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* Exclusieve-elementen voor Europa Möbel Verbund
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Tips en inspiratie
voor jouw
keukenplanning

Tegenwoordig is de keuken de centrale

Tip 2

ruimte in huis. Alleen al daarom zijn de

Designdampkappen

eisen op het vlak van functionaliteit aanzienlijk verhoogd. Vormgeving en esthetiek hebben eveneens aan belangrijkheid gewonnen.
Maak dus zeker gebruik van de waardevolle

Tip 3

planningsideeën en de verleidelijke exclusieve
elementen van de Contur® keukenexperten.

Exclusief*

bij ons beschikbaar
voor jou!
Bovenkasten met
liftdeuren

Voor jouw persoonlijke droomkeuken en
meer …

Tip 1

10 tips voor de perfecte keuken …

Hoog ingebouwde
keukenapparatuur

1 Ontspannende meerwaarde: ergonomisch hoog ingebouwde keuken		apparatuur. Naast ovens, stoomovens en dergelijke kan je net zo goed de
		 vaatwasser op hoogte inbouwen. Dit is beter voor je rug en eens zo
		 handig bij het in- en uitladen!

Tip 5

Tip 4

2 Meer dan een afzuigkap! De nieuwste designdampkappen zijn zowel 		
		 functioneel als esthetisch. Van extra brede designdampkappen met glas
		 tot elegante dampkappen met woonkamer karakteristieken in retro look.

Exclusief*

bij ons beschikbaar
voor jou!
Afgeronde bovenkasten als woonelementen bruikbaar.

Nis optiek

3 Bovenkasten met liftdeuren voor net dat tikkeltje extra - exclusief* voor
		 jou bij ons. De bovenkasten zijn beschikbaar in 27 verschillende kleuren
		 satijnlak en vormen een optisch highlight. Verder krijg je ook veel
		 opbergruimte en bewegingsvrijheid voor je hoofd.
4 Niswandbekleding in frontdecor of glas geven je keuken een extraatje.
		 Extravagant: Nis-optiek met motieven.
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Keukens veroveren de woonkamer! Met behulp van onze exclusieve*
afgeronde bovenkasten kan je zowel hoogwaardige alsook chique
combinaties voor de woonkamer en de eetplaats plannen. Deze
individuele leefruimtes versmelten zo tot een harmonieus geheel. Ideaal
voor de nieuwe open keuken!

6 Exclusief* bij ons beschikbaar voor jou: leg je eigen accenten met
		 elegante inzet- en tussenbouwrekken. Naast meer combinatiemogelijk		 heden, verschaffen ze je eveneens de kans om je eigen persoonlijkheid in
		 je keuken te integreren. Beschikbaar in 27 satijnlakken.

Tip 6
Tip 8

Exclusief*

bij ons beschikbaar
voor jou! Inzet- en
tussenbouwrekken

Extra brede lades

Tip 7
Zijwanden en
werkbladen

Tip 10
Verdoken opbergruimte(s)
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Chique afwerking met werkbladen en zijwanden - van extrasterk tot 		
		 extra dun. Maak bewust gebruik van het werkblad en de zijwanden als
		 ontwerpmiddelen. Kies daarbij voor je persoonlijke favoriet uit een veel		 voud van materialen decors.

8

Extra brede lades, naar wens met variabele binnenindeling en 		 verlichting, dit alles voor een optimaal overzicht.

Tip 9
LEDsokkelverlichting

9 Geraffineerde verlichting: De LED-sokkelverlichting zet je keuken extra		 vagant in de kijker en maakt van je keuken een trendy lounge.
10 Verdoken opbergruimte: Sokkellades of speciale lades verruimen het 		
		 gebruik van de sokkel en herbergen op deze manier extra opbergruimte.
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* Exclusief voor Europa Möbel-Verbund
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Exclusief* voor de
inzet in de keuken:
de nieuwe inzetrekken

… van chique halfhoge kasten tot onderkastlijnen – de planningsmogelijkheden, die je met deze inzetkastjes ter beschikking hebt,
zijn quasi grenzeloos. Je kan zelfs dressoirs voor de eet- en
woonkamer realiseren. De inzetkastjes bieden je ongelooflijke

Exclusief*
Het nieuwe rekkensysteem in de keuken

ontwerpmogelijkheden. Je kan bewust kleuraccenten leggen en
je eigen persoonlijke interieurobjecten ontwerpen. Het voorziet
je keuken tegelijk van een extra portie pit alsook van een huiselijk
karakter.

