teppan Yaki 
bakplaat. Met deze accessoires worden de culinaire 
mogelijkheden flink uitgebreid. Zo maakt de thuiskok 
van zijn kookplaat een ultiem kookbakstation! Ook 
kan men er een braadslede op kwijt, die perfect in de 
oven past.

Prijswinnend 
 inductie-design

NB: er zijn ook MAGNA-inductiekookplaten met standaard zwart keramische 
glas, met een fraaie tweekleurige bedrukking. Zie uw ATAG dealermap.
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Inductiekookplaat met Bridge Induction,  
Dual Induction en Iris Slide Control® (90 cm)



Uitvoering
• matzwartglas met borstelpatroon
• vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
• vlak in werkblad te integreren

Kookzones
• 5 kookzones:

 - linksvoor: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - linksachter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - midden: Dual Induction zone Ø 260 mm / 50-5500 W
 - rechtsvoor: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - rechtsachter: Bridge Induction zone  180 x 220 mm / 40-3700 W

• door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te 
koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm

• zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% 
permanent vermogenstand

Bediening
• Iris Slide Control®
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones 

(led indicatie)
• 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de 

ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur 
of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen en 

warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie
• Bridge functie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
• eco stand-by vermogen: 0,3 W
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
• 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki- of grillplaat 

accessoire (TY2240 / GP2240)

Technische specificaties
• inbouwdiepte: 50 mm
• 3-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 11,10 kW

HI9272SV matzwart € 2.099,-
HI9272SVI matzwart, vlak inbouwbaar € 2.099,-
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Matzwarte inductiekookplaat met Iris Slide Control®  
(80 cm)



Uitvoering
• matzwartglas met borstelpatroon
• vitro-keramisch glas met een matzwarte structuur (slijt- en 

krasvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
• 4 kookzones:

 - linksvoor:  21,0 cm cm / 50-3700 W
 - linksachter: 18,0 cm cm / 40-3000 W
 - rechtsvoor: 21,0 cm cm / 50-3700 W
 - rechtsachter: 18,0 cm cm / 40-3000 W

• extra ruime afstand tussen de zones
• zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% 

permanent vermogenstand

Bediening
• Iris Slide Control®
• aan/uit schakelaar per zone
• automatische panherkenning
• 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones 

(led indicatie)
• 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de 

ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur 
of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

• vooringestelde programma’s voor wokken, braden en grillen
• temperatuurgestuurde programma’s voor het échte sudderen en 

warmhouden
• automatische (aan)kookfunctie
• pauzefunctie

Veiligheid
• centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
• automatisch uit bij oververhitting
• automatische kookduurbegrenzing
• restwarmte indicatie per zone
• kinderslot
• pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
• eco stand-by vermogen: 0,3 W
• in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus 

ingezaagd hoeft te worden
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
• 3-delige RVS pannenset (AA210D3)

Technische specificaties
• inbouwdiepte: 43 mm
• 2-fasen aansluiting
• aansluitwaarde: 7,40 kW

HI8272S matzwart € 1.799,-

Matzwarte inductiekookplaat met Iris Slide Control®  
(80 cm)
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Met deze ovens haalt u het 

ultieme gereedschap in 

huis. Met de beste bak, grill 

en stoomprestaties, in een 

schitterend design. 

Voor het bedieningspaneel en deur is een 
bijzonder soort glas toegepast, in een zacht 
zwarte  kleurstelling met een subtiel metallic 
pareleffect in de achtergrond. De deur met 
soft-close scharnieren laat zich openen met een 
metalen handgreep die uit een stuk gefreesd 
is. Aan de zijkanten van de ovens zijn metalen 
profielen aangebracht die er voor zorgen dat 
de oven fraai omlijst is en een perfecte eenheid 
vormt met de inbouwkast. 

De bakplaten en roosters glijden makkelijk in en 
uit de oven op de nieuwe telescopische geleiding  
met vergrendeling. De glad geëmailleerde 
binnenruimte kan eenvoudig gereinigd worden 
met de hand, maar ook door de pyrolyse of 
Steam-clean functie. 



