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FAC-1 FAC-2 FAC-3 FAC-4/FAC-14

Zware pannendragers

Stoompan

 

 

gasbranders

Houten snijplank

Beschermdeksels

€ 280,00

 

€ 310,00

€ 310,00

€ 310,00

Au Bain-Marie Cloche

€ 100,00 

 van uw gerechten

€ 80,00 

FAC-6 FAC-7/FAC-8/FAC-9/FAC-11

€ 180,00 € 180,00 € 205,00

€ 205,00

De getoonde fry-top accessoires zijn alleen geschikt voor fornuizen, tussen- / opbouwkookplaten en de GKF-940 XL (met uitzondering van de spatola).

RVS bakspatel

SPATOLA

€ 25,00
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Grillplaat visgraat Grillplaat vlak Grillplaat vlak Grillplaat geribbeld

– voor op vispanbranders

GP-BAR GPP GPA GPD

€ 65,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00

Universele Fry-Top

met wokbrander

Wadjang houder

BAC-30 WKS

€ 390,00 € 23,00

Gietijzeren sudderplaat

–  geschikt voor alle gaskookplaten en 

– met demontabele handgreep

SPB

€ 30,00

BB-60

€ 55,00

BB-90

€ 65,00

BAKPLAAT

RVS glansdoekset (2 stuks)

– eenvoudig in gebruik

–  herstelt de originele glans van het 

BAC-32

€ 9,95

BORETTIBON©

€ 50,00

Oven/Fry-top reiniger RVS reiniger Koelkast reiniger

BAC-40 BAC-41 BAC-42

BAC-43 REINIGINGS SET

€ 9,95 € 9,95 € 8,95

€ 24,95

©

kan de gelukkige kiezen uit vele 
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€ 50,00

€ 65,00

€ 80,00

€ 85,00

€ 90,00

KELKDEKSELS

€   90,00

€   95,00

€ 105,00

€ 120,00

€ 150,00

€   95,00

  

€ 105,00

RVS TUSSENBOUW STRIP

€ 145,00

€ 150,00

€ 160,00

€ 175,00

€ 205,00

€ 240,00

€ 345,00

 

 

 

 

  

€ 240,00

€ 240,00

RVS VOORZET PLINT

TELESCOPISCHE OVENGELEIDERS
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SPN SPNR

€ 210,00 € 210,00

€ 115,00

 

€ 115,00

 

VERLENGDE SCHACHTDELEN

€ 35,00 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 30,00

€ 30,00 

€ 30,00

 € 30,00 

€ 30,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 50,00

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 30,00

€ 30,00 

€ 30,00 

KOOLSTOFFILTERS

 

 

€ 115,00

€ 120,00

€ 125,00

€ 125,00

 € 130,00

€ 130,00

ZELFREINIGENDE WANDEN

Verhoogde stelpoten set (4 stuks)

SP4

€ 220,00

Flexibele gasslang ø15mm

BAC-10

€ 95,00
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KLEUREN BIJ BORETTI

Door de gehele brochure wordt bij de apparaten aangegeven in welke kleuren deze 

standaard leverbaar zijn. De fornuizen uit de Linea Majestic, en de fornuizen uit de 

Linea Principale met gebogen ovenruit, zijn standaard leverbaar in de onderstaande 

kleuren. Met de twee-lettercode die u bij de onderstaande kleuren ziet kunt u de 

gewenste kleur aangeven.

HET BESLAG OP UW BORETTI

Daar waar dit vermeld wordt, kan gekozen worden voor meerdere varianten wat 

betreft het beslag van uw fornuis. Dit beslag omhelst de bedieningsknoppen, grepen 

en in sommige gevallen de strips en stelvoeten. De varianten messing en brons 

kunnen niet geleverd worden op roestvrijstalen apparaten.