Inzetkastjes en tussenbouwrekken zijn beschikbaar
in 27 moderne satijnlakkleuren:

Voor open inkijk - de tussenbouwrekken: Bovenkasten, halfhoge kasten, hoge kasten - met de tussenbouwrekken heb je interessante
wandopbergmogelijkheden ter beschikking. Open elementen in combinatie met gesloten kasten maken het geheel lichter en geven inkijk.
De speelse vormgeving heeft amper restricties - van los verdeeld in een duo kleurenmix (foto links) tot eerder afgelijnd toon op toon of
eender welke bonte kleurenmix. Jouw smaak bepaalt het design.
*Exclusief voor Europa Möbel Verbund
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Exclusief* voor een
moderne keukenlook:
ronde vormen en
chique kleuren
…kleine ingeving, groots resultaat: rond, bontgekleurd en dat
meteen in 27 speelwijzen naar keuze! Rechthoekige bovenkasten
kan iedereen aanbieden, dachten we. En dus stellen we een nieuw
productgamma voor zonder hoeken. En dat zal je niet zo snel ergens
anders vinden. Een element dat bijdraagt aan de vormgeving, die
keuken en woonkamer een nieuwe en jonge uitstraling geeft.
De geliefde liftdeuren hebben eveneens een nieuw kader gekregen.
Beide werden dan nog eens in kleur ondergedompeld: kleur betekent
leven en geeft je een goed gevoel en dat kan in 27 satijnlakkleuren.
*Exclusief bij ons beschikbaar voor jou: bovenkasten met
afgeronde hoeken

De bovenkasten met afgeronde hoeken zijn beschikbaar in twee verschillende uitvoeringen: met klapdeur
in de breedtes ca. 160 cm, 170 cm, 180 cm of 200 cm.
Met deuren en glazen legger in de breedtes ca.206,8 cm,
216,8 cm, 236,8 cm of 246,8 cm. Mits meerprijs kunnen
deze met LED-inbouwspotjes uitgerust worden. Om kleur
te geven aan het meubel, is er keuze uit 27 moderne
satijnlakkleuren. Tip: De bovenkasten kunnen eveneens
als hangdressoir gebruikt worden.

*Exclusief bij ons beschikbaar voor jou: De liftdeuren met vitrinelook …

Ontdek de vele mogelijkheden tot interieurvormgeving met de kleurrijke liftdeuren met “vitrinelook” in 27 mogelijke satijnlakkleuren. Zo kunnen de bovenkasten tot echte eyecatchers verheven worden. Beschikbaar in de breedtes: ca. 80 cm, 90 cm,
en 100 cm, met glazen legger en indien gewenst met LED-inbouwspotjes.
*Exclusieve elementen in 27 satijnlakkleuren beschikbaar

*Exclusief voor Europa Möbel Verbund
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350 mm

6

715 mm

5

780 mm

390 - 910 mm

390 - 910 mm

Het systeem,
dat zich aan
jou aanpast

1465 - 1565 mm

ca. 174 - 194 cm

1335 - 1435 mm

ca. 150 - 174 cm

546 mm

350 mm
1
1

460 mm

7

780 mm

715 mm

855 - 955 mm

920 - 1020 mm

560 mm

De mens als maatstaf
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4

546 mm

481 mm
48,1
cm

3

660 mm

2

De voordelen

Zo verschillend als mensen zijn, zo

jou de mogelijkheid om de werkhoogte

variabel zijn de mogelijkheden om jouw

tussen 855 en 1020 mm in te stellen.

keuken precies op jouw maat af te

Twee nishoogtes in combinatie met de

stemmen. Vijf verschillende sokkel-

verschillende hoogtemogelijkheden van

hoogtes van 100 tot 200 mm in

de bovenkasten bieden je bovendien

combinatie met twee verschillende

enorm veel persoonlijke vormgevings-

hoogtes voor de onderkasten, bieden

mogelijkheden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Twee onderbouwkasthoogtes: 715 mm en 780 mm
Vijf sokkelhoogtes van 100, 125, 150, 175 en 200 mm
Optimale aanpassing aan ruimte en persoon
Twee nishoogtes: 481 mm en 546 mm
Zes bovenkasthoogtes: 390, 520, 650, 715, 780 en 910 mm
Bovenkast corpusdiepte: 350 mm
Onderbouwkast: vier corpusdieptes 350, 460, 560 en 660 mm
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Het ene frontje is
het andere niet!
Grote materiaalkeuze
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Fronten
Met de frontkeuze bepaal je de uitstraling van je keuken en bijgevolg krijgt de ruimte
haar persoonlijkheid. Prefereer je elegant, landelijk of eerder extravagant? Alles kan!
Er is een enorm aanbod van stijlen, vormen en materialen. Geen gemakkelijke keuze.
Daarom willen we je nu alvast een beknopt overzicht geven van de verschillende frontvarianten, van folie-fronten tot zelfs echte glazen fronten …

Matlak-fronten
De met arbeidsintensieve productieprocessen vervaardigde transparante
matte lak fronten zijn door meermaals lakken zeer robuust. Daarnaast
voelen ze zijdezacht aan en zijn ze makkelijk te reinigen.

