ATAG, specialist in veilige gaskookplaten
Als u nauwkeurig uw warmtebron wilt aansturen, dan gaat er niets boven een gasvlam. Van sudderbrander tot wokbrander: ATAG is dé specialist in koken op gas. Al onze gaskookplaten zijn voorzien van onze unieke en milieuvriendelijke A+ branders met een perfect regelbare, zuivere vlam. Deze zorgt niet alleen voor een zeer hoog rendement,
maar ook voor een zo schoon mogelijke verbranding.

De voordelen van onze A+branders
s 0ERFECT REGELBARE ZUIVERE VLAM MET GROOT REGELBEREIK
s :EER HOOG RENDEMENT DUS EXTRA SNEL EN ZUINIG KOKEN %EN LITER WATER KOOKT GEMIDDELD TWEE
minuten sneller dan bij het gebruik van andere branders.
s 5LTRASCHONE VERBRANDING DUS ZEER MILIEUVRIENDELIJK
s #OMPACT DESIGN VOOR MAXIMALE KOOKPRESTATIES
s "ETERE WARMTEVERDELING OVER HET GEHELE PANOPPERVLAK
s $ANKZIJ NAUWKEURIG GEBOORDE VLAMPOORTJES NAAR DE PANBODEM GERICHTE VLAM
s %ÏN SOLIDE GEHEEL DUS EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN
s )*ZERSTERKE KRASVASTE VUILAFSTOTENDE EN HITTEBESTENDIGE DEKLAAG
s 6ONKONTSTEKING ONDER DE BRANDERDOP DUS MINDER KANS OP VERVUILING EN BESCHADIGING
s 6EILIG DANKZIJ DE VLAMBEVEILIGING
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Kookkeur: keurmerk voor ATAG gasbranders
ATAG gaskookplaten met A+ branders zijn voorzien van
het kwaliteitskeurmerk Kookkeur. Dit betekent dat de A+
gasbrander zuiniger, sneller en efficiënter is dan andere
gasbranders. Bij uitgebreide keuringen en tests leveren
onze A+ branders topprestaties op een aantal belangrijke
kwaliteitsaspecten. Zoals snelheid, milieuvriendelijkheid, warmteverdeling, suddercapaciteiten en maximale
kookprestaties. Met ATAG zet u dus nog makkelijker een
voortreffelijke maaltijd op tafel.

Makkelijk schoonmaken
Onze A+ branders bestaan niet uit losse onderdelen,

Koken op gas met ATAG

maar uit één geheel. Hierdoor zijn ze heel makkelijk
schoon te maken. De branderdoppen zijn voorzien van

s 3NEL EN EFlCIÑNT

Flex®-emaille en de branderkelk is afgewerkt met een

s ! BRANDERS VOOR SNEL EN ZUINIG KOKEN

Keradur laklaag; een hittebestendige en krasvaste lak die

s (ANDZAME AFZONDERLIJK AF TE NEMEN GIETIJZEREN

zorgt voor nog meer schoonmaakgemak en een langere
levensduur.

pandragers die makkelijk zijn schoon te maken.
s %XTRA VEILIG DANKZIJ VLAMBEVEILIGING
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