
GROEP 6B

blz. 6b.2-6b.7

- Afvalemmers voor 
 deuren met scharnieren

blz. 6b.8-6b.12

- Afvalemmers met 
 frontbevestiging

blz. 6b.13-6b.14

- Afvalemmers voor hoekkasten
- Afvalkleppen + toebehoren

blz. 6b.15

- Vrijstaande afvalemmers

blz. 6b.16

- Voedselrestenvermalers

blz. 6b.17-6b.26

- Hoekkastsystemen

blz. 6b.27-6b.29

- Voorraadkasten

blz. 6b.30-6b.37

- Uittrekmanden
- Uittreksystemen

blz. 6b.38-6b.41

- Divers
 inbouwdraadwerk

blz. 6b.42

- Galerijreling

blz. 6b.43-6b.44

- Wasmanden
- Luifelophangingen

blz. 6b.45

- Granietvelden

blz. 6b.46-6b.48

- Handdoekdragers
- Magisso

blz. 6b.49-6b.50

- Rieten manden

blz. 6b.51

- Keukentrapjes

blz. 6b.52

- Uittrektafels

blz. 6b.52-6b.53

- Digitale weegschaal
- Inbouwradio

blz. 6b.54-6b.55

- Huishoudtoestellen

blz. 6b.56-6b.57

- Plintverwarming

blz. 6b.58-6b.62

- Spoelkastbodems
- Ronde spoeltafels
- RVS-inbouwspoeltafels
- RVS-onderbouwspoeltafels
- RVS-vlakbouwspoeltafels

blz. 6b.63-6b.67

- Keukenkranen
- Sanitaire toebehoren

blz. 6b.78-6b.79

- Onderhoudsproducten 
 FRANKE, COLLO

blz. 6b.68-6b.71

- Wastafels
- Sanitaire toebehoren

blz. 6b.80-6b.83

- Flexibele dampkapbuizen
- Toebehoren

blz. 6b.72

- Badkamerkranen

blz. 6b.84-6b.95

- Vlakk. ø 100 mm,
 ø 125 mm en ø 150 mm

blz. 6b.73

- Washroomsystems

blz. 6b.96-6b.99

- Luchtroosters

blz. 6b.74-6b.77

- Badkameraccessoires

blz. 6b.100-6b.101

- Keukendeurtjes

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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AFVALEMMERS VOOR DEUREN MET SCHARNIEREN

uitvoering code 
Ronde afvalemmeR

Kunststofafvalemmer
inhoud: 13 liter
korpus: 40 cm

met deurmeenemer
bxdxh: 350 x 280 x 360 mm

Ronde afvalemmeR

inhoud: 10 liter
korpus: 40 cm

met deurmeenemer
dxh: 250 x 320 mm

wit
grijs

rvs

6204-0700
6204-0600

6204-0900

mono

Buitenwand in metaal, deksel en
binnenemmer in kunststof.

inhoud: 12 liter
korpus: 40 cm

met deurmeenemer
bxdxh: 290 x 304 x 295 mm

wit
rvs/zwart

6211-6712
6211-6912

rvs
zilvergrijs

Big Box 20 l.
Buitenwand in metaal, deksel en

binnenemmer in kunststof, inhoud: 20 liter
korpus: 40 cm

met deurmeenemer
bxdxh: 284 x 284 x 426 mm

OPTIE: Voetpedaal
door een lichte druk met de voet wordt de 

deur automatisch geopend.

6200-8200
6200-8206

6200-8999

Big Box 15 l.
Buitenwand in gelakt metaal, deksel en

binnenemmer in kunststof,
Inhoud: 15 liter
korpus: 40 cm

met deurmeenemer:
bxdxh: 284 x 284 x 320 mm

OPTIE: Voetpedaal
door een lichte druk met de voet wordt de 

deur automatisch geopend.

6200-8999 

alu-look 6200-8106

omschrijving
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AFVALEMMERS VOOR DEUREN MET SCHARNIEREN

korpus

Pico

Kunststofafvalemmer voor keuken en
badkamer.

inhoud: 5 liter, kleur: wit

met deurmeenemer
bxdxh: 200 x 192 x 340 mm

30 cm 6211-7705

Ronde afvalemmeR

Kunststofafvalemmer voor badkamer
inhoud: 5 liter, kleur: wit

met deurmeenemer
bxdxh: 260 x 240 x 240 mm

30 cm 6204-3700

45 cm

45 cmduo
Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer 

in kunststof. Inhoud: 2 x 8 liter,
kleur: rvs/zwart. Achter de afvalemmer 

blijft ruimte voor een inbouwboiler.
met deurmeenemer

bxdxh: 389 x 203 x 412 mm

OPTIE: Voetpedaal
door een lichte druk met de voet wordt de 

deur automatisch geopend.

6211-7916

6200-8999

uno
Buitenwand in gelakt metaal, deksel en

binnenemmer in kunststof. Inhoud: 18 liter, 
kleur: wit. Achter de afvalemmer blijft 

ruimte voor een inbouwboiler.
met deurmeenemer

bxdxh: 389 x 203 x 412 mm

OPTIE: Voetpedaal
door een lichte druk met de voet wordt de 

deur automatisch geopend.

6211-7718

6200-8999

code omschrijving

30 cm - rvs
30 cm - wit

Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in 
kunststof, uitschuifbaar op geleider,

bodemmontage. Automatische opening.
inhoud: 10 + 16 liter

bxdxh: 250 x 460 x 410 mm

6210-3930
6210-3730
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AFVALEMMERS VOOR DEUREN MET SCHARNIEREN

korpusomschrijving

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage.
- Afneembaar deksel.

- Volledige toegang tot emmers.

inhoud: 28 liter (14l. + 14l.)
kleur: grijs/antraciet

bxdxh: 255 x 450 x 398 mm

30 cm 6204-1600

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage.
- Afneembaar deksel.

- Volledige toegang tot emmers.

inhoud: 20 liter
kleur: grijs/antraciet

bxdxh: 255 x 450 x 398 mm

30 cm 6204-2600

met deurmeenemer
45 cm

zonder deurmeenemer
40 cm

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. 
Volledige toegang tot de emmers. 1 emmer is 
voorzien van een uitneembare scheiding om 3 

compartimenten tevormen.
Kan met of zonder deurmeenemer 

geplaatst worden.

inhoud: 42 liter (2 x 21l.), kleur: wit & grijs,
bxdxh: 357 x 475 x 440 mm

6204-8642

6204-8642

code 

40 cmmaSTeR 40dT

Afvalemmer in rvs op glijder.
Volledig uittrekbaar.

Bodemmontage.
Emmers in RVS.

inhoud: 2 x 16 liter
hxbxd: 320 x 338 x 475 mm

6201-9042

40 cmTRio-maSTeR 40dT

Afvalemmer in rvs op glijder.
Volledig uittrekbaar.

Bodemmontage.
Emmers in RVS.

inhoud: 1 x 16 liter + 2 x 8 liter
hxbxd: 320 x 338 x 475 mm

6201-9043

30 cmKunststof afvalemmer, uitschuifbaar op 
geleider, bodemmontage.

Automatische opening.

inhoud: 16 liter, kleur: grijs

bxdxh: 205 x 390 x 360 mm

6204-7516
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AFVALEMMERS VOOR DEUREN MET SCHARNIEREN

korpusomschrijving

Solo

Uitschuifbaar op geleider,
bodemmontage, volledig uittrekbaar.

inhoud: 20 liter,
kleur: grafietgrijs/antraciet

met deurmeenemer
bxdxh: 242 x 420 x 410 mm

40 cm 6211-1020

Tandem i

Uitschuifbaar op geleider,
bodemmontage.

inhoud: 30 liter (2 x 15 l.),
kleur: zilvergrijs/antraciet

bxdxh: 250 x 480 x 455 mm

30 cm 6211-1030

30 cm

30 cmTeRzeTT iv

Uitschuifbaar op kogelgeleider,
bodemmontage, volledig uittrekbaar.

inhoud: 30 liter (3 x 15 l.),
kleur: zilvergrijs/antraciet

bxdxh: 251 x 480 x 400 mm

6211-1633

50 cmeuRo-caRgoSofT 50

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 70 liter (2 x 35 l.),

inbouwmaten dxh: 528 x 546 mm
uitvoering:

zilvergrijs met grijze kunstofemmers

Tandem iv

Uitschuifbaar op kogelgeleider,
bodemmontage, volledig uittrekbaar.

inhoud: 30 liter (2 x 15 l.),
kleur: zilvergrijs/antraciet

bxdxh: 251 x 480 x 400 mm

6211-1630

Extra te bestellen:
Greeppaneel

6211-3053

6211-3998

code 

SOFT
CONTROL

(( )))(
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40 cmTandem RuimTeBeSPaRend

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, 
volledig uittrekbaar.

inhoud: 35 liter (1 x 18 liter/2 x 8,5 liter)
kleur: grijs

bxdxh: 346 x 471 x 326 mm

6211-8241

40 cmTandem RuimTeBeSPaRend

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, 
volledig uittrekbaar.

inhoud: 36 liter (2 x 18 liter)
kleur: grijs

bxdxh: 346 x 471 x 326 mm

6211-8240

40 cmeaSy-caRgo 40

Uitschuifbaar op geleider,
bodemmontage, volledig uittrekbaar.

inhoud: 40 liter
kleur: grijs

bxdxh:  319 x 465 x 542 mm

6211-9040

AFVALEMMERS VOOR DEUREN MET SCHARNIEREN

korpusomschrijving

50 cmeaSy-caRgo 50

Uitschuifbaar op geleider,
bodemmontage, volledig uittrekbaar.
inhoud: 49 liter (1 x 19 l. + 1 x 30l.)

kleur: grijs
bxdxh: 430 x 465 x 455 mm 

6211-9050

code 
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AFVALEMMERS VOOR DEUREN MET SCHARNIEREN

korpus

30 cm

30 cm

45 cm

45 cm

eKo 1K

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, 
volledig uittrekbaar.

inhoud: 21 liter, kleur: wit
bxdxh: 245 X 390 X 340 mm

Optie
deurmeenemer

(breedte vermeerderen met 10 cm)