Folie-fronten
Polymeer-folies zijn enorm onderhoudsvriendelijk want je kan deze gewoon
met wat water en een gewone allesreiniger afwassen. Het is wel zo dat je
sneller krassen op folies krijgt dan op bijvoorbeeld laminaat- of melamineoppervlakken. De naadloze foliefronten bestaan in meerdere unikleuren of
als houtimitatie, mat of glanzend en dat aan interessante prijzen. Het
oppervlak kan glad of van een profiel voorzien zijn.

Satijnlak-fronten
Satijnlak is een speciale vorm van lakken. Het water gedragen Dual Cure
laksysteem met UV-droging beantwoord aan de hoogste ecologische
eisen en heeft daarnaast een hoge hardheid en belastbaarheid. Door het
fluweelmatte, licht gestructureerde oppervlak is het front eenvoudig
schoon te maken. Satijnlak wordt in een veelvoud aan kleuren aangeboden, aangepast aan het keukenontwerp van jouw dromen.

Kunststof-fronten
Zeer sterke fronten met een hoogwaardige melamine toplaag. Aan deze
toplaag kan een structuur worden meegegeven waardoor deze vaak als
houtprint aangeboden wordt. Ook in unikleuren leverbaar.

Houten fronten
Houten fronten zijn warme, natuurlijke en duurzame fronten uit massief
hout en edel fineer. Ter bescherming worden deze met een bijzonder
sterke tweecomponentenlak beschermd.

Kunststof CPL fronten
Deze sterke fronten hebben een kunststof CPL toplaag (Continuous
Pressed Laminate) uit phenolharspapier, decorpapier en een transparante
toplaag. Deze toplaag is beduidend dikker en harder dan bij kunststof
fronten en is daardoor robuuster.

Acryl-fronten
Deze fronten worden gekenmerkt door de hoogglanzende, acryltoplaag.
Door de speciale kantafwerking die qua opbouw optisch overeenkomt met
een glasfront zien deze fronten er uit als glas, echter wezenlijk lichter en
goedkoper. Door een speciale behandeling met het meegeleverde onderhoudsproduct direct na de montage, is dit glanzend oppervlak zeer
duurzaam.

Hoogglanslak-fronten
Een hoogglans front produceren is een zeer arbeidsintensief proces.
Hoogwaardige, in meerdere lakprocessen geproduceerde en daardoor
zeer duurzame lakfronten, kenmerken zich door briljante kleuren en een
fascinerend zachte “touch”. De lakken zijn zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk, mede door de hoogwaardige MDF-platen die als dragermateriaal worden gebruikt.

Glasfronten
Hoogglans of gesatineerd front uit 3 mm dik veiligheids-witglas, aan de
achterzijde volledig gelakt en met een 16 mm houtvezelplaat verlijmd. De
glaskanten zijn met een omlopende kantafwerking in kleur beschermd. Het
licht reflecteert en breekt op het hoogwaardige materiaal, wat een chique
effect met zich meebrengt.
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Fronten –
Het gezicht van je
nieuwe droomkeuken

contur
50.100
®

Kunststof front
PG 0

contur
51.110
®

Kunststof front
PG 1

contur
51.120
®

Folie front
PG 1

contur
51.130
®

Kunststof front
PG 1

Front met een hoogwaardige melamineharslaag. Rondom
met dikke randen in
frontkleuren voorzien, randen licht
afgeschuind. Dikte
voorzijde 19 mm.
Kristalwit*

Wit*

Magnolia*

Truffelbruin*

Steengrijs*

Lavazwart*

Pine magnolia
imitatie*

Esdoorn imitatie*

Lichte eik imitatie*

Kristalwit
hoogglans*

Champagne*

Zandgrijs*

Acacia imitatie*

Olm imitatie*

Berglariks imitatie*

Samo eik natuurlijk
bruin imitatie*

Belfort eik muskaat
imitatie*

Notelaar imitatie*

Glanzend wit
hoogglans*

Magnolia
hoogglans*

Champagne
hoogglans*

Front met een hoogwaardige melamineharslaag. Rondom
met dikke randen in
frontkleuren voorzien, randen licht
afgeschuind. Dikte
voorzijde 19 mm.

Front met hoogglanzende folielagen, op MDF
draagvlakken, randen verticaal afgerond. Horizontaal
omsloten door een
zachte dikke rand
in de frontkleur
voorzien. Dikte
voorzijde 19 mm.
Front met een
hoogwaardige
melamineharslaag.
Rondom met dikke
randen in frontkleuren voorzien.
Dikte voorzijde
19 mm.

Natuurlijke eik met knoesten,
ruw gezaagd imitatie
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* Eveneens in greeploze uitvoering beschikbaar
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®

Kunststof front
PG 1

contur
53.110

Front met een hoogwaardige melamineharslaag in hoogglans. Rondom met
dikke randen in
frontkleuren voorzien. Dikte voorzijde
19 mm.

