
Kit aansturing van externe verlichting 
of externe kleppen

Wilt u graag extra sfeerverlichting aansluiten op uw 
dampkap. Of dient u een elektrische klep aan te 
sturen op het moment dat de dampkap in werking 
treedt? Via deze kit kan u beide aansturen.

Maxi Pure'line, Pure’line: 6833, 6834, 6838, 6839, 
6843, 6844, 6848, 6849 zijn standaard voorzien van 
een connector waarmee het mogelijk is om externe 
verlichting (max. 300 W) aan te schakelen.

Verlengschouwen wand- en 
eilanddampkappen

Indien de standaard onderschouw te kort is, 
kunt u steeds opteren voor een verlengschouw. 
Bij bestelling van een verlengstuk wordt de 
onderschouw meegeleverd om kleurschakeringen 
te vermijden.

Vetfilters

Om een optimale vetfiltering van de vetten te 
garanderen, is het noodzakelijk om de vetfilter 
regelmatig (1× per maand) te reinigen. De 
geïntegreerde reinigingsindicator in bijna alle 
dampkappen is een geheugensteuntje en lichten op 
na 20 kookuren. De vetfilter kan in de vaatwasser 
gereinigd worden. Na 5 jaar raden wij echter aan om 
de filter volledig te vervangen. 

De vetfilter kan u via de webshop bestellen. 

Inoxreiniger

Voor het optimaal reinigen van de inox dampkap 
raden wij u de Novy inoxreiniger aan. Het is een 
zachte voedende mousse die geen vetsporen nalaat 
en makkelijk is op te wrijven.

De inoxreiniger kan u via de webshop bestellen.   

Onderhoud

Afstandsbediening InTouch

Bijna alle modellen met elektronisch bediening 
kunnen optioneel uitgerust worden met een 
afstandsbediening.

InTouch biedt de mogelijkheid om uw 
Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy 
inductiekookplaat. 

Maxi Pure'line, Pure'line, Mini Pure'line, Zen, Mood, 
Cloud en Touch 895, 897 en 899 zijn standaard 
voorzien van een afstandsbediening en InTouch 
functie.

Kit ledverlichting

Bij een aantal modellen kan u de bestaande 
ledverlichting 2.700 K (warm wit) vervangen door 
ledverlichting 4.000 K (neutraal wit). 

Pure’line, Mini Pure’line en Zen zijn voorzien van 
dual ledverlichting waarbij de kleurtemperatuur 
handmatig, voor installatie, gewijzigd kan worden 
van 2.700 K (warm wit) naar 4.000 K (neutraal wit). 

Rugwanden wanddampkappen

Met de Novy rugwandpanelen werkt u de wand 
onder uw decoratieve wanddampkap mooi af in inox. 

Adapter voor beperkte inbouwhoogte 
in plafond, luifel, decoratieve schouw 
of kast

Indien u een beperkte ruimte hebt in het plafond, 
luifel, decoratieve schouw of kast om een dampkap 
in te bouwen, kan een adapter de inbouwhoogte 
beperken door de overgang te maken naar een plat 
kanaal.

Installatie-accessoires

840.029  
Afstandsbediening (los te verkrijgen)                                                     € 69

990.021  
Kit voor afstandsbediening (InTouch)                                                    € 99

990.026  
Kit voor afstandsbediening(InTouch)                                                     € 99

906.060     Inox reiniger                                                                             € 19 
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