6205-1000

6205-9010

eKo 2PK

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, 
volledig uittrekbaar.

inhoud: 20 liter  (2 x 10 l.), kleur: wit
bxdxh: 245 x 390 x 340 mm

Optie
deurmeenemer

(breedte vermeerderen met 10 cm)

eKo 2SK

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, 
volledig uittrekbaar.

inhoud: 37 liter (21 l. + 16 l.), kleur: wit
bxdxh: 375 x 442 x 340 mm

Optie
deurmeenemer

(breedte vermeerderen met 10 cm)

eKo 3SK

Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, 
volledig uittrekbaar.

inhoud: 36 liter (10 l. + 10 l. + 16 l.),
kleur: wit

bxdxh: 375 x 442 x 340 mm

Optie
deurmeenemer

(breedte vermeerderen met 10 cm)

6205-3500

6205-9020

6205-2500

6205-9020

6205-1500

6205-9010

code omschrijving

34
0

245

34
0

245

375

34
0

442

375

34
0

442
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AFVALEMMERS MET FRONTBEVESTIGING

korpusomschrijving

60 cm

80 cm

eKo-comBo

De Eko-Combo afvalsystemen kunnen dankzij het 
roestvrijstalen frame met zijwandbevestiging op 
gelijk welke hoogte geplaatst worden. Eventueel

kunnen ze dus onder een spoelbak, vlak onder het 
werkblad of zelfs met twee systemen boven elkaar 
geplaatst worden. Het Eko-Combo afvalsysteem is 

volledig vervaardigd uit roestvrijstaal met kunststof 
emmers en volledig uittrekbaar op kogelgeleiders 

met dempingsysteem. Het roestvrijstalen deksel kan 
tevens als legplank gebruikt worden.

eKo-comBo KoRPuS 60 cm

Volledig uittrekbaar.
uitvoering: roestvrijstaal met witte

kunststofemmers

inhoud: 36 liter (10 l. + 10 l. + 16 l.)

eKo-comBo KoRPuS 80 cm

Volledig uittrekbaar.
uitvoering: roestvrijstaal met witte

kunststofemmers

inhoud: 52 liter (16 l. + 16 l. + 10 l. + 10 l.) 6205-5080

6205-6060

code 
kleur emmers: wit 

40-60 
cm

BoTTom-mounT 58 liTeR

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 58 liter (2 x 29 l.)

bodemmontage, metalen dragers
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers

6211-8440

40-60 
cm

BoTTom-mounT 48 liTeR

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 48 liter (2 x 24 l.)

bodemmontage, metalen dragers
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers

6211-8441

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(
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60 cmcaRgoSofT 60 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 54 liter (1 x 24 l. + 3 x 10 l.)
inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm

uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers

6211-2062

50 cmcaRgoSofT 50 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 35 liter (1 x 15 l. + 2 x 10 l.)
inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm

uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers

6211-2052

45 cmcaRgoSofT 45 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 30 liter (3 x 10 l.)

inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers

6211-2047

AFVALEMMERS MET FRONTBEVESTIGING

korpusomschrijving
30 cmcaRgoSofT 30 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 25 liter (15 l. + 10 l.)

inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers

6211-2032

caRgoSofT

- Vereenvoudigde en betere montage.
- Uitschuifbare afvalemmer met frontbevestiging.

- Montage tussen zijwanden (16 of 18 mm)

- Volledig uittrekbaar.
- Systeemdeksel
 bruikbaar als
 legplank.

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo)
Electrische ladeopener

- Extra deksel voor
 bio-afval.

code 

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000
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AFVALEMMERS MET FRONTBEVESTIGING

60 cmeuRo-caRgo 60 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 84,5 liter (2 x 35 l. + 1 x 2,5 l. + 1 x 12 l.)

inbouwmaten (DxH): 528 x 546 mm
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers

6211-3062

50 cmeuRo-caRgo 50 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 70 liter (2 x 35 l.)

inbouwmaten (DxH): 528 x 546 mm
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers

6211-3053

AFVALEMMERS MET FRONTBEVESTIGING

korpusomschrijving
45 cmeuRo-caRgo 45 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 70 liter (2 x 35 l.)

inbouwmaten (DxH): 528 x 546 mm
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers

6211-3052
code 

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo)
Electrische ladeopener

SOFT
CONTROL

(( )))(

- Vereenvoudigde en betere montage.
- Uitschuifbare afvalemmer met frontbevestiging.
- Montage tussen zijwanden (regelbaar van 15-20 mm)
- Volledig uittrekbaar.

euRo-caRgo / euRo-caRgo-S
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AFVALEMMERS MET FRONTBEVESTIGING

60 cm

60 cm

euRo-caRgo-S 60 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 60 liter (2 x 30 l.)

inbouwmaten (BxDxH): 562/568 x 403 x 439 mm
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers

euRo-caRgo-S 60 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 60 liter (1 x 30 l. + 1 x 30 l. met deksel)
inbouwmaten (BxDxH): 562/568 x 403 x 439 mm

uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers

6211-3160

6211-3163

50 cmeuRo-caRgo-S 50 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 49 liter (1 x 30 l. + 1 x 19 l.)

inbouwmaten (BxDxH): 462/468 x 403 x 439 mm
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers

6211-3150

45 cmeuRo-caRgo-S 45 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 38 liter (2 x 19 l.)

inbouwmaten (BxDxH): 412/418 x 403 x 439 mm
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers

6211-3145

AFVALEMMERS MET FRONTBEVESTIGING

korpusomschrijving
30 cm

30 cm

euRo-caRgo-S 30 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 30 liter (1 x 30 l.)

inbouwmaten (BxDxH): 258 x 403 x 446 mm
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers

euRo-caRgo-S 30 cm

Volledig uittrekbaar, soft control.
inhoud: 30 liter (1 x 15 l. + 1 x 15 l. met deksel)

inbouwmaten (BxDxH): 258 x 403 x 446 mm
uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers

6211-3130

6211-3133

code 

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

SOFT
CONTROL

(( )))(

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo) 6211-0000
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AFVALEMMERS MET FRONTBEVESTIGING

code 

code 

korpus

korpus

omschrijving

omschrijving

6211-8345

6211-8350

6211-8360

6211-8390

6211-8560

6211-8590

45 cm

50 cm

60 cm

90 cm

60 cm

90 cm

Seperato-K

Afvalemmers die door middel van een kunststofframe in 
alle gangbare ladesystemen kunnen geplaatst worden. 

Wordt geleverd met uitschuifbaar kunststofdeksel.

inhoud: 34 liter (1x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l.)

inhoud: 34 liter (1x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l. + 1 x 
opberbakken)

inhoud: 34 liter (1x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l. + 2 x 
opberbakken)

inhoud: 52 liter (2x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l. + 1 x 
opberbakken)

Triple xl

Afvalemmers die door middel van een metalen frame in 
alle gangbare ladesystemen kunnen geplaatst worden. 

Het frame sluit de ladezijwand volledig af.
Wordt geleverd met metalen systeemdeksel.

inbouwmaten (DxH): 400 x 430 mm

inhoud: 46 liter (1x30 l. + 2x13 l. + 1 deksel voor 13l.)

inhoud: 86 liter (2x30 l. + 2x13 l. + 1 deksel voor 13l.)

6211-8345

3631-60

3631-93

6211-8350 6211-8360 6211-8390

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo)

oPTie: HandS fRee oPeneR (Hfo)

6211-0000

6211-0000
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AFVALEMMERS VOOR BADKAMER

code 

code 

uitvoering

korpus

omschrijving

omschrijving

6211-7708wit

6212-0045
6212-0060

45 cm
60 cm

Badkamer afvalemmer

Afvalemmer voor kasten of laden in een badkamer.

inhoud: 8 liter 
Afmetingen: bxdxh: 228 x 166 x 297 mm

laundry-carrier

De Hailo Laundry-Carrier met 2 grote manden van 33l. 
Gemakkelijk in en uitneembaar en te verplaatsen overal 

op de grond.
inbouwmaten (DxH): 528 x 545 mm

inhoud: 66 liter (2x33 l.)
inhoud: 80,5 liter (2x33 l. + 1x12 l. + 2,5 l.)

6212-0045

6212-0060

6212-0045

6212-0060
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korpusomschrijving

min. hooekkast
90 x 90 cm

Rondo

Uitschuifbaar op geleider en gemonteerd op 
een draaiplateau. Zowel de afvalemmer als 

de poetsmiddelen zijn hierdoor zeer
toegankelijk

inhoud: 36 liter (2 x 18 l.), hoogte: 330 mm

6211-5036

code 

TOEBEHOREN VOOR AFVALEMMERS

AFVALEMMERS VOOR HOEKKASTEN

90

90

De elektrische openingsondersteuning Hailo HFO zorgt voor snel en comfortabel
openen van de lade van keukenonderkasten. Met name het weggooien van afval bij 
aanwezige afvalscheidingssystemen wordt door de contactloze bediening op
aangename wijze vergemakkelijkt. De compacte constructie direct in de kastbodem 
zorgt voor een storingsvrije uittrekfunctie zonder belemmeringen op te leveren in 
het gebied van de sifon in de spoelbakkast.

voordelen
- Gemakkelijk te openen met de voet dankzij een sensor in de plintruimte.
- De deur zal niet automatisch openen bij het onbedoeld duwen op de deurfront.
- Geïntegreerde LED-verlichting.
- Kan gebruikt worden bij alle afvalemmers die in een lade of op geleiders geplaatst 
worden.
- De dempingsystemen bij het sluiten blijven behouden (afhankelijk van de gebruikte 
geleider).
- Gemakkelijke installatie.
- GEEN plaatsverlies bij de installatie.
- Voeding: 230 V.

montage

HandS fRee oPeneR (Hfo)
electrische ladeopener

kunststof 6211-0000

7x 1x1x

1.

2.

[X]

3.

A

B

2.1.

1.

2.
3.