®

Laminaat front
PG 3

Kristalwit
hoogglans*

contur
51.150
®

Kunststof front
PG 1

NIEUW

contur
52.150
®

Laminaat front
PG 2

Front met een hoogwaardige matte
melamineharslaag.
Rondom met dikke
randen in frontkleuren voorzien.
Achterkant met
melamineharslagen
in frontkleur. Dikte
voorzijde 19 mm.

®

Laminaat front
PG 2

contur
52.170
®

Kunststof front
PG 2

NEU

contur
53.100
®

Folie front
PG 3

Kristalwit
hoogglans*

®

Folie front
PG 3

Hout-imitatie, front
met een hoogwaardige melamineharslaag. Rondom
met dikke randen in
frontkleuren voorzien. Achterzijde
melamineharslaag
in frontkleur. Dikte
voorzijde 19 mm.

Truffelbruin
hoogglans

Kristalwit
hoogglans*

Briljant wit
hoogglans*

Magnolia
hoogglans*

Zandgrijs
hoogglans*

Kristalwit
hoogglans

Briljant wit
hoogglans

Magnolia
hoogglans

Glanzend wit
hoogglans
®

Folie front
PG 4

Kaderdeuren met
hoogwaardige
folielagen, op MDF
draagvlakken. Voorzijde met naadloos
omsloten oppervlak,
rondom afgerond.
Dikte voorzijde
20 mm.
Magnolia

Belfort eik muskaat
imitatie*

contur
54.140
®

Hoogglanslak front
PG 3

Bergeik platina imitatie*

contur
55.120

Front met hoogwaardige folielagen,
op MDF draagvlakken. Voorzijde met
naadloos omsloten
oppervlak, rondom
facettenafvlakking.
Dikte voorzijde
19 mm.

Champagne
hoogglans

Front met hoogglanzende folielagen,
op MDF draagvlakken. Voorzijde met
naadloos omsloten
oppervlak, rondom
afgerond. Dikte
voorzijde 20 mm.

Steengrijs*

contur
54.110

Samo eik natuurlijk
bruin imitatie*

Magnolia
hoogglans

Esdoorn imitatie

contur
53.140

Berglariks imitatie*

Champagne
hoogglans*

Front met hoogwaardige folielagen op
MDF draagvlakken.
Voorzijde met naadloos omsloten
oppervlak, rondom
facettenafvlakking.
Dikte voorzijde 19
mm.

Magnolia
hoogglans*

Magnolia*

Magnolia
hoogglans*

Glanzend wit
hoogglans*

Zandgrijs
hoogglans*

Folie front
PG 3

Front met laminaat.
Rondom met dikke
randen in frontkleuren voorzien.
Achterkant met
laminaatplaat in
frontkleur. Dikte
voorzijde 19 mm.

Hout-imitatie, front
met laminaatplaat kwaliteitsvolle
velplaatdrager,
rondom met dikke
randen in frontkleuren voorzien.
Achterzijde
laminaatplaat.
Dikte voorzijde
19 mm.

Champagne
hoogglans*

®

®

Folie front
PG 4

Esdoorn imitatie
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Magnolia
hoogglans*

contur
53.120

Kristalwit*

contur
52.160

Glanzend wit
hoogglans*

Front met hoogglanzende laminaat.
Randen verticaal
afgerond.
Horizontaal omsloten
door gesoftete dikke
rand. Dikte voorzijde
19 mm.

Front met hoogwaardige, UV-gelakte
hoogglans in meerdere lagen. Rondom
met dikke randen in
frontkleuren voorzien. Hoogwaardige
MDF-draagplaat.
Dikte voorzijde
19 mm.

Kaderdeuren met
hoogglanzende
folielagen, op MDF
draagvlakken.
Voorzijde met naadloos omsloten oppervlak, rondom afgerond. Achterzijde
mat wit. Dikte voorzijde 20 mm.

Indigoblauw
hoogglans*

*Eveneens in greeploze uitvoering beschikbaar

contur
51.140
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®

Acryl front
PG 5

contur
55.100

Acrylfront hoogglans op MDFdraagvlak. Voorzijde
met hoogglanzende
acryllaag. Rondom
glazen effect op de
kanten in frontkleurinox look. Dikte
voorzijde 19 mm.

®

Satijnlak front
PG 5

Briljant wit
hoogglans*

contur
55.160
®

Kunststof front
PG 4

contur
56.100
®

Hoogglanslak front
PG 6

Kaderfront met een
hoogwaardige
melamineharslaag
en kwalitatieve
vezelplaat. Rondom
met dikke randen
(dikkanten) in frontkleuren voorzien.
Dikte voorzijde
19 mm.

