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NOSTALGIE
PROFESSIONAL PLUS

Professional Plus Nostalgie är en av våra mest älskade spisar.  
Du känner igen den på den välvda ugnsluckan och de runda klassiska 
vreden. Välj mellan åtta färger, fyra olika typer av beslag och spisbredd 
från 60 till 150 cm.  
Med en mängd olika hällar och ugnskombinationer finns verkligen  
möjlighet att skräddarsy din spis. 
Nyhet 2019 är ny färg på beslag - koppar, ny ugnsinsida, nya brännare 
samt mjukstängande ugnslucka och låda. 
Om du vill skapa en helt unik produkt går det att välja en valfri  
RAL-färg.

TELESKOPBEN  (ingår)

FÄRG

Rostfritt  Grafit  
matt

Vinröd Antikvit Grön Blå Svart

VRED & HANDTAG

TILLVAL

Teleskopben i rostfritt med justerbar höjd  
10–16 cm, som ger spisen en totalhöjd på 
85–91 cm. (För högre spishöjd, välj till extra 
höga teleskopben för totalhöjd upp till 97 cm.)

Formgjutna lejontassar med fast höjd 15 cm i mässing, krom eller 
brons som matchar de olika spisbeslagen. Med lejontassar blir 
spisens totalhöjd 90 cm. (Ställfot medföljer för nivåjustering).

Sockel, 14 cm hög som går 
att få i rostfritt eller spisens 
kulör och som skjuts in över 
teleskopbenen.

Vit

Mässing (standard) Krom (standard) Brons, antikbehandlad (tillägg) Koppar (tillägg)

RAL 
(tillägg)

Spis 90 cm, 2 ugnar 60+30

PD09
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NOSTALGIE
PROFESSIONAL PLUS

PD09
UGNAR 60+30

HÄLLAR
När du väljer spis med gashäll är hällen standardutrustad med en wokringsbrännare med 2-stegsfunktion (dualbrännare) och spisen beställs förberedd för gasol-, 
naturgas- eller stadsgasanslutning.

5 gasbrännare
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6 gasbrännare

4 gasbrännare 
+ stekbord 
NYHET - större 
stekbord

4 gasbrännare
+ induktionshäll  
2 zoner

Induktionshäll 
5 zoner

60-ugn 600 E3

Innermått: 43,7 x 36 x 41 cm – 65 liter 
Easy Clean 
Energiklass A+ 
Elektronisk temperaturkontroll 
Temperatur 30° – 300° C 
Stektermometer 
Mjukstängande ugnslucka och låda 
Barnsäkerhetslås

Effekt 
Maximal effekt 3,2kW 
Effekt motstånd: Grill 2100W, överelement 1000W, 
underelement 1100W, cirkulation 2100W

Funktioner 
 

eco

30-ugn 300 E3

Innermått: 27,5 x 35,5 x 44 cm – 43 liter 
Easy Clean 
Energiklass A+ 
Elektronisk temperaturkontroll 
Temperatur 30° – 250° C 
Rotisserie 
Mjukstängande ugnslucka och låda 
Barnsäkerhetslås

Effekt 
Maximal effekt 2,35kW 
Effekt motstånd: Grill 1500W, överelement 800W, 
underelement 800W

Funktioner 
 

eco

PD09PDNE3

Wokbrännare dual ø 120 mm: max 4,5 - min 0,3 kW 
2 x stor brännare ø 90 mm: max 3  - min 0,6 kW 
1 x liten brännare ø 60 mm: max 1,8 - min 0,4 kW 
Fiskbrännare: max 3,1 - min 1,2 kW 
Eleffekt: 5,55 kW Gaseffekt: 15,40 kW 
Säkring: 2x16 A

PD096DNE3

Wokbrännare dual ø 120 mm: max 4,5 - min 0,3 kW 
3 x stor brännare ø 90 mm: max 3 - min 0,6 kW 
2 x liten brännare ø 60 mm: max 1,8 - min 0,4 kW 
Eleffekt: 5,55 kW Gaseffekt: 17,10 kW 
Säkring: 2x16 A

PD09FDNE3

Wokbrännare dual ø 120 mm: max 4,5 - min 0,3 kW 
3 x stor brännare ø 90 mm: max 3 - min 0,6 kW 
2 x liten brännare ø 60 mm: max 1,8 - min 0,4 kW 
Stekbordet har stor + liten brännare under: max 4,8  - 
min 1 kW 
Eleffekt: 5,55 kW Gaseffekt: 17,10 kW 
Säkring: 2x16 A

PD09IDNE3

Wokbrännare dual ø 120 mm: max 4,5 - min 0,3 kW 
2 x stor brännare ø 90 mm: max 3 - min 0,6 kW 
1 x liten brännare ø 60 mm: max 1,8 - min 0,4 kW 
2 induktionszoner 2 x 1,85/3,7 kW  
Eleffekt:  9,25 kW Gaseffekt:  12,30 kW 
Säkring:  2x16 A

PDI09NE3

A: 1 induktionszon ø 145 mm 1,4/2,2 kW 
B: 2 induktionszoner ø 180 mm 1,85/3 kW 
C: 1 induktionszon ø 210 mm 2,3/3,7 kW 
D: 1 induktionszon ø 260 mm 2,6/3,7 kW 
Hällens maxeffekt 10,30 kW 
Spisens totala effekt: 15,85 kW Säkring: 3x20 A 
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På vår hemsida ilve.se hittar du information om alla ILVEs produkter som fläkt,  
inbyggnadsprodukter och tillbehör.

Stektermometer ingår alltid i den stora elugnen. 

Tvåstegsfunktion – två brännare i en 
2-stegsbrännaren är standard på våra spisar och 
innebär att den inre ringen regleras oberoende av den 
yttre ringen. Därmed varierar effekten från lägsta nivå 
300W till max 5000W.  
2-stegsbrännaren monteras alltid på den främre  
vänstra brännaren på spisen och endast en per spis. 

BRA ATT VETA

GASBRÄNNARE, Dual Burner STEKTERMOMETERNYA BRÄNNARE

PD09

MÅTTSKISS

Placering gaskran (G) & elanslutning (E)  
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Vy bakifrån

(Vy bakifrån): Avstånd från spisens högra 
baksida – sett bakifrån - till elanslutning 
(E) = mått A och till gaskran (G) = mått B

A = 480 mm
B = 200 mm
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