C

D
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uitvoeringomschrijving

wit/rvs
zwart/zwart

zwart/rvs

rvs

rvs

rvs

6202-2000

6202-4500

PRenTouT

Ronde afvalklep, in plastiek.
Eenvoudige bevestiging van de vuilniszak 

Inbouwmaat: ø 160 mm

6203-2700
6203-2330
6203-2300

Kea

- Ronde afvalklep in rvs met kunststof
inzetemmer.

inhoud: 12 liter
inbouwmaat: ø 280 mm

eRgomaSTeR (13 liTeR)

Ronde  afvalklep in RVS met zwarte
kunststof inzetemmer.

Inhoud: 15 liter
inbouwmaat: ø 280 mm

eRgomaSTeR Small (5 liTeR)

Ronde  afvalklep in RVS met
ALU-inzetemmer.

Inhoud: 5 liter
inbouwmaat: ø 205 mm

6201-9905

6201-9900

FR-AL180710

RecHTHoeKige afvalKleP niPaK

- Eenvoudige bevestiging van de vuilniszak.
- Als het deksel geopend wordt sluit de 

afvalklep, het afval in de vuilniszak blijft 
dus steeds afgesloten.

Inbouwmaten: 240 x 300 mm

Optie
vuilniskoker in PVC van 2,6 m

(naar kelder of garage)

rvs

PVC polyester

ø 17

ø 16

ø 14

13

310 mm

40
0 

m
m

280 mm

237 mm

23
0 

m
m

205 mm

25
21 27

32,5

21,5

23,
8

30

306 mm

31
5 

m
m

280 mm

code 

310 mm

40
0 

m
m

280 mm

237 mm

23
0 

m
m

205 mm

AFVALKLEPPEN
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VRIJSTAANDE AFVALEMMERS

uitvoeringomschrijving

rvsKicKviSieR 50

- Pedaalbediening.
- Klemring systeem voor het vastklemmen 

van de zak.
- vuurbestendige gegalvaniseerde

binnenemmer.
- hxø: 87 x 35 cm

- inhoud: 50 l

6210-4050

rvsTRenTo ToPdeSign 26

- Pedaalbediening.
- Uitneembare binnenemmer met metalen 

drager.
- Standvast door bredere voet.

- Gegalvaniseerde binnenemmer.
- hxø: 66 x 26 cm

- inhoud: 26 l

6210-4226

rvsTRenTo ToPdeSign 16

- Pedaalbediening.
- Klemring systeem voor het vastklemmen 

van de zak.
- Standvast door bredere voet.

- Uitneembare binnenemmer uit zwart 
kunststof.

- hxø: 46 x 26 cm
- inhoud: 16 l.

6210-4216

code 

rvsKicKmaxx 50

- Pedaalbediening.
- Kunststof ring houdt de vuilniszak op zijn 

plaats.
- Push mechaniek.

- vuurbestendige gagalvaniseerde
binnenemmer.

- hxø: 86 x 35 cm
- inhoud: 50 l.

6210-4150

rvsKicKmaxx 35

- Pedaalbediening.
- Kunststof ring houdt de vuilniszak op zijn 

plaats.
- Push mechaniek.

- vuurbestendige gegalvaniseerde
binnenemmer.

- hxø: 70 x 35 cm
- inhoud: 35 l.

6210-4135
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VOEDSELRESTENVERMALERS

uitvoering

evolution 100

evolution 200

evoluTion 100

Motor 0,75 PK, 0,52 kW, thermische beveiliging met 
manuele reset-knop. Twee maalfasen. Maalkamer 
en maalschijf volledig uitgevoerd in roestvrijstaal. 
40 % stiller dan standaardmodellen. Mogelijkheid 

tot aansluiting van overloop. Geleverd met
aansluitkabel en ingebouwde luchtdrukschakelaar, 
die in het keukentablet of de spoelbak ingebouwd 

kan worden. Drukknop in chroom, kunststof.
5 jaar garantie.

evoluTion 200
Motor 0,75 PK, 0,56 kW, thermische beveiliging met 
manuele reset-knop. Drie maalfasen. Maalkamer en 

maalschijf volledig uitgevoerd in roestvrijstaal.
60 % stiller dan de standaardmodellen. Mogelijkheid 

tot aansluiting van overloop. Geleverd met
aansluitkabel en ingebouwde luchtdrukschakelaar, 
die in het keukentablet of de spoelbak ingebouwd 

kan worden. Drukknop in chroom, kunststof.
6 jaar garantie.

6206-1100

6206-1200

model 55model 55

Motor 0,55 PK, 500 Watt, thermische
beveiliging met manuele reset-knop. 
Samengesteld uit gegalvaniseerde en
roestvrijstalen onderdelen. Continue

verwerking en mogelijkheid tot
aansluiting van overloop. Geleverd

met aansluitkabel, zonder schakelaar.

BaTcH feed KiT

 Kit om de aan/uit schakelaar te integreren 
in de afsluitdop van de vermaler.

Enkel voor Evolution modellen.

6206-1055

6206-1093

luchtdrukschakelaarlucHTdRuKScHaKelaaR

Voor MODEL 55: Ter vervanging van een 
eventuele electrische muurschakelaar. De 

luchtdrukschakelaar kan ingebouwd
worden in het werkblad of op de rand 

van de spoelbak en vormt geen gevaar bij 
gebruik in de omgeving van water of bij 

gebruik met natte handen.
Uitvoering drukknop: chroom, kunststof.

6206-1099

De ISE (In-Sink-Erator) voedselrestenvermalers zijn milieuvriendelijke en zeer veilige toestellen. Alle voedselresten worden 
gewoon in het afvoergat van de spoelbak geschoven, door de vermaler vloeibaar gemaakt en zo doorgespoeld naar de riool. 
De ISE voedselrestenvermalers worden op zeer eenvoudige wijze bevestigd onder de spoelbak (pluggat ø 90 mm).

173
159

127

168

318

code 

Gewicht: 8,8 kg

Gewicht: 11,6 kg

Gewicht: 7,2 kg

omschrijving
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HOEKKASTSYSTEMEN VARIO CORNER

uitvoeringomschrijving

chroom
450 mm
450 mm

chroom + hout wit
450 mm
450 mm

Hoekkastsysteem waarbij voorste mand volledig uit de kast wordt gedraaid en de 
achterste mand naar de opening wordt geschoven.

Korpus
Breedte buiten: 900 mm
Binnendiepte: 485 mm
Binnenhoogte: 530 mm

Korf
 front
 Breedte: 450 mm
 Diepte: 305 mm
 Hoogte: 75 mm
 Kast
 Breedte: 450 mm
 Diepte: 370 mm
 Hoogte: 75 mm

draagkracht
Frontkorf: 5 kg.
Achterste korf: 12,5 kg.

Inclusief SOFT-CLOSE + 4 korven SAPHIR

Rechts model

Links model

6103-1200
6103-1201

6103-1210
6103-1211

code 

links
rechts

links
rechts

2    31  

1 2  31 32 

16 - 19 mm

 
68 

m
m

m
in

. 
48

5 
m

m

B

A

   

m
ax

.

B
361 - 418
411 - 568
461 - 568  

   
400 - 450 
450 - 600 
500 - 600  

 A
800
900
1000

Front
>=
>=
>=

2    31  

1 2  31 32 

16 - 19 mm

 
68 

m
m

m
in

. 
48

5 
m

m

B

A

   

m
ax

.

B
361 - 418
411 - 568
461 - 568  

   
400 - 450 
450 - 600 
500 - 600  

 A
800
900
1000

Front
>=
>=
>=
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afmetingenomschrijving

wit/chroom
450 mm
450 mm

500 mm
500 mm

600 mm
600 mm

grijs/zilver
450 mm
450 mm

500 mm
500 mm

600 mm
600 mm

Hoekkastsysteem waarbij beide manden samen uit 
de kast draaien.

Inbouwdiepte: min. 490 mm
Inbouwhoogte: min. 500 mm

Max. draagkracht: 20 kg.

6123-8445
6123-8446

6123-8450
6123-8451

6123-8460
6123-8461

6123-8545
6123-8546

6123-8550
6123-8551

6123-8560
6123-8561

code 

HOEKKASTSYSTEMEN TWIN CORNER

Korpus
Front A(min) C

450 900 min. 411

500 1000 min. 461

600 1000 min. 561
mm

16-19 mm 

m
in

. 4
90

 m
m

m
ax

. 7
0 

m
m

max. 25 mm

m
ax

. 7
0 

m
m

A

C

Korpus
Front A(min) C

450 900 min. 411

500 1000 min. 461

600 1000 min. 561
mm

16-19 mm 

m
in

. 4
90

 m
m

m
ax

. 7
0 

m
m

max. 25 mm

m
ax

. 7
0 

m
m

A

C

Korpus
Front A(min) C

450 900 min. 411

500 1000 min. 461

600 1000 min. 561
mm

16-19 mm 

m
in

. 4
90

 m
m

m
ax

. 7
0 

m
m

max. 25 mm

m
ax

. 7
0 

m
m

A

C

Korpus
Front A(min) C

450 900 min. 411

500 1000 min. 461

600 1000 min. 561
mm

16-19 mm 

m
in

. 4
90

 m
m

m
ax

. 7
0 

m
m

max. 25 mm

m
ax

. 7
0 

m
m

A

C

Korpus
Front A(min) C

450 900 min. 411

500 1000 min. 461

600 1000 min. 561
mm

16-19 mm 

m
in

. 4
90

 m
m

m
ax

. 7
0 

m
m

max. 25 mm

m
ax

. 7
0 

m
m

A

C

Korpus
Front A(min) C
450
500
600

900
1000
1000

min. 411
min. 461
min. 561

mm

Links model

Rechts model

links
rechts

links
rechts

links
rechts

links
rechts

links
rechts

links
rechts
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HOEKKASTSYSTEMEN SLIDE CORNER

uitvoeringomschrijving

wit/chroom
450 mm
450 mm

500 mm
500 mm

600 mm
600 mm

grijs/zilver
450 mm
450 mm

500 mm
500 mm

600 mm
600 mm

licht grijs/chroom
600 mm
600 mm

Hoekkastsysteem waarbij beide manden
afzonderlijk uit de kast draaien.

Inbouwdiepte: min. 490 mm
Inbouwhoogte: min. 500 mm

Max. draagkracht: 15 kg.