®

Matlak front
PG 6

Satijnlak front
PG 5

Bruin/wit

®

Glasfront
PG 6

contur
56.150

Hoogglanslak front
PG 6
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Zandgrijs
hoogglans*

Satijnlak front
PG 5

Steengrijs
hoogglans*

Indigoblauw
hoogglans*

Kristalwit
hoogglans

®

Satijnlak front
PG 5

NiEUw

Mat kristalwit*

Magnolia mat*

Truffelbruin mat*

Steengrijs mat*

Champagne mat*

Zandgrijs mat*

Satijnlak front. Kaderfront met foliebasis
op kwalitatief MDFdraagvlak. Voorzijde
en kanten unikleurig
gelakt. Dikte voorzijde
20 mm.

contur
57.100
®

Satijnlak front
PG 7

Satijnlak kaderfront.
Voor- en achterzijde
unikleurig gelakt in
zijdeachtig glanzende oppervlakken,
rondom afgerond.
Dikte voorzijde
20 mm.

In 27 satijnlak
kleuren

Satijnlak front
PG 7

In 27 satijnlak
kleuren

In 27 satijnlak
kleuren

Satijnlak front.
Kaderfront met foliebasis op kwalitatief
MDF-draagvlak.
Voorzijde en kanten
unikleurig gelakt.
Dikte voorzijde
20 mm.

Lavazwart
hoogglans*
®

Hoogglanzende
glasfronten, voorzijde in wit gehard
veiligheidsglas, ca.
3 mm dik. Achterzijde volledig in kleur
gelakt. Rondom is een
glanzende polymeercoating op de kanten
voorzien. Dikte voorGlanzend glas
zijde 20 mm.
Front met greeplijsten, frontvlak en
kanten met styreenvrij polyester gevuld.
Hoogglansoppervlak:
voorzijde en kanten
geslepen, hoogglans
gepolijst. Rondom
afgerond. Dikte
voorzijde 22 mm.

Champagne
hoogglans*

contur
57.110

Voor- en achterzijde
in mat gelakte
oppervlakken,
rondom afgerond.
Kanten en voorzijde
in gekleurde lak met
transparante lak.
Dikte voorzijde
20 mm.

kristalwit*

®

Magnolia
hoogglans*

NiEUw
Truffelbruin
hoogglans*

contur
55.180

Lamellenfront. Vooren achterzijde
unikleurig gelakt in
zijdeachtig glanzende oppervlakken,
rondom afgerond.
Hoogwaardig
MDF-draagvlak.
Dikte voorzijde
20 mm.

In 27 satijnlak
kleuren
®

Kristalwit
hoogglans*

Satijnlak front
PG 5

Satijnlak kaderfront.
Voor- en achterzijde
unikleurig gelakt in
zijdeachtig glanzende oppervlakken,
rondom afgerond.
Dikte voorzijde
20 mm.

Samo eik natuurlijk
bruin imitatie

contur
55.190

Front met hoogwaardig, glanzend
lakoppervlak.
Rondom afgerond.
Dikte voorzijde
20 mm.

®

In 27 satijnlak kleuren*

Antraciet metallic
hoogglans*
®

Mat wit*

contur
56.140

Aqua metallic
hoogglans*

contur
55.170

Briljant wit
hoogglans*

contur
56.120

Magnolia
hoogglans*

contur
55.110

Satijnlak front.
Voor- en achterzijde
unikleurig gelakt in
zijdeachtig glanzende oppervlakken,
rondom afgerond.
Dikte voorzijde
20 mm.

In 27 satijnlak
kleuren

Cassettefront.
Voor- en achterzijde
unikleurig gelakt in
zijdeachtig glanzende oppervlakken.
Dikte voorzijde
20 mm.

In 27 satijnlak
kleuren

Kleuroverzicht voor alle satijnlak-fronten

27 satijnlakkleuren voor contur® 55.100*, contur®55.110, contur® 55.170, contur® 55.180, contur® 55.190, contur® 57.100, contur® 57.110:

Kristalwit

Wit

Magnolia

Champagne

Kashmirbeige

Truffelbruin

Kastanjebruin

Zandgrijs

Steengrijs

Agaatgrijs

Antraciet

Lavazwart

Crème vanille

Heidebremgeel

Kerrie

Pistache

Meigroen

Smaragdgroen

Blauwgrijs

Petrol

Oceaanblauw

Indigoblauw

Baksteenrood

Kreeft

Granaatrood

Burgundy

Violet

Glanzend glas
magnolia*

Magnolia
hoogglans

*Eveneens in greeploze uitvoering beschikbaar

contur
55.130
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®

Houten front
PG 7

contur
57.140
®

Glasfront
PG 7

contur
57.150
®

Houten front
PG 7

contur
58.130
®

Houten front
PG 8

contur
58.140
®

Houten front
PG 8
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Modern, massief
kader met fineervulling. Geborsteld
oppervlak en met
tweecomponentenlak afgesloten.
Dikte voorzijde
20 mm.

Glasfront, voorzijde
wit gehard veiligheidsglas, ca.
3 mm dik. Achterzijde volledig in kleur
gelakt. Rondom
is een glanzende
polymeer coating op
de kanten voorzien.
Dikte voorzijde
20 mm.
Voorzijde en kanten
in fineer-eik op
kwalitatieve vezelplaat. Oppervlak met
tweecomponentenlak afgesloten.
Achterzijde fineer,
gelakt zoals de voorzijde. Dikte voorzijde
19 mm.