Magische 
         MAGNA-ovens

De oven kan gemakkelijk bediend worden door een user interface 
met een TFT touchscreen. Hiervoor is een unieke bedienfilosofie 
ontwikkeld, gebaseerd op de noden en wensen van de thuiskok. 
Dit betekent dat de meest gebruikte functies meteen bereikbaar 
zijn en de overige functies eenvoudig via het menu te vinden 
zijn. Er is altijd een duidelijke status-feedback, zoals men in 
professionele restaurantkeukens gewend is: in één oogopslag zijn 
temperatuur en resttijd af te lezen.

Bij de MAGNA-ovens zijn twee lades ontwikkeld. Eén met 
een warmhoudfunctie en de andere als accessoireslade om 
oventoebehoren in op te kunnen bergen. De lades lijnen perfect 
uit met de ovens.

Met de warmhoudlade kan men borden of espressokopjes 
voorverwarmen, gerechten warmhouden en zelfs gerechten 
langzaam garen (slowcook functie). 

Een lade geplaatst onder een 45 cm oven lijnt ook nog eens perfect 
uit met een 60 cm oven ernaast. Zo kan men bijvoorbeeld in twee 
nissen naast elkaar een grote multifunctionele (pyrolyse) oven 
kwijt met daarnaast een combi-stoomoven met een lade eronder.
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Combi-stoomoven met TFT display

  
˚C

  

˚C

                     



Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 75 liter
• klapdeur (soft-close en soft-opening)
• energielabel: A+
• waterreservoir in dashboard (1,4 l)

Functies
• combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere 

gerechten
• 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco hetelucht,  

boven- en onderwarmte, hetelucht + bovenwarmte, 
hetelucht + onderwarmte, hetelucht + boven- en onderwarmte, 
bovenwarmte + ventilator, grill, pro roast

• stoomfunctie
• 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
• regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van 

gerechten zonder uitdrogen
• warmhoudfunctie en ontdooifunctie
• 160 automatische programma’s (koken en ontdooien) incl.  

15 sous vide programma’s
• stoompercentage instelbaar (3 standen)
• memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete 

bereiding
• culisensor kerntemperatuurmeter

Bediening
• TFT touch display
• digitale timer
• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
• temperatuur instelbaar per 5 ˚C, van 40 - 230 ºC, voor stomen 

van 35 - 100 ºC

• op drie niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding 
(stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en 
stoomschalen

• koken in fasen (2 of 3 fasen na elkaar)

Schoonmaakbaarheid
• easy clean emaille binnenruimte
• gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• neerklapbare bovenelementen
• steam clean functie
• automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
• koele ovendeur met 3 ovenruiten
• kinderslot

Bijzonderheden
• geen wateraansluiting nodig
• perfect te combineren met één of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn
• soft-close en soft-opening deursysteem

Toebehoren
• 2 grillroosters
• 1 geëmailleerde bakplaat, 1 vlak en 1 diep
• 5 stoomschalen: 2x XL, 1x XL geperforeerd,  

1x GN 1/3 geperforeerd, 1x GN 1/2 geperforeerd

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

CS6574M zwart glas € 2.749,-
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Combi-stoomoven met TFT display

  
˚C

  

˚C

                     

winner



Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 51 liter
• klapdeur (soft-close en soft-opening)
• energielabel: A+
• waterreservoir in dashboard

Functies
• combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere 

gerechten
• 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco hetelucht, boven- en 

onderwarmte, hetelucht + bovenwarmte, hetelucht + 
onderwarmte, hetelucht + boven- en onderwarmte, bovenwarmte 
+ ventilator, grill, pro roast

• stoomfunctie
• 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
• regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van 

gerechten zonder uitdrogen
• warmhoudfunctie en ontdooifunctie
• 160 automatische programma’s (koken en ontdooien) incl.  

15 sous vide programma’s
• stoompercentage instelbaar (3 standen)
• memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete 

bereiding
• culisensor met kerntemperatuurmeter

Bediening
• eenvoudige bediening: full touch control
• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
• temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 40 - 230 ºC, voor stomen 

van 35 - 100 ºC

• op twee niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding 
(stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en 
stoomschalen

• koken in fasen (2 of 3 fasen na elkaar)

Schoonmaakbaarheid
• easy clean emaille binnenruimte
• gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• neerklapbare bovenelementen
• steam clean functie
• automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
• koele ovendeur met 3 glasplaten
• kinderslot

Bijzonderheden
• geen wateraansluiting nodig
• inbouw mogelijk in: kolomkast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn
• soft-close en soft-opening deursysteem