6123-8245
6123-8246

6123-8250
6123-8251

6123-8260
6123-8261

6123-8345
6123-8346

6123-8350
6123-8351

6123-8360
6123-8361

6123-8362
6123-8363

code 

16-19mm

m
in
.4
90

m
m

m
ax
.7
0
m
m

max. 25mm

m
ax
.7
0
m
m

A

C

RNER
links

rechts

links
rechts

links
rechts

links
rechts

links
rechts

links
rechts

links
rechts

Links model

Links model

A (min) B C

450 900 450 min.411

500 1000 500 min.461

600 1000 600 min.561

16-19 mm

m
in

.4
90

m
m

m
in

.5
0

m
m

m
ax

.7
0

m
m

max.25 mm

C

A

B

80 mm

A (min) B C

450 900 450 min.411

500 1000 500 min.461

600 1000 600 min.561

16-19 mm

m
in

.4
90

m
m

m
in

.5
0

m
m

m
ax

.7
0

m
m

max.25 mm

C

A

B

80 mm
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HOEKKASTSYSTEMEN RECORNER MAXX 4/4

korpusomschrijving

Hoekkastsysteem zonder centrale steun, zodat de 
volledige oppervlakte benut kan worden.

- Inbouwhoogte: min. 610 mm
- Max. draagkracht: 27,5 kg 
- Eenvoudige montage.
- Uitvoering: chroom/wit

600 x 600 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm

6123-8664
6123-8684
6123-8694

code 

27,5kg

27,5kg

27,5kg

27,5kg

A x A

D

E  G  

     C

D

B   
A x A

F  
 

     C

B   

A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 455 < 321

800 x 800 745 390 680 < 393 < 278

600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235

27,5kg

27,5kg

27,5kg

27,5kg

A x A

D

E  G  

     C

D

B   
A x A

F  
 

     C

B   

A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 455 < 321

800 x 800 745 390 680 < 393 < 278

600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235

27,5kg

27,5kg

27,5kg

27,5kg

A x A

D

E  G  

     C

D

B   
A x A

F  
 

     C

B   

A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 455 < 321

800 x 800 745 390 680 < 393 < 278

600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235

+

+

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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HOEKKASTSYSTEMEN RECORNER MAXX 3/4

korpusomschrijving

Hoekkastsysteem zonder centrale steun, zodat de 
volledige oppervlakte benut kan worden

- Inbouwhoogte: min. 610 mm
- Max. draagkracht: 27,5 kg 
- Eenvoudige montage.
- Uitvoering: chroom/wit

800 x 800 mm
900 x 900 mm

6123-8683
6123-8693

code 

27,5kg

27,5kg

27,5kg

27,5kg

A x A

D

E  G  

     C

D

B   
A x A

F  
 

     C

B   

A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 455 < 321

800 x 800 745 390 680 < 393 < 278

600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235

27,5kg

27,5kg

27,5kg

27,5kg

A x A

D

E  G  

     C

D

B   
A x A

F  
 

     C

B   

A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 455 < 321

800 x 800 745 390 680 < 393 < 278

600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235

27,5kg

27,5kg

27,5kg

27,5kg

A x A

D

E  G  

     C

D

B   
A x A

F  
 

     C

B   

A x A B C D F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 455 < 321

800 x 800 745 390 680 < 393 < 278

600 x 600 565 310 480 < 367 < 259

A x A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

900 x 900 835 440 760 < 335

800 x 800 745 390 680 < 235

+

+
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HOEKKASTSYSTEMEN

uitvoering
RaTional coRneR laag

meT 4 manden

Geschikt voor hoekkasten van
900 tot 1000 mm breedte.

Minimum deurbreedte: 450 mm
Minimum binnenmaten kast:

breedte: 860-970 mm
diepte: 500 mm
hoogte: 565 mm

Min. 1 set

chroom
chroom

grijs
grijs

6130-1000
6130-1001
6130-1900
6130-1901

links
rechts

links
rechts

RaTional coRneR laag
meT 4 manden

Geschikt voor hoekkasten van 1200 mm 
breedte.

Minimum deurbreedte: 600 mm
Minimum binnenmaten kast:

breedte: 960 - 1170 mm
diepte: 500 mm
hoogte: 565 mm

Min. 1 set

chroom
chroom

6130-1060
6130-1061

links
rechts

code 

Links

rechts
omschrijving

RaTional coRneR

Werking
- Draai de deur open.

- Trek de mandjes voor de
 deuropening uit de kast.

- Schuif deze mandjes
 opzij, de 2e set mandjes komt 

nu voor de deuropening.
- Trek deze nu ook uit de

 kast.

Al de mandjes bevinden zich nu 
buiten de kast.

Niet geschikt voor kasten met 
middenstijl.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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HOEKKASTSYSTEMEN

uitvoeringomschrijving

links
rechts

concoRd coRneR meT 4 manden

uitvoering: chroom/zilver

afmetingen
Geschikt voor hoekkasten van 900 tot

1000 mm.

Minimum binnenmaten kast:
breedte: 860-970 mm

diepte: 510 mm
hoogte: 580-680 mm

 
Min. 1 set

6108-1600
6108-1601

BxHxD
750 x 80 x 440 mm
850 x 80 x 490 mm

1/2 dRaaiKoRf

uitvoering: chroom glanzend
hoogte regelbaar: 630-730 mm

Bestaat uit 2 korven, 1 stang en 1
deurmeenemer.

Max. draagkracht: 40 kg.

Min. deurbreedte 450 mm
Min. deurbreedte 500 mm

Min. 1 set

6107-1275
6107-1285

code 

øxH
ø 700 x 80 mm
ø 820 x 80 mm

3/4 dRaaiKoRf

uitvoering: chroom glanzend
hoogte regelbaar: 630-730 mm
Bestaat uit 2 korven en 1 stang.

Min. deurbreedte 300 mm
Min. deurbreedte 400 mm

Min. 1 set

6107-2270
6107-2282

900 - 1000 
1000 - 1200

draadmand, uittrekbaar
met kogelgeleider.
Bij dit systeem kunt u de dikte 
van de post aanpassen met 
sluitplaatjes, zodat u alle 
scharniertypes kunt gebruiken.

Draagrol
(deur)

Meenemer

Mand

Post

Scharnierbeslag

Sluitplaatje 
(indien nodig)

zilver
zilver

2 uiTTReKBaRe dRaaiKoRven 1/2

Bestaat uit:
- 2 manden
- 1 stang + bevestigingen

diepte/hoogte/diameter
450 mm/57 mm/ø 740 mm
450 mm/57 mm/ø 830 mm

                                 Min. 1 set

6107-1474
6107-1483

900 - 1000 
1000 - 1200

Rouleau
(porte)

Emporteur

Panier

Post

Charnière

Epaisseur
(si nécessaire)

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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HOEKKASTSYSTEMEN

uitvoeringomschrijving code 

wit + chroom

wit + chroom
grijs + zilver

licht grijs + chroom

2 dRaaiKoRven 1/2 in HouT + Reling dRaad

Bestaat uit:
- 2 manden
- 1 stang + bevestigingen

Min. diepte / Min. breedte / diameter
435 mm / 770 mm / ø 750 mm

490 mm / 870 mm / ø 850 mm
490 mm / 870 mm / ø 850 mm
490 mm / 870 mm / ø 850 mm

Min. 1 set

6107-1575

6107-1585
6107-1586
6107-1587

wit + chroom

wit + chroom
grijs + zilver

2 dRaaiKoRven 3/4
in HouT + Reling dRaad

Bestaat uit:
- 2 manden
- 1 stang

ø 720 mm

ø 820 mm
ø 820 mm

Min. 1 set

6107-2472

6107-2482
6107-2483

ø 750 mm
ø 850 mm

1/2 dRaaiKoRf

uitvoering: chroom
Bestaat uit 2 korven, 1 stang en 1

deurmeenemer.

Min. diepte x breedte: 435 x 770 mm
Min. diepte x breedte: 490 x 870 mm

Min. 1 set

6107-1375
6107-1385

1/2 dRaaiKoRf bxdxh
700 x 350 x 55 mm

750 x 375 x 55 mm

850 x 425 x 55 mm

Extra te bestellen
Draaistuk
Draaistuk

Meenemer
Meenemer

wit
grijs

wit
grijs

6100-2700
6100-2900

6143-0700
6143-0750

wit
grijs

wit
grijs

wit
grijs

6100-2701
6100-2901

6100-2705
6100-2905

6100-2706
6100-2906

D
365
390
440

A
B

D
C

Afmetingen mand
Diameter

ø 700
ø 750
ø 850

A
350
375
425

B
375
400
450

C
375
400
450 Meenemer

Mand

Post

Scharnierbeslag

Sluitplaatje 
(indien nodig)

D
365
390
440

A
B

D
C

Afmetingen mand
Diameter

ø 700
ø 750
ø 850

A
350
375
425

B
375
400
450

C
375
400
450 Meenemer

Mand

Post

Scharnierbeslag

Sluitplaatje 
(indien nodig)

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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HOEKKASTSYSTEMEN

uitvoering

wit kunststof

wit kunststof
grijs kunststof

wit kunststof
grijs kunststof

2 dRaaiKoRven 1/2
Bestaat uit:
- 2 manden
- 1 stang + bevestigingen
- deurmeenemer

6160-3710

6160-3715
6160-3515

6160-3716
6160-3516

wit kunststof

wit kunststof
grijs kunststof

2 dRaaiKoRven 3/4 

Bestaat uit:
- 2 manden
- 1 stang (hoogte regelbaar van 650-700 mm)
- boven- en onderbevestiging

voor onderhoekkasten
ø 720 mm

ø 820 mm
ø 820 mm

Min. 1 set

6160-2772

6160-2782
6160-2582

wit kunststof
wit kunststof

2 dRaaiKoRven 4/4 

Bestaat uit:
- 2 manden
- 1 stang (hoogte regelbaar van 650-700 mm)
- boven- en onderbevestiging

Min. diepte / Min. breedte / diameter
800 mm / 800 mm / ø 720 mm
900 mm / 900 mm / ø 820 mm