Es magnolia

Es zandgrijs

Mat glas
kristalwit*

Mat glas
magnolia*

Eik met knoesten
white wash*

Eik naturel met
knoesten*

Spar gold

Spar licht
amberkleurig

Eik naturel met
knoesten

Eik met knoesten
white wash

Geborstelde eik naturel
met knoesten*

Geborstelde eik
platina met knoesten*

Modern, massief
kader met fineervulling. Geborstelde
oppervlakte en met
tweecomponentenlak afgesloten.
Dikte voorzijde
23 mm.

Kaderfront, massief
kader met fineer
opgelegd. Oppervlakte met tweecomponentenlak
afgesloten. Dikte
voorzijde 21 mm.
*Eveneens in greeploze uitvoering beschikbaar

contur
57.120
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Glasfronten
maken je keuken
overzichtelijk
GLASFRONTEN BIEDEN EXTRAVAGANTE
MOGELIJKHEDEN VOOR JE
PERSOONLIJKE KEUKENONTWERP.

Neutrale
glasfronten

Glanzend kristalglas
wit/gesatineerd

Glanzend glas
magnolia/gesatineerd

Inoxkleuren/
gesatineerd

Glasuitvoeringen
voor glasfronten

Stijlglas gouden tulp
voor PS

Helder glas voor
P, SE, PT, PS

Gesatineerd transparant glas
voor P, SE, ST, PT, PS, PR, PU

Programma glasfront P

Segment glasfront SE

Tunnel glazen deur ST

Programma glazen
deur PT

Programma glazen
deur PS

Programma glazen
deur PS

Programma
glasfronten

Bovenkast met
glazen lamellen

R-vorm glasfront PR

U-vorm glasfront PU

Bovenkast Climber met glazen lamellen
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Werkbladen en
randen Smaakvolle
designelementen
Praktisch, mooi, robuust: het werkblad.
Bij een keuken gaat de eerste indruk naar
het werkblad. Vandaar dat design net zo
belangrijk is als het praktische aspect.

Houtdecor
imitatie

Unikleuren

Kristalwit
X - X

Wit
X X X

Magnolia
X X X

Champagne
X X X

Zandgrijs
X X X

Lavazwart
X X X

Zeus antraciet
X - -

Oxid staal
X - X

Graniet kiezel grijs
X - -

Zandsteen greige
X - -

Travertin grafiet
X - -

Leisteen donker antraciet Toermalijn kwarts
X - X
X - -

Truffelbruin
X X X

Steengrijs
X X X

Merano pruim naturel
X - -

Notelaar naturel
X - -

Lichte eik
X - -

Samo eik natuurlijk
bruin X - -

Eik naturel met
knoesten X - -

Zilver lariks
X - -

Wenge Havanna
X - -

Pijnboom magnolia
X - -

Esdoorn naturel
X - -

Olm naturel
X - -

Coco Bolo
X - -

Kernbeuk naturel
X - -

Butcherblock notelaar
donker X - -

Steendecor
imitatie

Nero imp
X - -

Structuur donkergrijs
X - X

Structuur lavabruin
X - -

Acacia naturel
X - -

Acacia Brazil
X - -

Berglariks naturel
X - -

Kastanje basalt
X - -

Butcherblock notelaar
medium X - -

Jupa terra
X - -

Corro greige
X - -

Bergeik platina
X - -

Eik Belfort muskaat
X - -

Spar chalet
X - -

Kopshout platinagrijs
X - -

Eik Havanna bruin
X - -

X - - Beschikbaar voor werkblad 39 mm
- X - Beschikbaar voor werkblad met verschillende niveau’s 39 mm
- - X Beschikbaar voor werkblad 16 mm

Graniet Vesuviusgrijs
X - X

Graniet greige
X - -

Venetiaans Marmer
X - -

Amalfi marmer grijs
X - -

Amalfi marmer bruin
X - -

Marquina marmer
X - -

RAND

De rand maakt het verschil.

Zo ziet het werkblad er telkens anders uit.
Leisteen basalt
X - -

Natuurlijk grijs beton
X - X

Marmer beige gestreept
X - -

Dubbel rond profiel
39 mm
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Dikke rand
39 mm

Houten afwerking
39 mm

Aluminium massieve
rand 39 mm

Getrapte rand
39 mm

Dikke rand
16 mm
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Knoppen en
grepen Details,
die het verschil
maken
LA 96
LA 128
LA 160
LA 192