ZW
Hoogglans Zwart

AN
Mat Antraciet

OW
Hoogglans Oud wit

GR
Hoogglans Groen

RB BL
Hoogglans Blauw

WT
Hoogglans Wit

RVS CHROOM MESSING BRONS

€   

€  

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

FORNUIZEN

AFZUIGKAPPEN

DIVERSEN 45 CM APPARATEN

60 CM APPARATENSPUITEN IN METALLIC KLEUR

KOELKASTEN

EILAND AFZUIGKAPPEN

 45 cm oven  €

€

€

€

€

SPECIALE KLEUREN

BORETTI IN ELKE KLEUR DIE U WILT

-

kap, uw koelkast, 45 cm oven of fornuis in een speciale kleur geleverd hebben? Geen 

kent wel een meerprijs. Die vindt u hiernaast. Ook heeft het consequenties voor de 

levertijd. Die zal gemiddeld 3 weken langer zijn.



Gebruikte begrippen
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EEN AANTAL BEGRIPPEN: 

Bij Boretti worden een aantal begrippen gebruikt die enige uitleg vereisen. Hier-

naast kunt u kennis maken met de meest gebruikte termen en kunt u tevens lezen 

-

ring gewenst is. Mochten er ondanks de uitleg nog vragen zijn, vernemen wij dat 

graag.

Auto restart

-

beerd worden om de brander weer aan te krijgen. Indien dit na 3 pogingen nog niet 

lukt zal de brander zichzelf uitschakelen. 

Braadthermometer

Alle Linea Majestic fornuizen zijn standaard uitgevoerd met een braadthermometer 

of kernthermometer. Deze ‘praat’ met het display op deze fornuizen. De kerntem-

peratuur staat vermeld in de meeste kookboeken en verzekert u van een perfect 

bakresultaat.

Butaan/Propaan/Flessengas

als uw Boretti gebruikt wordt op bijvoorbeeld een woonboot of in gebieden waar 

geen aardgas beschikbaar is. 

Dual Fuel Wokbrander

Bij de dual fuel wokbrander is het mogelijk om het middelste brandertje van de 

wokbrander apart te laten branden.

Gasoven

-

desgewenst gasgeventileerd  geleverd worden. De grill in gasgeventileerde ovens 

zal elektrisch blijven. Het voordeel van bakken in een gasgeventileerde oven is dat 

er minder vocht onttrokken wordt aan het product. Het product droogt dus minder 

snel uit. Vanzelfsprekend vervalt de timerfunctie bij gasovens. Immers, het aanste-

ken blijft een manuele procedure. 

Katalytische/zelfreinigende ovenwanden

een temperatuur van 170 graden celcius er een natuurlijke reactie plaatsvindt die 

vet afbreekt d.m.v. pure zuurstof. Hiermee heeft u minder schoonmaakwerk. De 

wanden zijn ook als accessoire leverbaar.

Mantelkoeling

Alle Boretti fornuizen en ovens zijn standaard voorzien van mantelkoeling. Dit sys-

teem verzekert u van een veilig gebruik omdat bij een temperatuur van 50 graden 

celcius of meer, er een geforceerde koeling aan gaat. Veilig voor u en voor uw 

keuken.

Pyrolyse reiniging

Bij pyrolyse reiniging wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verwarmd, wat 

is afgelopen hoeft u alleen nog maar met een doekje het as te verwijderen.

Pizzasteen

De Piastra Pizzasteen is perfect voor het bereiden van verse pizza’s en andere 

deegproducten. Door de materiaalkeuze wordt er meer hitte geabsorbeerd waar-

door het product een krokantere bodem zal verkrijgen. De Piastra pizzaplaat wordt 

bij alle Boretti fornuizen standaard meegeleverd.

Quickstart

op alle fornuizen. Het systeem brengt de oven in recordtijd op bedrijfstemperatuur 

door het gebruik van meerdere warmtebronnen tegelijk.

Thermokoppels

Een thermokoppel vindt u op alle Boretti apparaten met gasbranders. Het systeem 

zorgt er voor dat als de gasvlam onverhoopt uitwaait, de gastoevoer automatisch 

afgesloten wordt.

 

Triple glass deuren

Alle fornuizen en inbouwovens van Boretti zijn uitgevoerd met een meerlaags glas-

deur waardoor de buitenkant van de ovenruit een acceptabele temperatuur blijft 

houden. U kunt zich hier niet aan branden.
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Waar kan ik boretti apparatuur kopen? 