Min. 1 set

6160-4772
6160-4782

Min. diepte / Min. breedte / diameter
410 mm / 750 mm / ø 700 mm

435 mm / 770 mm / ø 750 mm
435 mm / 770 mm / ø 750 mm

490 mm / 870 mm / ø 850 mm
490 mm / 870 mm / ø 850 mm

Min. 1 set

code omschrijving

chroom
chroom

3/4 dRaaiKoRf

Bestaat uit:
- 2 manden
- 1 stang

ø 720 mm
ø 820 mm

Min. 1 set

6107-2372
6107-2382
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A

korpus

uitvoering

diepteafmeting

diameter

omschrijving

omschrijving

omschrijving

dRaaiBeSlag eS-70-d

7/8 dRaaiKoRf vooR eS-70d
in KunSTSTof

7/8 dRaaiKoRf HouT meT Rand vooR 
dRaaiBeSlag eS-70d

ToeBeHoRen eS-70d

Kruis 420 mm

6160-5090

6160-5781
6160-5581

6160-5281

6160-5092

900 mm

wit
grijs

wit + chroom

560 mm

ø 810 mm
ø 810 mm

ø 810 mm

900x900 mm

Extra te bestellen
deurbevestigingsset 276 mm, korpus 900 mm 6160-5091

code 

code 

code 

HOEKKASTSYSTEMEN

90
0 

m
m

560 mm

42
0 

m
m

560 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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afmetingenomschrijving

650-950
950-1200
1200-1450
1450-1700
1700-1950
1950-2150
2150-2350

Max. hoeveelheid manden

HSA1

HSA2

HSA3

HSA4

HSA5

HSA6

HSA7

HSA1
HSA2
HSA3
HSA4
HSA5
HSA6
HSA7

2 manden
3 manden
4 manden
4 manden
5 manden
5 manden
7 manden

KadeR, volledig uiTTReKBaaR

- Inbouwdiepte: 503 mm
- Uitvoering: metaal, zilver

Boven- en ondeRgeleideR, volledig uiTTReKBaaR

- Soft-close
- Draagkracht 120 kg.

eleKTRomoToR vooR KolomKaST

- Eenvoudige installatie
- Gemakkelijk te openen dankzij elektrische hulp
- Beveiliging bij blokkage.
- Geluidgedempt
- Om de kast te openen kan men lichtjes drukken op de deur.

6124-1500

6124-1000

6124-1509
6124-1512
6124-1514
6124-1517
6124-1519
6124-1521
6124-1523

korpus 30 cm
korpus 40 cm
korpus 50 cm
korpus 60 cm

fRonTBeveSTiging 6124-1530
6124-1540
6124-1550
6124-1560

Geleider, frontbevestiging en
mandjes apart te bestellen.

Optie
Elektromotor

code 

VOORRAADKASTEN

6124-1000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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300 mm
400 mm

SaPHiR

Uitvoering: chroom

6124-3230
6124-3240

H

D

H: 100 mm
D: 460 mm

afmetingomschrijving

300 mm
400 mm

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

PRemea
Uitvoering

chroom + wit hout
chroom + wit hout

zilver + hout grijs
zilver + hout grijs
zilver + hout grijs
zilver + hout grijs

6124-5230
6124-5240

6124-5330
6124-5340
6124-5350
6124-5360

300 mm
300 mm

400 mm
400 mm

500 mm
500 mm

600 mm
600 mm

claSSic

Uitvoering
zilver

chroom

zilver
chroom

zilver
chroom

zilver
chroom

6124-6630
6124-6330

6124-6640
6124-6340

6124-6650
6124-6350

6124-6660
6124-6360

fleSSenveRdeling

Past niet in Classic.
Uitvoering: chroom

code 

300 mm
400 mm

6124-7230
6124-7240

VOORRAADKASTEN

H

D

H: 100 mm
D: 460 mm

H

D

H: 100 mm
D: 460 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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300 mmPRemea

Uitvoering: chroom + wit hout

6124-5630

300 mmSaPHiR

Uitvoering: chroom

6124-3630

VOORRAADKASTEN

afmetingenomschrijving

1540-1790 mm
1790-2040 mm
1990-2230 mm

KadeR vooR KolomKaST RoTaRy

- Inclusief demper soft-close.
- Inclusief volledig uittrekbaar.

- Draagkracht: 100 kg.
- Met frontbevestiging passend voor kast vanaf korpusbreedte 300 mm.

- Draaibaar links en rechts 90°
- Zonder korven

- Uitvoering: zilver

6124-0617
6124-0620
6124-0622

code 

H

D

H: 100 mm
D: 425 mm

D

H: 100 mm
D: 425 mm

H

eleKTRomoToR vooR KolomKaST RoTaRy
- Eenvoudige installatie
- Gemakkelijk te openen dankzij elektrische hulp
- Beveiliging bij blokkage.
- Geluidgedempt
- Om de kast te openen kan men lichtjes drukken op de deur.

6124-1000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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UITTREKMANDEN

chroom
chroom
chroom
chroom

mandje

bxdxh
110 x 470 x 75 mm
160 x 470 x 75 mm
210 x 470 x 75 mm
320 x 470 x 75 mm

6107-7211
6107-7216
6107-7221
6107-7232

chroom 6107-4635

chroom

fleSSenReK

bxdxh
210 x 470 x 75 mm 6107-8221

chroom

chroom

mandje 55° linKS

bxdxh
235 x 470 x 75 mm

mandje 55° RecHTS

bxdxh
235 x 470 x 75 mm

6107-9223

6107-9224

vooR deuRen meT ScHaRnieRen

Uittrekdeel epoxy zilver voor plaatsing
achter deuren, 350 mm uittrekbaar.
Hoogte regelbaar van 1180-1500 mm.

Max draagkracht: 35 kg

Uittrekdeel kan links of rechts gemonteerd 
worden.

uitvoeringuitvoering code 

Links model
Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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UITTREKMANDEN

mandje

bxdxh
110 x 470 x 75 mm
160 x 470 x 75 mm
210 x 470 x 75 mm
320 x 470 x 75 mm

chroom

fleSSenReK

bxdxh
210 x 470 x 75 mm 6107-8221

chroom

chroom

mandje 55° linKS
bxdxh

235 x 470 x 75 mm

mandje 55° RecHTS
bxdxh

235 x 470 x 75 mm

6107-9223

6107-9224

Uittrekraam, volledig uittrekbaar.
Max. draagkracht: 30 kg.

470 x 25 x 600 mm
links + rechts bruikbaar

90°

55°

uitvoeringomschrijving

chroom
chroom
chroom
chroom

6107-7211
6107-7216
6107-7221
6107-7232

Extra te bestellen:
Frontbevestiging 90°

Frontbevestiging 55°
Min. 1 paar

chroom

chroom

chroom

6107-5647

6107-6690

6107-6655

Mandjes en frontbevestiging apart 
bestellen.

code 

korpus
30 cm

uiTReKBaaR mandje
Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan 

links of rechts gemonteerd worden.
Wordt geleverd met 4 afstandshouders,

 dikte: 11 mm
Verdeling voor manden apart te bestellen

(zie hieronder).

bxdxh: 266 x 500 x 430

6194-2000

lengte
125 mm
225 mm

veRdeleRS
De mand kan naar eigen wens variabel

ingedeeld worden voor het opbergen van 
diverse verpakkingen of flessen. Wordt

geleverd met bevestigingen. 
Uitvoering: staal, verzinkt

Verdeling bovenmand/ dwarsverdeling
Verdeling ondermand

Min. 1 paar

6193-0125
6193-0225

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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UITTREKMANDEN

draagkracht

uitvoering

uitvoering

mandbreedte

korpus

hoogte

korpus

diepte

omschrijving

omschrijving

omschrijving

475 mm
571 mm
635 mm
731 mm
1211 mm

150 mm
200 mm
300 mm

150 mm
300 mm

150 mm
200 mm
300 mm

450 mm
450 mm
450 mm

450 mm

Max. hoeveelheid manden

DSA1

DSA2

DSA3

DSA4

DSA5

DSA1
DSA2
DSA3
DSA4
DSA5

2 manden
2 manden
3 manden
3 manden
4 manden

KadeR vooR zijdelingSe 
BeveSTiging,

volledig uiTTReKBaaR

Soft-close inbegrepen.

mand vooR KadeR

ScHuifKoRf “SaPHiR” 
volledig uiTTReKBaaR

Bestaat uit 1 mand met 
geleider.

6124-8004
6124-8005
6124-8006
6124-8007
6124-8012

6124-8115
6124-8120
6124-8130

6124-8215
6124-8230

6124-8315
6124-8320
6124-8330

6109-6240
6109-6245
6109-6260

6109-6760

20 kg.
20 kg.
20 kg.
20 kg.
40 kg.

zilver
zilver
zilver

chroom
chroom

chroom + hout wit
chroom + hout wit
chroom + hout wit

chroom
chroom
chroom

zilver

80 mm
135 mm
230 mm

82 mm
230 mm

85 mm
135 mm
230 mm

400 mm
450 mm
600 mm

600 mm

Mandjes apart te bestellen.

Niet nodig voor korpus 150 en 200 mm.

code 

code 

code 

Voor korpusbreedte: 150, 200 en 300 mm
Min. binnendiepte: 503 mm

assymetrische clip voor houtdikte 16/20mm

140 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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UITTREKMANDEN

korpusomschrijving

Binnenlade

uitvoering: chroom

bxdxh: 545 x 475 x 120 mm
bxdxh: 745 x 475 x 120 mm
bxdxh: 845 x 475 x 120 mm

45 cm
50 cm
60 cm

Binnenlade
Voor plaatsing achter deuren met
scharnieren. Wordt geleverd met 2
afstandhouders. Uitvoering: chroom

bxdxh: 370 x 470 x 120 mm
bxdxh: 415 x 470 x 120 mm
bxdxh: 545 x 470 x 120 mm

60 cm

Pannenlade

Voor plaatsing tussen 2 keukenmeubels.
uitvoering: chroom

bxdxh: 590 x 530 x 40 mm

PoTTenlade meT fRonTBeveSTiging

Wordt geleverd met regelbare
frontbevestigingen. Uitvoering: chroom

bxdxh: 545 x 480 x 140 mm
bxdxh: 845 x 480 x 140 mm

Extra te bestellen
Quadrogeleider 30 kg, enkel uittrekbaar.

