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Technische gegevens

Breedte
Min hoogte
Max hoogte
Diepte tot eind zijpaneel
Diepte incl. deur
Diepte incl handgrepen
Vermogen branders
TruPower plus brander
Aansluitwaarde
Gewicht incl verpakking
Min oven temp.
Max oven temp.
Inclusief aantal ovenroosters
Oven hoogte
Oven diepte
Oven breedte

EVGR530-4B
75,9 cm
91,1 cm
94 cm
61,8 cm
65,4 cm
72,9 cm
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80 watt
177,8 kg
65 graden
260 graden
3
40,9 cm
58,4 cm
47,6 cm

EVGR536-4G
91,1 cm
91,1 cm
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65,4 cm
72,9 cm
4,2 Kw
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80 watt
225 kg
65 graden
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40,9 cm
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4,2 Kw
5 Kw
80 watt
225 kg
65 graden
260 graden
3
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121,6 cm
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72,9 cm
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5 Kw
80 watt
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65 graden
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41,9 cm
64,4 cm
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EVGR548-8B
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65,4 cm
72,9 cm
4,2 Kw
5 Kw
80 watt
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3
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Superieur koken

Kleuren

Zo’n twintig jaar geleden introduceerde Viking met het ontwerp van haar eerste vrijstaande 
fornuis een nieuwe standaard in de Amerikaanse keuken: professionele apparatuur, 
geschikt gemaakt voor thuisgebruik.

Vandaag de dag maakt en verkoopt Viking wereldwijd een complete collectie 
keukenapparatuur en accessoires. Variërend van vrijstaande fornuizen en inbouwovens, 
kookplaten, koel- vrieskasten, wijnklimaatkasten tot outdoor apparatuur, maar ook 
keukemachines, pannensets, messen, en andere accessoires. Apparatuur en toebehoren 
van de allerhoogste kwaliteit, geïnspireerd door de meest kritische eisen van culinaire 
chefs, maar speciaal ontwikkeld voor thuisgebruik.

Daarmee biedt Viking u als veeleisende amateurkok het beste op kookgebied. 
Een zorgvuldig op elkaar afgestemde lijn van producten voor mensen die niet alleen 
houden van koken, maar daarin graag het hoogste willen bereiken. Een niveau dat zich 
met de professionele keukentop kan meten.

*  Momenteel is er een beperkt assortiment beschikbaar voor de Nederlandse markt. Viking 
verwacht gedurende 2018 meer producten aan te kunnen bieden in de Nederlandse markt.

Stainless Steel (SS)

EV GR 530-4B EV GR 536-4G EV GR 548-6G

EV GR 548-8BEV GR 536-6B

Vrijstaande gasfornuizen
Gemaakt om te presteren

  Het geëmailleerde kookop-
pervlak bestaat uit één geheel, 
met gietijzeren pannendragers 
en de beroemde gepatenteerde 
Viking gaspitten.

  Alle gaspitten hebben dezelfde 
diameter en zijn voorzien van 
het VariSimmerTM systeem dat 
met een regelbaar vermogen 
van 700 watt tot maar liefst 
4,2 kW een uiterst precieze en 
gelijkmatige verwarming van de 
gehele panbodem garandeert. 
Ongeacht de afmetingen van 
de pan.

  TruPower Plus™ 5 kW brander: 
De brander rechtsvoor heeft 
een nog grotere capaciteit van 
5 kW. 

  Het ontsteken van de gaspitten 
en het regelen van de vlam-
hoogte vindt plaats door middel 
van dezelfde knop.

  De gaspitten zijn uitgerust met 
een elektronisch ontstekings-
systeem dat zelfs in de laagste 
stand functioneert. Mocht de 
vlam uitwaaien dan heront-
steekt deze automatisch.

  Elke oven heeft twee lichtpun-
ten voor perfect zicht binnenin 
de oven. 

  De fornuizen zijn voorzien 
van bijzonder ruime oven(s) 
(AHAM):

 •  76 cm brede modellen: 
1x113 liter

 •  91 cm brede modellen: 
1x144 liter

 •  122 cm brede modellen: 
1x113 liter en 1x60 liter

  De brander in de oven heeft 
een vermogen van 7 kW 
waardoor de door u ingestelde 
temperatuur snel bereikt wordt 
en de warmte zich gelijkmatig 
door de over verspreidt.

  De ovens van de 76, 91 en de 
rechteroven van de 122 cm 
brede fornuizen hebben zes 
verschillende functies: conven-
tioneel bakken, bakken met 
convectie, gas-infraroodgrill, 
gas-infraroodgrill met con-
vectie, drogen en ontdooien. 
Door middel van de convectie 
schakelaar kan de ventilator 
(convectie) in- of uitgeschakeld 
worden. De linkeroven van het 
122 cm brede model is een 
conventionele oven.

  De regelmatige circulatie van 
de hete lucht (en dus een 
optimale verspreiding van de 
warmte) wordt bevorderd door 
het hiervoor speciaal ontwik-
kelde ProFlow TM luchtcircula-
tiesysteem.

  De temperatuur is regelbaar 
van 60° tot 260°C.