U kunt Boretti bij nagenoeg alle erkende keukenwinkels kopen. Om er echt zeker van 

te zijn dat u echt goed geadviseerd wordt dient u naar 1 van de Boretti Galleria’s te 

gaan. De adressen daarvan vindt u op onze website www.boretti.com

Wat is de levertijd van boretti apparatuur? 

De meeste apparatuur van Boretti is uit voorraad leverbaar. Echter, de meeste 

fornuizen kennen een levertijd van ca. 6 weken.

Wat wordt er standaard meegeleverd bij boretti apparatuur? 

apparaten wordt een duidelijke handleiding meegeleverd en in sommige gevallen 

een kookboek.

Hoe bestel ik het juiste Boretti fornuis? 

Als u eenmaal uit deze brochure het juiste Boretti fornuis heeft gekozen zijn er bij 

elk fornuis nog een aantal uitvoeringsmogelijkheden. Met de onderstaande tabel 

kunt u zien hoe u andere uitvoeringen aan dient te geven bij de bestelling. De ge-

gevens die u in de tabel aantreft, plaatst u simpelweg achter de artikelcode. Een 

VP-96 G RAL 9016.

  Linea Inizio Linea Principale Linea Quadra  Linea Majestic Kookplaten 

 Gasgeventileerde oven  G G  niet mogelijk  G niet mogelijk 

 

Welke ovenfuncties zitten op mijn Boretti fornuis?  

Bij elk fornuis staat vermeld welke ovens er gebruikt worden. In de onderstaande tabel kunt u zien over welke functies de oven beschikt.

* Draaispit in de gasoven is niet leverbaar in de 60 cm en 70 cm ovens.

  Oven 30 cm  Oven 40 cm Oven 60 cm  Oven 70 cm Oven 80 cm Gasoven

  Conventioneel Conventioneel Multifunctioneel Multifunctioneel Multifunctioneel  

 Onderwarmte Ja Ja Ja Ja Ja Ja

 Grill Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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 FORNUIZEN 

 Aansluitwaarde   

 Oven Soort oven Kookoppervlak

 1 oven  Elektrisch Gas 3400 W

 1 oven  Gas Gas 2300 W

 1 oven  Elektrisch Inductie  13200 W

 2 ovens  Elektrisch Gas 5000 W

 2 ovens  Elektrisch Inductie  14800 W

 2 ovens  Elektrisch 120 en breder  Gas  6700 W

 3 ovens  Elektrisch Gas 7700 W

 FORNUIZEN 

 Inhoud        

 Breedte oven  30 cm  40 cm  60 cm  80 cm 

 Inhoud 30,4 liter  42,5 liter  52,3 liter  76,6 liter 

 Binnenhoogte  32 cm  32 cm  32 cm  32 cm 

 Binnenbreedte  25 cm  35 cm  43 cm  63 cm 

 Binnendiepte  38 cm  38 cm  38 cm  38 cm 

 FORNUIZEN 

 Vermogen ovens         

 Breedte oven  30 cm  40 cm  60 cm  80 cm 

 Grillelement  1500 W  1600 W 1600 W  2200 W 

 Onderverwarmingselement  800 W 950 W 1300 W 1500 W

 Bovenverwarmingselement  800 W 850 W 900 W 900 W

 Hetelucht circulatie  niet leverbaar  niet leverbaar  2400 W 2400 W

 Gasoven    niet leverbaar  niet leverbaar  900 W 1300 W 

 VERWIJDERINGSBIJDRAGE 

 Inbouwfriteuse  €  1,00

€ 1,00

€  5,00

  Sinds 1 januari 1999 heef t de overheid een nieuwe wetgeving afgekondigd. Dit betekent 

dat met ingang van deze datum alle huishoudelijke elektrische apparaten na gebruik volgens 

een nieuw systeem dienen te worden ingezameld en op een verantwoorde wijze worden 

verwerkt. Voor deze verwerking dient u een verwijderingsbijdrage aan uw leverancier te 

voldoen bij aankoop van een nieuw apparaat. Deze bijdrage is afhankelijk per artikelgroep.

Boretti showroom 

Bij de Boretti Galleria’s treft u een behoorlijke afspiegeling aan van het assortiment. 

Het is echter ook mogelijk eens bij Boretti zelf in de showroom te komen kijken. 