Quadrogeleider 30 kg, volledig uittrekbaar
met Silent System.

Min. 1 paar

Extra te bestellen
Quadrogeleider 30 kg, enkel uittrekbaar.

Quadrogeleider 30 kg, volledig uittrekbaar
met Silent System.

Min. 1 paar

Extra te bestellen
Quadrogeleider 30 kg, enkel uittrekbaar.

Quadrogeleider 30 kg, volledig uittrekbaar
met Silent System.

Min. 1 paar

Extra te bestellen
Quadrogeleider 30 kg, enkel uittrekbaar.

Quadrogeleider 30 kg, volledig uittrekbaar
met Silent System.

Min. 1 paar

60 cm
90 cm

6109-1260
6109-1290

5263-4948
5263-0948

60 cm
80 cm
90 cm

6109-0260
6109-0280
6109-0290

5263-4948
5263-0948

6109-2245
6109-2250
6109-2260

5263-4948
5263-0948

code 

6108-9260

5263-4948
5263-0948

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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uitvoeringomschrijving code 

UITTREKMANDEN

20 cmvaRio, oRganizeR 3903

Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan 
links + rechts gemonteerd worden.

 De bijgeleverde organisatieelementen
kunnen volgens wens op de aluminium

achterplaat bevestigd worden.

Wordt geleverd met afstandhouders.
Uitvoering: aluminium en kunststof.

bxdxh: ± 158 x 488 x 496 mm

6276-4600

20 cm

30 cm

30 cm

vaRio, oRganizeR 3909

Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan 
links + rechts gemonteerd worden.

 De bijgeleverde organisatieelementen
kunnen volgens wens op de aluminium

achterplaat bevestigd worden.

Wordt geleverd met afstandhouders.
Uitvoering: aluminium en kunststof.

bxdxh: ± 158 x 488 x 496 mm

caRRy-oRganizeR

Volledig uittrekbaar, bodemmontage.
2 flessenrekken kunnen apart uitgenomen 

worden.

inbouwhoogte: 395 mm
inbouwbreedte: 245 mm
inbouwdiepte: 459 mm

caRRy-zaK

Volledig uittrekbaar, bodemmontage.
De zak kan uitgenomen en apart gebruikt

worden.

inbouwhoogte: 410 mm
inbouwbreedte: 233 mm
inbouwdiepte: 459 mm

6276-4610

6211-1650

6211-1651

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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UITTREKMANDEN

uitvoeringomschrijving

mandje

bxdxh: 231 x 490 x 100 mm

chroom 6109-9200

chroommeTalen omRanding

bxdxh: 240 x 430 x 39 mm

(wordt langs onder bevestigd, dwars door 
de bodem)

6110-3200

chroomfleSSenKoRf (8 fleSSen)

bxdxh: 220 x 410 x 305 mm

6110-2200

Extra te bestellen
Afstandhouder, worden aan de scharnierkant 

bevestigd tussen geleider en zijkant. Voor
zijkanten van 18/16 mm heeft men 

10/15 mm nodig.

De flessenkorf (voor maximaal 8 flessen) is uitneembaar en wordt in een omranding 
geplaatst. Bovenaan plaatst men een uittrekbaar mandje. Het geheel is geschikt 
voor een kastbreedte van 300 mm.

6110-0940

6110-0905
6110-0910

code 

geleideRS vooR mandje, max. 20 Kg

lengte: 390 mm

Min. 1 paar

afstandhouder 5 mm
afstandhouder 10 mm

chroomafSluiTBaaR mandje

bxdxh: 200 x 425 x 395 mm

6130-2020

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6b.35

6
b

http://www.bermabru.be/documents/catalog/6109-9200.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6110-3200.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6110-2200.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6110-0940.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6110-0905.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6110-0910.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6130-2020.xml?lang=nl


korpusomschrijving

150 mmuiTTReKSySTeem in aluminium
meT fleSSenReK

bxdxh: 110 x 480 x 518 mm

- bodemmontage
- geleider Hettich quadro V6 met
Silent System, draagkracht 30 kg.

- 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging.
- geleverd met zijdelingse stabilisator

- eenvoudige montage
- uitvoering: alu

6145-0015

200 mm
300 mm

uiTTReKSySTeem in aluminium
meT fleSSenReK

bxdxh: 159 x 480 x 518 mm
bxdxh: 259 x 480 x 518 mm

- bodemmontage
- geleider Hettich quadro V6 met
Silent System, draagkracht 30 kg.

- 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging.
- eenvoudige montage

- uitvoering: alu

6145-0120
6145-0130

450 mm
500 mm

uiTTReKSySTeem in aluminium

bxdxh: 409 x 480 x 518 mm
bxdxh: 459 x 480 x 518 mm

- bodemmontage
- geleider Hettich quadro V6 met
Silent System, draagkracht 30 kg.

- 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging.
- eenvoudige montage

- uitvoering: alu

6145-0245
6145-0250

450 mm
500 mm

uiTTReKSySTeem in aluminium
meT fleSSenReK

bxdxh: 409 x 480 x 518 mm
bxdxh: 459 x 480 x 518 mm

- bodemmontage
- geleider Hettich quadro V6 met
Silent System, draagkracht 30 kg.

- 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging.
- eenvoudige montage

- uitvoering: alu

6145-0345
6145-0350

code 

UITTREKSYSTEMEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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met regelbare frontplaatbevestiging
bxdxh: 140 x 515 x 500 mm
bxdxh: 190 x 515 x 500 mm
bxdxh: 240 x 515 x 500 mm

zonder regelbare frontplaatbevestiging
bxdxh: 140 x 505 x 500 mm
bxdxh: 240 x 505 x 500 mm

Uitvoering: chroom + grijs

korpusomschrijving

20 cm
25 cm
30 cm

20 cm
30 cm

6121-0911
6121-0921
6121-0931

6121-3920
6121-3940

met regelbare frontplaatbevestiging
bxdxh: 340 x 515 x 500 mm
bxdxh: 390 x 515 x 500 mm

Uitvoering: chroom + grijs

met regelbare frontplaatbevestiging
bxdxh: 240 x 515 x 500 mm
bxdxh: 440 x 515 x 500 mm
bxdxh: 540 x 515 x 500 mm

Uitvoering: chroom + grijs

30 cm
50 cm
60 cm

6121-1910
6121-1920
6121-1925

korpus 30 cmBevestiging op de zijkant.
Links en rechts bruikbaar.

bxdxh: 215 x 470 x 420 mm
Uitvoering: chroom

6108-3221

korpus 20 cmGeleverd met geleiders voor bevestiging aan 
de linkerkastwand.

bxdxh: 109 x 500 x 470 mm
Uitvoering: chroom

6130-3010

40 cm
45 cm

6121-0941
6121-0951

code 

UITTREKMANDEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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DIVERS INBOUWDRAADWERK

uitvoeringomschrijving

fleSSenReK vooR 15 fleSSen

bxdxh: ± 262 x 200 x 625 mm

Geschikt voor inbouw in korpus 30 cm.

BezemKaSTdeel

bxdxh: 320 x 215 x 736 mm
bxdxh: 256 x 165 x 736 mm

RangeeRReK

bxdxh: 360 x 90 x 500 mm

chroom

zilver
zilver

wit
chroom

6119-4200

6101-6900
6101-6920

6101-5700
6101-5200

code 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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DIVERS INBOUWDRAADWERK

uitvoeringomschrijving

chroom

wit
wit

HaKenReK meT 5 HaKen

lengte: 350 mm

HaKenReK

lengte: 288 mm - 5 haken
lengte: 401 mm - 8 haken

6108-6235

6102-0705
6102-0700

chroom
verguld

zilver

HoudeR vooR glazen

lxbxh: 342 x 64 x 105 mm

KRuidenReK

bxdxh: 358 x 73 x 457 mm
Voor 4 x 6 potten
korpus: 450 mm

6108-7200
6108-7500

6101-5900

code 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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DIVERS INBOUWDRAADWERK

dePoSiTo KRuidenReK

- Optimaal plaatsgebruik in alle dampkaphangkasten.
- Montage in 32 mm rijboring d.m.v. bijgeleverde steunen, zijwandmontage.

- Geschikt voor 16 tot 19 mm zijwanden.
- Inbouwmaten: dxh: 72 x 42,5 mm.

- Uitvoering: metaal-zilvergrijs.

Wordt enkel verkocht in veelvoud van 10 stuks.

Min. 10 stuks           

korpusomschrijving

600
900

6276-3660
6276-3690

uitvoering

chroom
chroom

KRuidenReK Wave

Geschikt voor standaard kruidenpotjes.

bxdxh
16 potjes: 260 x 60 x 490 mm
24 potjes: 360 x 60 x 490 mm

6194-0230
6194-0240

chroom
chroom

KRuidenReK
bxdxh

195 x 65 x 420 mm
330 x 70 x 475 mm

6108-4210
6108-4220

code 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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DIVERS INBOUWDRAADWERK

KoRf vooR PoeTSmiddelen

lxdxh: 295 x 100 x 110 mm

uitvoeringomschrijving

chroom 6108-5200

geRiefKoRf

bxdxh: 316 x 127 x 117 mm

HanddoeKReK

bxdxh: 288 x 45 x 55 mm

wit 6101-7700

chroomSTofzuigeRacceSSoiReReK

bxdxh: 305 x 75 x 690 mm

6141-9000

rvs blinkendSTeelHoudeR

bxdxh: 51 x 40 x 50 mm

6141-8900

wit
grijs

6103-0700
6103-0900

code 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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Universeel bruikbaar galerijrelingsysteem voor open
rekken in keuken, badkamer, woon- en slaapkamer. Kan ook 
gebruikt worden als afboording voor kruidenrekken en
uittrekbare legvlakken.

uitvoering

galeRijReling

lxb= 1000 mm x ø 6 mm

chroom 6245-9200

chroomBocHT 135°

voor galerijreling ø 6 mm

6245-9201

chroomBocHT 90°

voor galerijreling ø 6 mm

6245-9202

chroom

chroom

middenHoudeR vooR galeRijReling

eindHoudeR vooR galeRijReling

6245-9203

6245-9204

code 

GALERIJRELING

omschrijving
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uiTScHuifBaRe WaSmand

Volledig uittrekbaar. Kan eenvoudig
afgehaakt worden en eventueel

vrijstaand gebruikt worden. Wordt geleverd 
met 4 afstandhouders van 16 mm.

uitvoeringomschrijving

zilver
zilver

6194-3530
6194-3540

Voorzien voor een neerklapbare deur. 
Wordt geleverd met een dubbele haak (zie 
inzet) zodat men de wasmand gemakkelijk 

kan uitnemen.