  Vikings exclusieve “infrarood” 
gasgrill – GourmetGloTM- zorgt 
voor een stralingswarmte van 
800ºC (in alle Viking gasovens, 
behalve de linkeroven van het 
122 cm brede model).

Eenvoudig in gebruik en onderhoud

  De extra grote knoppen zijn 
eenvoudig af te lezen en heb-
ben een ‘druk&draai’ kinderbe-
veiliging.

  Het geëmailleerde kookopper-
vlak bestaat uit één geheel en 
is dus eenvoudig te reinigen.

  De gietijzeren pannendragers 
zijn eenvoudig te verwijderen 
en te reinigen.

  De pannendragers bieden een 
aaneensluitend kookoppervlak, 
waardoor pannen eenvoudig 
over de verschillende pitten 
verschoven kunnen worden. 

  Alle Viking fornuizen zijn 
voorzien van isolatiemateriaal 
met een hoge dichtheid die de 
warmte in de oven houdt. Dit 
bespaart niet alleen energie, 
maar draagt ook bij aan de 
prestatie van uw oven. Aange-
zien dit isolatiemateriaal tevens 
zorgt voor een relatief koude 
buitenkant, is het mogelijk om 
andere apparatuur, of keuken-
kastjes direct naast het fornuis 
te plaatsen. 

  De binnenkant van de ovens is 
geëmailleerd en dus eenvoudig 
te reinigen.
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Technische gegevens

Breedte
Min hoogte
Max hoogte
Diepte tot eind zijpaneel
Diepte incl. deur
Diepte incl handgrepen
Vermogen branders
TruPower plus brander
Aansluitwaarde
Gewicht incl verpakking
Min oven temp.
Max oven temp.
Inclusief aantal ovenroosters
Oven hoogte
Oven diepte
Oven breedte

EVGR530-4B
75,9 cm
91,1 cm
94 cm
61,8 cm
65,4 cm
72,9 cm
4,2 Kw
5 Kw
80 watt
177,8 kg
65 graden
260 graden
3
40,9 cm
58,4 cm
47,6 cm

EVGR536-4G
91,1 cm
91,1 cm
94 cm
61,8 cm
65,4 cm
72,9 cm
4,2 Kw
5 Kw
80 watt
225 kg
65 graden
260 graden
3
40,9 cm
58,4 cm
73,7 cm
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64,4 cm
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121,6 cm
91,1 cm
94 cm
61,8 cm
65,4 cm
72,9 cm
4,2 Kw
5 Kw
80 watt
258,8 kg
65 graden
260 graden
3
41,9 cm
64,4 cm
64,4 cm



35-7/8”
(91.1 cm) min.to

37”(94.0 cm) max.

1” (2.5 cm)

29-7/8”(75.9 cm)

35-7/8”(91.1 cm)

47-7/8”(121.6 cm)

60”(152.4 cm)

25-3/4” (65.4 cm)

45-1/8” (114.6 cm)

19-3/8”
(49.2 cm)

8-1/8”
(20.6 cm)

26-7/16” (67.2 cm)

1-5/8”
 (4.1 cm)

1” (2.5 cm)

35-7/8”
(91.1 cm) min.

to
37”

(94.0 cm) max.

24-5/16” (61.8 cm)

28-1/16” (71.2 cm)

Superieur koken

DeNardi B.V.
Bijdorp-Oost 16

2992 LA, Barendrecht

Algemeen nr: 0180 647 000
Service nr: 085 - 488 4773

E-mail: info@denardi.nl
Fax: 0180 647 400

www.denardi.nl

Technische gegevens

Breedte
Min hoogte
Max hoogte
Diepte tot eind zijpaneel
Diepte incl. deur
Diepte incl handgrepen
Vermogen branders
TruPower plus brander
Aansluitwaarde
Gewicht incl verpakking
Min oven temp.
Max oven temp.
Inclusief aantal ovenroosters
Oven hoogte
Oven diepte
Oven breedte

EVGR530-4B
75,9 cm
91,1 cm
94 cm
61,8 cm
65,4 cm
72,9 cm
4,2 Kw
5 Kw
80 watt
177,8 kg
65 graden
260 graden
3
40,9 cm
58,4 cm
47,6 cm

EVGR536-4G
91,1 cm
91,1 cm
94 cm
61,8 cm
65,4 cm
72,9 cm
4,2 Kw
5 Kw
80 watt
225 kg
65 graden
260 graden
3
40,9 cm
58,4 cm
73,7 cm

EVGR536-6B
91,1 cm
91,1 cm
94 cm
61,8 cm
65,4 cm
72,9 cm
4,2 Kw
5 Kw
80 watt
225 kg
65 graden
260 graden
3
40,9 cm
58,4 cm
73,7 cm

EVGR548-6G
121,6 cm
91,1 cm
94 cm
61,8 cm
65,4 cm
72,9 cm
4,2 Kw
5 Kw
80 watt
258,8 kg
65 graden
260 graden
3
41,9 cm
64,4 cm
64,4 cm

EVGR548-8B
121,6 cm
91,1 cm
94 cm
61,8 cm
65,4 cm
72,9 cm
4,2 Kw
5 Kw
80 watt
258,8 kg
65 graden
260 graden
3
41,9 cm
64,4 cm
64,4 cm