Grepen

Grepen

LA 320

LA 96

525 Mat nikkel

195 Tin gekleurd

LA 128
96
LA

546 Inoxkleuren

551 Inoxkleuren

778 Inoxkleuren

868 Inoxkleuren

Staaf handgrepen

LA 160
128
LA
197 Tin gekleurd

199 Tin gekleurd

LA 192
160
LA

333 Inoxkleuren/
glanzend chroom

356 Inoxkleuren

360 Inoxkleuren

389 Inoxkleuren

LA
96
LA 320
192
LA 320
128

411 Inoxkleuren
700 Inoxkleuren
(Lengte afhankelijk van de frontmaten)

LA 160
LA 192

357 Tin gekleurd

359 Inoxkleuren

361 Inoxkleuren

380 Inoxkleuren

383 Inoxkleuren

Handgrepen
426 Inoxkleuren

427 Inoxkleuren

442 Inoxkleuren

444 Mat nikkel

860 Inoxkleuren
(Lengte afhankelijk van de frontmaten)

386 Glanzend chroom

LA 320
425 Inoxkleuren

770 Inoxkleuren
(Lengte afhankelijk van de frontmaten)

A*

B*

915 Inoxkleuren

925 Inoxkleuren

446 Inoxkleuren

935 Inoxkleuren

*A: Handgrepen worden aan de respectievelijke
frontmaten toegewezen.
*B: De lengte van de handgrepen is afhankelijk
van de frontbreedte.

LA 96

448 Inoxkleuren

451 Inoxkleuren

452 Inoxkleuren

455 Inoxkleuren

459 Inoxkleuren

461 Mat nikkel

950 Inoxkleuren

7092 Kristalwit mat

7102 Mat wit

7132 Champagne mat

7137 Magnolia mat

7173 Inoxkleuren

7212 Zandgrijs mat

7237 Steengrijs mat

7447 Truffelbruin mat

7192 Lavazwart mat

920 Inoxkleuren

930 Inoxkleuren

Greeplijsten

LA 128
LA 160

937 Inoxkleuren

474 Inoxkleuren

521 Inoxkleuren/
kristal

522 Glanzend chroom/
kristal

784 Inoxkleuren

912 Inoxkleuren

392 Inoxkleuren

393 Glanzend chroom

422 Inoxkleuren

428 Antiek grijs

429 Inox

430 Inoxkleuren

434 Inoxkleuren

436 Inoxkleuren

457 Mat nikkel

475 Inoxkleuren

476 Antiek grijs

481 Glanzend chroom

LA 192
LA 320

Handgrepen
486 Inoxkleuren

491 Inoxkleuren

518 Inoxkleuren

519 Zwart

524 Inoxkleuren

545 Inoxkleuren

Knoppen
525 Mat nikkel

546 Inoxkleuren

551 Inoxkleuren

778 Inoxkleuren

866 Inoxkleuren

868 Inoxkleuren
133 Inoxkleuren
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137 Inoxkleuren

140 Inoxkleuren

298 Tin gekleurd

509 Inox
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Voor net dat
ietsje meer: nisen verlichtingsaccessoires …
… Keukens als ruimte voor creatieve vormgeving
Geef vorm aan de leegte tussen het werkblad en de
bovenkast. Zet de verlichting in je keuken op een
intrigerende wijze in. We hebben veel mogelijke oplossingen
voor je zoals bijvoorbeeld de glazen niswandbekeldingen
met 8 motieven, in unikleuren gelakt of in hoogglans.
En heel veel licht, van lichtbodems tot lineaire armaturen!
1

Glazen niswandbekleding met
digitale motieven,
die variabel inzetbaar zijn in een
breedte van ca.
40-250 cm, aanpas- Motief koffiebonen
baar op verschillende nishoogtes

2

2

3

1. De kastverlichting plaatst het werkblad in
het juiste licht
2. Goed doordacht lichtarmatuur en wandrek
in één: de decoratieve verlichtingslegger

Motief Frambozen

3. De zwenkbare nisverlichting brengt licht
in de duisternis

Motief specerijen

4. Lineair verlichtingsarmatuur: inzetbaar in
elke nis en elke hoek

Motief kruiden

4

5

6

7

5. Extravagant en bijzonder: de ingebouwde
lichtbodem in de bovenkast
6. LED-inbouwspot geïntegreerd in het
bodemvlak van de onderbouwkast

Motief artisjok

Motief julienne

Ideeën voor de binnenruimte(s)...
7. + 8. Zwenkbare LED-inbouwspots en
Halogeen-Spots voor de binnenverlichting
van de bovenkast

Motief grassen in de wind

Motief limoenschijfjes

9. + 10. Het bijzondere extra detail: de
binnenverlichting voor lades waardoor je in
de binnenruimte makkelijker het overzicht
bewaart

Glazen niswandbekleding gehard
veiligheidsglas in
unikleuren gelakt
Glanzend
kristalwit

Glanzend
wit

Glanzend
magnolia

Glanzend
champagne

Glanzend
truffelbruin

Glanzende
inoxkleuren

Glanzend
zandgrijs

Glanzend
steengrijs

Glanzend
indigoblauw

Niswandbekleding
in kunststof
hoogglans

Glanzend
lavazwart

8

9

10

…sowie passend zur Arbeitsplatte in allen Steindekor- und Holzdekor-Nachbildungen erhältlich