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 geëmailleerde bakplaat
• 5 stoomschalen: 2x XL, 1x Xl geperforeerd,  

1 x GN 1/3 geperforeerd, 1 x GN 1/2 geperforeerd

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

CS4574M zwart glas € 2.549,-
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Multifunctionele oven met geïntegreerde magnetron  
en TFT display

   
˚C

                   



Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 50 liter
• klapdeur

Functies
• 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en 

onderwarmte, hetelucht + bovenwarmte, hetelucht + 
onderwarmte, hetelucht + boven - en onderwarmte, 
bovemwarmte + ventilator, grote grill, pro roast

• 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
• magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
• 3 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + 

magnetron, hetelucht + grote grill + magnetron
• memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete 

bereiding
• vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende 

antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
• 120 automatische programma’s

Bediening
• TFT touch display
• programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)
• temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 40 - 250 ºC
• 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
• easy clean emaille binnenruimte
• gladde ovenwanden
• Aqua clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
• koele deur met 3 ovenruiten
• kinderslot
• koelventilator

Bijzonderheden
• zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn
• soft-close deursysteem

Toebehoren
• 2 grillroosters
• 1 geëmailleerde bakplaten
• 1 glazen bakplaat

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

CX4574M zwart glas € 2.099,-
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Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem 
en TFT display

 
500˚C

   

˚C

  
˚C

                  



Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 73 liter
• klapdeur (soft-close en soft-opening)
• energielabel: A

Ovenfuncties
• hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, 

onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, 
onderwarmte, ontdooien, pro roast

• 87 automatische programma’s (koken en ontdooien) met 
gewichtsingave

• memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw favoriete 
bereiding

• snel voorverwarmfunctie
• broodbakprogramma
• culisensor kerntemperatuurmeter
• grillspit en draaispitmotor

Bediening
• eenvoudige bediening: full touch control
• digitale timer met uitschakelfunctie
• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
• temperatuurbereik: 30 - 300 ºC
• op drie niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding  

voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
• easy clean emaille binnenruimte
• gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua-clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• pyrolyse schoonmaaksysteem (3 niveaus pyrolyse)

Veiligheid
• koele deur met 4 ovenruiten
• kinderslot
• deurvergrendeling

Bijzonderheden
• inbouw mogelijk: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn
• soft-close en soft-opening deursysteem

Toebehoren
• 1 diepe bakplaat
• 1 ondiepe bakplaat
• 2 grillroosters
• speciale pyrolyse zijrekjes voor pyrolyse cyclus

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

ZX6574M zwart glas € 2.199,-
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Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteen 
en TFT display

 
500˚C

   

˚C

  
˚C

                   



Uitvoering
• ovenruimte inhoud: 51 liter
• klapdeur (soft-close en soft-opening)
• energielabel: A

Ovenfuncties
• hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, 

onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, 
onderwarmte, ontdooien, pro roast

• grillfunctie: vermogen instelbaar op 4 niveaus
• 87 automatische programma’s (koken en ontdooien)  

met gewichtsingave
• snel voorverwarmfunctie
• broodbakprogramma
• memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete 

bereiding
• Culisensor kerntemperatuurmeter
• grillspit en draaispitmotor

Bediening
• TFT touch display
• digitale timer met uitschakelfunctie
• programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
• temperatuurbereik: 30 - 300 ºC
• op twee niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding  

voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
• easy clean emaille binnenruimte
• gladde ovenwanden
• uitneembare binnenruit
• Aqua-clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
• pyrolyse schoonmaaksysteem

Veiligheid
• koele deur met 4 ovenruiten
• kinderslot
• deurvergrendeling

Bijzonderheden
• inbouw mogelijk: hoge kast, onder werkblad
• perfect te combineren met één of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn
• soft-close en soft-opening deursysteem

Toebehoren
• 1 diepe bakplaat
• 1 ondiepe bakplaat
• 2 grillroosters
• speciale pyrolyse zijrekjes voor pyrolyse cyclus

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 3,40 kW

ZX4574M zwart glas € 1.999,-
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Warmhoudlade voor combinatie met  
MAGNA-ovens (15 cm hoog)
Uitvoering
• luchtcirculatiesysteem voor het gelijkmatig opwarmen van divers 

opgestapeld serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van 
gerechten en het laten rijzen van deeg

• lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische 
geleiding

• capaciteit: 25 kg vaatwerk
• ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen
• verwarming door middel van een verwarmingselement in de 

glasplaat-bodem, in combinatie met een ventilator voor de 
warmteverdeling

• 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm /  
80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)

Bediening
• aan/uit indicatie lampje
• temperatuurbereik: 30 - 80 ºC

Bijzonderheden
• binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm 
• perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge  

apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
• glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme  

(3 mm stelmogelijkheid)

Technische specificaties
• aansluitwaarde: 810 W

 

WD1674M zwart glas  € 799,-

winner



                                                          

Accessoirelade voor combinatie met  
MAGNA-ovens (15 cm hoog)
Uitvoering
• praktisch opbergen van ovenaccessoires
• lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische 

geleiding
• capaciteit: 25 kg

 

Bijzonderheden
• binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
• perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge  

apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
• glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme  

(3 mm stelmogelijkheid)

 

BD1674M zwart glas € 499,-
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 De adrenaline wanneer je zelf
op zoek gaat naar mooie ingrediënten.

adrenaline
-The Beauty of Cooking



De downdraft is een afzuigkap die geïntegreerd wordt 
in het werkblad, achter de kookplaat. Deze afzuigkap 
komt met een druk op de knop uit het werkblad 
omhoog en is alleen in zicht wanneer er afzuiging 
nodig is. Het glaspaneel van de downdraft is in exact 
dezelfde kleur als het glazen front van de ovens. Deze 

kleur past ook fraai bij het materiaal van de matzwarte 
gas- of inductiekookplaten.

Er is ook een effectieve recirculatie-optie gecreëerd 
voor een situatie waarbij het lastig is om met het 
luchtafvoerkanaal weg te komen. 

Perfectie 
 in afzuigkappen



Bijpassend bij de MAGNA-ovens en kookplaten 
is er een afzuigkappen-serie gecreëerd in een 
bijzonder hoogwaardige vormgeving. De fronten 
zijn in hetzelfde glas als van de MAGNA-ovens 
uitgevoerd, evenals de onderplaat. Het afzuigsysteem 
is via het randafzuigingsprincipe, dat ATAG 
verder geoptimaliseerd heeft met een vloeiende 
aerodynamische luchtgeleiding en een verdiept 
liggende wolkzone.

De afzuigkappen hebben dubbele LED lichtstrips 
en zijn standaard voorzien van krachtige, stille en 
energiezuinige EC gelijkstroommotoren, die in negen 
stappen regelbaar zijn. 
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 3YR    
LED

  

Downdraft afzuigkap



Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 670  m³/h
• geluidsniveau 49 dB(A) op stand 2
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie (dmv recirculatie modificatieset)
• verlichting 1 x 9 W led strip (3000K)

Bediening
• full touch control
• 5 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean air functie (24 uur)
• automatische naloopstand (10 minuten)

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium cassettefilters, speciaal geschikt voor  

reiniging in de vaatwasser (8 laagfilters)

Bijzonderheden
• vereist inbouw in het werkblad achter de kookplaat
• alleen geschikt voor combinaties met inductiekookplaten of 

inductie/gascombinaties
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn

Technische specificaties
• inbouw in het werkblad: zaagsnede 106 X 812 mm
• hoogte boven het werkblad 400 mm
• afvoer ø 150 -120 mm
• aansluitwaarde: 284 W
• energie efficiëntieklasse: B

ACC935 Long life koolstoffilter € 89,-
ACR111 afstandbediening € 79,-
RMS90WDD (RMS set voor plintmontage)  
 koolstoffilter separaat  
 bijbestellen € 299,-

WDD9074MM zwart glas € 2.499,-
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Wandafzuigkap, blokmodel (120 cm)

    3YR  
LED

 



Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 930 m3/h
• EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos,  

voor een lange levensduur, zeer efficiënt
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie  

(recirculatieset RMS9111A) met geluidsdemping
• verlichting 2 x 2 W led strip (Warmwit 3000K)
• ATAG randafzuigsysteem

Bediening
• elektronische tiptoetsen
• 9 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie
• automatische naloopstand (15 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn
• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm  

en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm 
• randafzuigingsplaat met gasveren, gemakkelijk te  

openen en sluiten
• 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A
• afvoer ø 150 -125 -120 mm
• aansluitwaarde 246 W