Daar treft u het hele assortiment aan en is er bovendien op zaterdag een kok  

aanwezig die u van alle details op de hoogte kan brengen. Ook kunt u er zelf aan de 

slag gaan met onze apparatuur.

Routebeschrijving

Coentunnel houdt u de borden Volendam aan. Op een gegeven moment krijgt u de 

circa 250 meter neemt u de eerste afslag rechts, u rijdt dan het bedrijventerrein 

De Dollard op.

-

bedrijventerrein De Dollard op.

Adresgegevens:  Openingstijden:  

1454 AT Watergang zaterdag 10:00 - 16:00 uur

€  5,00

 Vaatwassers € 5,00

€  17,00
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GAS aansluiting
links achter

GAS aansluiting
links achter

GAS aansluiting
links achter

GAS aansluiting
links achter

GAS aansluiting
links achter

Elektrische aansluiting
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Elektrische aansluiting
rechts achter

Elektrische aansluiting
midden achter

Elektrische aansluiting
midden achter

Elektrische aansluiting
rechts achter

VT-96/VP-74/VPS-74/VPNR-74/VPN-74/VPNO-74/VP-83/
VPS-83/VPNR-83/VPN-83/VPNO-83

VP-96/VPS-96/VPNR-96/VPN-96/VPNO-96/VFP-93/VFPS-93/
VFPNR-93/VFPN-93/VFPNO-93/VPE-93/VPSE-93/VPNRE-93/
VPNE-93/VPNEO-93/VPI-93/VPSI -93/VPNRI-93/VPNI-93/
VPNIO-93

VP-946/VPS-946/VPNR-946/VPNR-946/VPN-946/VPNO-946/
VFP-94/VFPS-94/VFPNR-94/VFPN-94/VFPNO-94/VPE-94/
VPSE-94/VPNRE-94/VPNE-94/VPNEO-94/VPI-94/VPSI-94/
VPNRI-94/VPNRI-94/VPNI-94/VPNIO-94
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VP-104/VPS-104/VPNR-104/VPN-104/VPNO-104/VFP-104/
VFPS-104/VFPNR-104/VFPN-104/VFPNO-104/VPE-104/
VPSE-104/VPNRE-104/VPNE-104/VPNEO-104/VPI-104/
VPSI-104/VPNRI-104/VPNI-104/VPNIO-104

VFP-120/VFPS-120/VFPNR-120/VFPN-120/VFPNO-120/
VFP-1202/VFPS-1202/VFPNR-1202/VFPN-1202/VFPNO-1202

-
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GAS aansluiting
links achter

GAS aansluiting
links achter

Elektrische aansluiting
midden achter

Elektrische aansluiting
midden achter

VFP-150/VFPS-150/VFPNR-150/VFPN-150/VFPNO-150 VQ-104/VX-104/VQF-104/VXF-104/VQE-104/VXE-104/
VQI-104
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GAS aansluiting
links achter

GAS aansluiting
links achter

GAS aansluiting
links achter

GAS aansluiting
links achter

GAS aansluiting
links achter

GAS aansluiting
links achter

Elektrische aansluiting
midden achter

Elektrische aansluiting
midden achter

Elektrische aansluiting
midden achter

Elektrische aansluiting
midden achter

Elektrische aansluiting
rechts achter

Elektrische aansluiting
rechts achter

VZG-104/VZGF-104/VZGE-104/VZGI-104/ VZGF-1202

MTBR-104/MBR-104/MB-104/MBO-104/MTBR-104 F/
MBR-104 F/MB-104 F/MBO-104 F/MTBRE-104/MBRE-104/
MBE-104/MBEO-104/MTBRI-104/MBRI-104/MBI-104/MBIO-104

MTBR-120 F/MBR-120 F/MB-120 F/MBO-120 F/MTBR-1207 F/
MBR-1207 F/MB-1207 F/MBO-1207 F

MTBR-150 F/MBR-150 F/MB-150 F/MBO-150 F

MTBR-96/MBR-96/MB-96/MBO-96/MTBR-90 F/MBR-90 F/
MB-90 F/MBO-90 F/MTBRE-90/MBRE-90/MBEO-90/MTBRI-90/
MBRI-90/MBI-90/MBIO-90

MTBR-70/MBR-70/MB-70/MBO-70