WaSKoRf
bxdxh

270 x 300 x 320 mm
340 x 250 x 400 mm
340 x 250 x 450 mm
395 x 480 x 420 mm
395 x 480 x 520 mm
400 x 500 x 450 mm

wit
wit
wit
wit
wit
wit

wit

6141-0701
6141-0702
6141-0703
6141-0704
6141-0705
6141-0706

6141-0799

WaSKoRf

bxdxh
230 x 300 x 450 mm
270 x 270 x 500 mm
270 x 270 x 500 mm
380 x 380 x 460 mm
380 x 480 x 460 mm

WaSKoRf

bxdxh
250 x 250 x 350/400 mm
250 x 250 x 350/400 mm
300 x 250 x 455/510 mm
450 x 290 x 430/380 mm

chroom
chroom
chroom
chroom

6110-4230
6110-4235
6110-4240
6110-4245

code 

WASMANDEN

korpus
30 cm
40 cm

bxdxh:
262 x 312 x 490 mm
312 x 312 x 490 mm

korpus
30 cm
35 cm
40 cm
45 cm

bxdxh:
235 x 285 x 420 mm
285 x 285 x 420 mm
335 x 285 x 420 mm
385 x 285 x 420 mm

Extra te bestellen:
Bevestigingshaak voor waskorf

zilver
wit

zilver
wit
wit

6101-0500
6101-0702
6101-0501
6101-0700
6101-0701

wit
zilver
wit
wit

6100-6701
6100-6501
6100-6702
6100-6700
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WaSKoRf

bxdxh
310 x 275 x 400/350 mm
350 x 275 x 400/350 mm

HoudeR vooR WaSKoRf

links
rechts

HoudeR vooR WaSKoRf

uitvoeringomschrijving

wit
wit

zilver
zilver

wit
zilver

6100-9700
6100-9701

6100-9550
6100-9551

6100-9752
6100-9552

zeTa

Luifelophanging met kabel.
lengte kabel: 950 mm (inkortbaar)

Min. 1 paar

chroom 6181-4200

BeTa

ø: 20 mm
lengte: 1000 mm (inkortbaar)

Boring in luifel ø: 14 mm.
Volledige uitvoering in metaal, geschikt voor alle 

gangbare plaatdikten en materialen. Mogelijkheid tot 
regeling  in de hoogte.

Min. 1 paar

leonaRdo

Luifelophanging in rvs.
ø: 20 mm

lengte: 1000 mm (inkortbaar)

komplete set bestaat uit: 
- 4 stangen
- 2 U-bevestigingen.

code 

chroom

rvs

6181-0200

6181-3900

WASMANDEN

LUIFELOPHANGINGEN

Extra te bestellen
Glaslegplank LEONARDO

1100x600x8 mm geboord 

Optie
Set voor extra legger

6181-3960

6181-3950
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Nooit meer zoeken naar een pannenrooster of een snijplank !!  Het granietveld 
kan immers voor beiden gebruikt worden en wordt vast ingebouwd op de door 
u gewenste plaats in het keukenwerkblad of tafelblad.  Het granietveld kan ook 
gebruikt worden voor het vakkundig en esthetisch oplossen van
beschadigingen (brandvlekken, krassen,...) in het werk- of tafelblad en uw
keuken krijgt er bovendien een extra chique en decoratieve aanblik door. De 
plaatsing duurt bovendien slechts 10 minuten. U hoeft enkel de opgegeven 
inbouwmaat uit te zagen en het granietveld in deze opening te kleven. Door de 
keuze uit 4 uitgezochte granietsoorten, ingewerkt in een design roestvrijstalen 
inbouwschaal met een 1cm brede rand, en de keuze uit 2 afmetingen is er een
granietveld beschikbaar naar ieders smaak en aangepast aan elke omgeving.

Galaxy star (zwart)

uitvoering

Klein gRanieTveld

buitenmaten: 250 x 250 mm
dikte: 13 mm (inbouwschaal inbegrepen)

inbouwmaten: 235 x 235 mm

gRooT gRanieTveld

buitenmaten: 510 x 325 mm
dikte: 13 mm (inbouwschaal inbegrepen)

inbouwmaten: 495 x 310 mm

code 
galaxy star (zwart) 6281-3300

galaxy star (zwart) 6281-5300

GRANIETVELDEN

omschrijving
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6b.46

HANDDOEKDRAGERS IN ALU

uitvoering
HanddoeKdRageR in aluminium

De handdoekdrager kan 90° gedraaid
worden, zodat hij zowel zijdelings als 
bovenaan gemonteerd kan worden. 

Corrosiebestendig.

1 arm
lxb: 460 x 71 mm

2 armig
lxb: 460 x 91 mm

3 armig
lxb: 460 x 135 mm

HanddoeKdRageR in aluminium

De handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, 
zodat hij zowel zijdelings als bovenaan

gemonteerd kan worden. Corrosiebestendig.

1 arm
lxb: 310 x 72 mm
lxb: 310 x 72 mm
lxb: 465 x 72 mm

2 armig
lxb: 310 x 90 mm
lxb: 310 x 90 mm
lxb: 465 x 90 mm

3 armig
lxb: 465 x 140 mm

HanddoeKdRageR in aluminium

Design handdoekdrager kan 90° gedraaid
worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan

gemonteerd kan worden. Corrosiebestendig.

2 armig
lxb: 454 x 122 mm

3 armig
lxb: 454 x 184 mm

alu mat
alu chroom
alu chroom

alu mat
alu chroom
alu chroom

alu chroom

alu

alu

6240-3002

6240-3003

6240-4201
6240-4211
6240-4221

6240-4202
6240-4212
6240-4222

6240-4223

alu natuurkleur
alu wit

alu natuurkleur
alu wit

alu natuurkleur
alu wit

6240-4001
6240-4701

6240-4002
6240-4702

6240-4003
6240-4703

code omschrijving

310/465 mm

270 mm

72 mm
90 mm
140 mm

32 mm

35 mm 30 mm

85 mm 85 mm
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen

6b.47

HANDDOEKDRAGERS

uitvoering

HanddoeKdRageR in meTaal

1 arm
lxb: 320 x 55 mm

2 armig
lxb: 320 x 105 mm

1 arm
lxb: 410 x 55 mm

2 armig
lxb: 410 x 105 mm

wit
chroom

chroom

chroom

chroom
chroom mat

HanddoeKdRageR in meTaal

De handdoekdrager kan 90° gedraaid
worden, zodat hij zowel zijdelings als 
bovenaan gemonteerd kan worden. 

2 armig
lxb: 478 x 102 mm
lxb: 478 x 102 mm

3 armig
lxb: 478 x 141 mm

HanddoeKdRageR vieRKanT

- met 1 arm
- 10 mm x 375 mm 

HanddoeKdRageR Rond

- met 1 arm
- volledig uittrekbaar
- ø 19 mm x 315 mm 

6241-2702
6241-2202

6241-2203

6241-3201

6241-3211
6241-3221

chroom

chroom

chroom

chroom

6241-3232

6241-3233

6241-3241

6241-3240

code omschrijving
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HANDDOEKDRAGERS

uitvoering
HanddoeKdRageR Secco-S

- Geschikt voor Installatie in een lade of
 uittrekkasten.
- 1 arm
- Afmetingen: 450 x 200 x20 mm
- Gewicht: 400 gr.

kunststof lichtgrijs 6240-3010
code omschrijving
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uitvoeringomschrijving code 

Het unieke concept zorgt ervoor dat de vaatdoek dáár is, waar het hoort: in de spoelbak. de designers van magisso 
hebben een revolutionaire vaatdoekhouder ontwikkeld om het dagelijkse leven te vereenvoudigen. 

De vaatdoek hoeft niet meer onhygiënisch in het zicht te liggen op het aanrecht of op de kraan te hangen. De handige 
vaatdoekhouder zorgt ervoor dat de vaatdoek nu in de spoelbak kan worden opgehangen. Uw natte vaatdoek heeft een 
plek om te drogen. Uit het zicht, maar binnen handbereik. Met zijn unieke magnetische ophangsysteem is de houder
eenvoudig in gebruik te nemen bij praktisch ieder type spoelbak. 
Ook is hij gemakkelijk te verwijderen bij onderhoud aan de spoelbak.

Magisso heeft twee soorten vaatdoekhouders ontwikkeld:
- De gebogen roestvrij stalen uitvoering
- De rechte roestvrij stalen uitvoering

Misschien is het een idee om dit nieuwe product als verrassing aan uw klant cadeau te doen. Een origineel cadeau bij de 
aankoop van een nieuwe keuken.

vaaTdoeKHoudeR RvS geBogen rvs 6240-0100

vaaTdoeKHoudeR RvS RecHT rvs 6240-0104

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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mand meT BeuKen KadeR en HandvaT 
(veRniST)

bxdxh: 320 x 500 x ± 210 mm

bxdxh: 370 x 500 x ± 210 mm

bxdxh: 420 x 500 x ± 210 mm

bxdxh: 470 x 500 x ± 210 mm

bxdxh: 520 x 500 x ± 210 mm

RIETEN MANDEN

45 cm

50 cm

60 cm

6183-0045

6183-0050

6183-0060

mand meT BeuKen KadeR (veRniST)

bxdxh: 370 x 455 x ± 210 mm

bxdxh: 420 x 455 x ± 210 mm

bxdxh: 520 x 455 x ± 210 mm

Deze mooie rieten manden worden 
geplaatst in de uit Engeland

overgewaaide ‘Country Style’, bij ons 
‘Landhuis-keukens’ genoemd. Men 

gebruikt ze om groenten en fruit in op 
te bergen, maar ook conserven, brood, 

enz...
De bovenaan resterende ruimte kan
functioneel gebruikt worden voor de

opberging van een snijplank.
De mandjes met kader worden 

geplaatst tussen twee korpussen of 
achter een kader. De manden zonder 
kader worden in een meubel zonder 

deur, op de legplank geplaatst.

korpusomschrijving

6183-1040

6183-1045

6183-1050

6183-1055

6183-1060

Extra te bestellen
Houten geleiders (zie volgende blz.)