Glanzend
kristalwit

Glanzend
wit

Glanzend
magnolia

Glanzend
champagne

Glanzend
truffelbruin

Glanzend
zandgrijs

Glanzend
steengrijs

Glanzend
indigoblauw

Glanzend
lavazwart

… ook afgestemd op het werkblad in veel passende steen- en houtdecor imitaties
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Kwaliteit zit
vanbinnen ...
Perfecte afwerking
en functionaliteit

1

2

3
De kwaliteitskenmerken en de voordelen van de boven- en onderkasten
in één oogopslag:

1 Stabiele, verdekte
kastophanging

4

1

2

4

5

Toebehoren voor lades:

5

1. Verschillende inzetten voor bestek, messen
en kruiden in massieve eik of kunststof

2 Perfecte ondersteuning en enorme
stabiliteit door 19 mm dikke legplanken

2. + 3. Vlot bereikbaar en meteen grijpklaar - in de
lades geïntegreerde inbouwweegschaal en
allessnijder

3 Glazen legplanken uit 5 mm veiligheidsglas - met zuignapjes
vastgezet

4. Voor hoge belastbaarheid en stabiliteit:
de verdoken dubbelzijdige uittrekkorven

4 Volledig metalen clip-scharnieren,
optioneel met dempingsysteem

6

5 Optioneel - Glazen bodem met
verlichting

7

6 Lades in verschillende uitvoeringen
(optioneel)

8

7 Motion sluit- en dempingtechniek

3

9

8 Uittreklades in verschillende
hoogtes en uitvoeringen

5. De zijkanten van de uittreklades zijn optioneel in
glas-boxside-look beschikbaar. (inlegmatten
optioneel)
6. - 8. Lades in verschillende hoogtes voor het
optimale ruimtegebruik. Optioneel beschikbaar:
praktische dekselhouder, bewaardozen, houten
bordenhouder, enz. organiseren het binneninterieur van de keuken
6

7

7

8

9 Verdoken dubbelzijdige
uittrekkorven
10 Boxside: veiligheidsglas-boxside
(optioneel)
10
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Het kastensysteem:
functionele ideeën
voor meer comfort …

Intelligente oplossingen voor optimaal ruimtegebruik. Je kan
nooit genoeg opbergruimte hebben, voor comfort geldt hetzelfde.
Slimme oplossingen in de boven- en onderkasten creëren plaats
en maken het keukenleven aangenaam. Of het nu liftdeuren zijn of
lades voor de zwaardere lasten, apothekerskast, lade met flessenrek
of de grote uittreklade met sokkel. Uitrusting met anti-slipmatten,
geïntegreerde ledverlichting, elektrische openingsondersteuning en
afvalscheidingssystemen - alles is mogelijk!

1

2

3

6

7

9

10

8

1. Draaibare uittreklade - Slide
2. Draaibare uittreklade - Le Mans
3. Apothekerskast - hoog
4. Drievoudig afvalscheidingssysteem
5. Viervoudig afvalscheidingssysteem
6. Elektrische openingsondersteuning
7. Grote uittreklade met gebruik van de sokkel
8. Lade met flessenrek
9. Liftdeur bovenkast
10. Vouwdeur bovenkast
11. Elektrische openingsondersteuning
12. Bovenkast - greep aan de binnenkant
13. Glazen legger - met zuignapjes vastgezet

4
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11

12

13
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Meer dan een keuken:
Design, functioneel,
belevenis …

De keuken: De keuken is je leefruimte en je leefruimte is je keuken.
Open wonen is de grote trend, waarbij ruimtes en haar grenzen overschreden
worden. De afgescheiden keuken van vroeger vormt vandaag één geheel met
de woonkamer. Het geheel wordt als het ware een eenheid - een nieuwe,
royale leefruimte. Het gebruik van terugkerende materialen, kleuren en
vormen in het kook-, eet- en woongedeelte maakt dit mogelijk. Tafels en
stoelen afgestemd op de keukenfronten creëren een harmonieus geheel.
Doorlopende kleurvlakken zetten vreugdevolle accenten, terwijl open kastelementen en rekken met ronde vormen gezelligheid en warmte in de keuken
opwekken. De bar/toog nodigt uit tot communicatie, het kleine thuiskantoor
past bij de keuken - alles
is één grote belevenisruimte …
3
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contur keukens

“Wij ondersteunen de Europa Möbel milieustichting. Dankzij de stichting,
worden duurzame milieubeschermingsprojecten financieel ondersteund.”

Alle maten zijn bij benadering. Onder voorbehoud van drukfouten, levermogelijkheden en druktechnische kleurwijzigingen. Kleuren zijn niet kleurbindend. Contur® 2013/2014 © www.hoerger.de
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