 

WS1274M    zwart glas € 2.199,-
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Wandafzuigkap, blokmodel (90 cm)

    3YR  
LED

 

winner



Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 930 m3/h
• EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos,  

voor een lange levensduur, zeer efficiënt
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie  

(recirculatieset RMS9111A) met geluidsdemping
• verlichting 2 x 2 W led strip (Warmwit 3000K)
• ATAG randafzuigsysteem

Bediening
• elektronische tiptoetsen
• 9 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie
• automatische naloopstand (15 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter
• 
Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden
• perfect te combineren met een of meerdere apparaten  

uit de ATAG MAGNA-lijn
• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm  

en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm 
• randafzuigingsplaat met gasveren, gemakkelijk te  

openen en sluiten
• 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A
• afvoer ø 150 -125 -120 mm
• aansluitwaarde 246 W

WS9074M  zwart glas € 1.899,-
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Eilandafzuigkap, blokmodel (120 cm)

    3YR  
LED

 



Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 465 m³/h
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie
• verlichting 2 x 2 W led strip

Bediening
• elektronische tiptoetsen
• 9 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie
• automatische naloopstand (15 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters met rvs toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden
• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en 

inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A
• afvoer ø 150 -125 -120 mm
• aansluitwaarde 246 W

 

ES1274M         zwart glas € 2.499,-
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Eilandafzuigkap, blokmodel (100 cm)

    3YR  
LED

 



Uitvoering
• maximale afzuigcapaciteit 465 m³/h
• geschikt voor afvoer naar buiten
• geschikt voor recirculatie
• verlichting 2 x 2 W led strip

Bediening
• elektronische tiptoetsen
• 9 snelheden inclusief intensiefstand
• intensiefstand met automatische terugschakeling
• Clean Air functie
• automatische naloopstand (15 minuten)
• reinigingsindicatie vetfilter
• reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
• 2 aluminium filters met rvs toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden
• vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en 

inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
• energie efficiëntieklasse: A
• afvoer ø 150 -125 -120 mm
• aansluitwaarde 246 W

 

ES1074M      zwart glas € 2.399,-
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GP2240    € 249,- TY2240    € 249,- 

Grillplaat Teppan Yaki 
Bakplaat

BS2535    € 199,- 

Braadslede

Speciaal geschikt voor  
inductie en oven

Speciaal geschikt voor  
Bridge Induction kookzones

Speciaal geschikt voor 
Bridge Induction kookzones

Accessoires 



Bent u op zoek naar het uitgebreide ATAG assortiment en/of inbouwtekeningen? 
Zie uw ATAG-dealermap of kijk www.atag.nl.
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De gepassioneerde thuiskok heeft smaak. En prikkelt 
graag alle zintuigen – om te ruiken en te proeven, 
maar ook om te kijken en te voelen. Onze verfijnde 
designlijn MAGNA prikkelt de zintuigen en staat 
garant voor oog- en tongstrelende sensaties. 
Voor de smaakvolle MAGNA-lijn kookapparatuur 
zijn uitsluitend hoogwaardige, duurzame materialen 
toegepast. Slijtvast roestvrijstaal en vitro-keramisch 
glas – met veel aandacht voor de afwerking, elegante 
strakke lijnen en een verfijnde detaillering. Een 
nieuwe balans tussen ambachtelijkheid en industriële 
vormgeving. Met innovaties in de toepassing van 
materialen is een duurzaam compromisloos ontwerp 
gerealiseerd. Een blikvanger in de keuken.

The Beauty of Cooking



The Beauty of CookingATAG Bezoekadres
Impact 83 - 6921 RZ I Postbus 1033 - 6920 BA
Duiven - Nederland
Tel +31 (0)26 882 1100 I Fax +31 (0)26 882 1210
(€ 1,- per gesprek)

Openingstijden showroom 
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 tot 17:30 uur
Zaterdag: 10:00 – 16:00 uur

ATAG Service en verkoop
Postbus 249 - 6920 AE I Duiven - Nederland
Tel: +31 (0)900 555 0001 I Fax +31 (0)26 882 14 44 
(€ 1,- per gesprek)

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.  
ATAG afdeling Marketing, juli 2015 - 527913.

www.atag.nl