Extra te bestellen
Houten geleiders (zie volgende blz.)

40 cm

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm

code 
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RIETEN MANDEN

afmetingen

6183-3010

6183-3020

6183-3030

6183-3040

geleideRS l= 449 mm

Geleiders voor plaatsing tussen 2 korpussen.

Geleiders voor zijwanddikte 18/19 mm.

Geleiders voor zijwanddikte 15/16 mm.

Geleiders voor zijwanddikte 18/19 mm, in 
combinatie met 2 x 60 mm voorzetkader 
(opgepast: mand 5 cm smaller bestellen)

Min. 1 paar

6183-2050

6183-2055

6183-2060

SnijPlanK in maSSieve BeuK
meT HandvaTen

bxdxh: 420 x 500 x 20 mm

bxdxh: 470 x 500 x 20 mm

bxdxh: 520 x 500 x 20 mm

Extra te bestellen
Houten geleiders (zie onderaan)

50 cm

55 cm

60 cm

korpus

6183-7030

6183-7050

SeT van 2 manden

Onderaan zijn 2 vilten glijlijsten
aangebracht zodat de manden de

legplanken niet beschadigen.

bxdxh: ± 260 x 500 x 220 mm

bxdxh: ± 460 x 500 x 220 mm

Min. 1 set

30 cm

50 cm

45

ø 5 38

9

23

ø 5 38

9

20

ø 5 38

9

38

ø 5 38

9

code omschrijving
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KEUKENTRAPJES

uitvoeringomschrijving

grijsSTeP-fix

Zeer stevig opvouwbaar keukentrapje met 
grote anti-slip treden. Dankzij de geringe 

afmetingen in opgevouwen toestand kan het 
zeer eenvoudig opgeborgen worden in de 

keuken.
 

Tredehoogte: 176 mm
 Hoogte bovenste trede: 352 mm 
 Afmetingen geopend: bxdxh: 405 x 390 x 382 mm
 Afmetingen gesloten: bxdxh: 405 x 95 x 364 mm

6142-8601

witSTeP-fix oPHangBeugel
 

Dankzij de ophangbeugel en een dikte van 
slechts 9,5 cm in opgevouwen toestand kan 
de Step-fix eenvoudig opgehangen worden, 

zelfs in een kast.
 

6142-8520

gegalvaniseerdSTeP-fix PlinTBeugel

 Met behulp van de plintbeugel kan de
Step-fix probleemloos opgeborgen worden onder 
de keukenkastjes, achter de plint. Een gedeelte 

van de plint wordt dan aan het trapje
bevestigd en voorzien van 
een handvat. Ideaal voor 
wie weinig ruimte heeft. 
Het trapje is bovendien 

voorzien van 4
ingebouwde wieltjes die 

het opbergen extra
vergemakkelijken.

6142-8605

witmini

Opvouwbaar keukentrapje met grote
anti-slip treden. Dankzij de geringe dikte 
van slechts 4 cm in gesloten toestand kan 

het Mini trapje zeer gemakkelijk
opgeborgen worden in een verloren ruimte 
tussen kasten of zelfs in een kast. Voorzien 
van een handige kunststof draagbeugel, die 
tevens als ophangbevestiging dienst doet.

 
Tredehoogte: 220 mm

 Hoogte bovenste trede: 440 mm
Afmetingen gesloten: bxdxh: 500 x 40 x 570 mm

6142-9500

code 
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uitvoering

uitvoering

rvs

metaalgrijs

Plana

uitvoering weegoppervlak: zwart veiligheidsglas
draagkracht: 5 kg

schaalindeling: van 0 kg tot 2 kg: per 2 gr
                      van 2 kg tot 5 kg: per 5 gr

afmetingen: totaal: lxbxd: 210 x 210 x 31 mm
                   (incl. inbouwschaal)

weegopp.: lxb: 185 x 185 mm

voeding: 2 longlife lithium batterijen (inbegrepen)

RaPid

Uittrektafel voor montage in de plaats van 
een lade of tussen twee keukenkasten. Een 
ladefront kan eenvoudig bevestigd worden 

op de front van de Rapid-tafel, wat de tafel 
volledig onzichtbaar maakt in gesloten

toestand. Zelfdragend systeem.

Draagvermogen: 100 kg (gelijkmatige verdeling).
Geschikt voor korpusbreedte van 600 mm.
Uitvoering: tafelblad met metaalgrijs HPL, 
  telescoopgeleiders in beuk.
Inbouwmaten: bxdxh: 561 x 490 x 120 mm
Afmetingen tafelblad (uitgetrokken):
 bxl: 521 x 800 mm
Zeer eenvoudige montage door slechts 8 
schroeven.

6281-1900

5420-6900

zilvergrijsWalo

Electronische keukenweegschaal,
wandmontage. Met verwisselbare

Longlife-Lithiumbatterijen.

Functies:
- Weegschaal: weegt per gram tot 2 kg., 

tarra functie.
- Timer: tot 99 minuten

- Wandklok: in rusttoestand is het display 
een normaal uurwerk.

6281-6600

code 

code 

UITTREKTAFELS

DIGITALE WEEGSCHAAL

inbouwdiepte: 30 mm
inbouw lxb: 195 x 195 mm

omschrijving

omschrijving
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uitvoering
KBSound iSelecT

KBSound docK

KBsound iSelect is uitgerust met 2 luidsprekers van 2,5” of 5”, bevat een remote control unit met 
beeldscherm en RDS. Hiermee kunt het volume, bas, hoge tonen, balans en loudness bedienen. Dit 
samen met het scannen en direct intoetsen van de FM zender en opslaan in het geheugen van de 
zenders met een optimale ontvangst. Bij integratie met onze draadloze accessoire KBsound DOCK 
(niet inbegrepen), kunt u verbinding maken met andere geluidsbron zoals de iPhone, iPod of een 
andere externe geluidsbron met de minijack-ingang.

Luidsprekers 2,5”
Luidsprekers 2,5”

Luidsprekers 5”

inhoud
- Twee 2,5” luidsprekers verkrijgbaar in wit of rvs-look of
 twee 5” luidsprekers verkrijgbaar in wit.
- IR ontvanger/zender ingebouwd in de luidspreker.
- Afstandsbediening met de hierboven vermelde kenmerken.
- Elektronische module (1,5W + 1,5W stereo output) ingebouwde 
 FM tuner met 30 geheugen presets.
- Antenne kabel (76cm)
- Parallelle luidsprekerkabel (10m)

afmetingen luidsprekers 2,5”
- Boordiameter: 76 mm
- Kroon: 95 mm
- Inbouwhoogte: 36 mm

afmetingen luidsprekers 5”
- Boordiameter: 150 mm
- Kroon: 182 mm
- Inbouwhoogte: 75 mm

wit
rvs-look

wit

6284-0305
6284-0315

6284-0405
*op bestelling

*

code 

INBOUWRADIO

omschrijving

De radio die u niet ziet
maar waarvan u geniet.

Dit dock station voor iPhone of iPod is te gebruiken in combinatie met i-Select
 2,5” en i-Select 5” zodat de muziek van een iPod of iPhone of zelfs van een andere externe geluidsbron, 
die kan aansluiten op de minijack ingang, draadloos afgespeeld kan worden op de KB-sound i-select.

inhoud
- Dock in kleur wit of zwart
- Draadloze module
- RF antenne
- 10 W voeding

wit
zwart

6284-0900
6284-0910
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alleSSnijdeR

- montage in lades van
korpusbreedte 30 cm

- Snijgeleider rechts.
- Volledig in metaal.

- Mes ø 170 mm.
- Snijdikte: max.: 14 mm.
- Veiligheidsschakelaar.

Maten:
hoogte: 79 mm

breedte: 195 mm
dikte: 385 mm

Gewicht:
4,4 kg

uitvoeringomschrijving

metaal 6280-1000

inBouWBRoodRooSTeR

- montage in lades van
korpusbreedte 30 cm

 
- Volledig in metaal.

- geïntegreerde brood en
pistolet-rek.

- Temperatuurindicatie met LED 
verlichting.
- Broodlift.

- Ontdooifunctie.
- Opwarmfunctie.

- Kruimelbak.
- Veiligheidsschakelaar.

-  230/240 Volt, 900 Watt.

Maten:
hoogte: 75 mm

breedte: 178 mm
dikte: 400 mm

Gewicht:
2 kg

metaal 6280-1500

code 

300

38
5

M
in

. 
41

2
362

144 199

195

79

118

72

21
8

131

178

75

Min. 300 mm
korpusbreedte
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HUISHOUDTOESTELLEN ritter
made  in Germany
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alleSSnijdeR linKS model

- montage in lades van
 korpusbreedte 45 cm

- Snijgeleider links.
- Volledig in metaal.
- Mes ø 170 mm.
- Snijdikte: max.: 14 mm.
- Veiligheidsschakelaar.

Maten:
hoogte: 75 mm
breedte: 342 mm
dikte: 365 mm

Gewicht:
4,7 kg

uitvoeringomschrijving

metaal 6281-1010

alleSSnijdeR RecHTS model

- montage in lades van
 korpusbreedte 45 cm

- Snijgeleider rechts.
- Volledig in metaal.
- Mes ø 170 mm.
- Snijdikte: max.: 14 mm.
- Veiligheidsschakelaar.

Maten:
hoogte: 75 mm
breedte: 342 mm
dikte: 365 mm

Gewicht:
4,7 kg

metaal 6281-1011

code 

HUISHOUDTOESTELLEN ritter
made  in Germany
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PLINTVERWARMING

Kickspace Indicatieoverzicht

600 

500 Duo

500 E

A*

25.0 m2

15.2 m2

15.2 m2

B*

27.0 m2

16.0 m2

16.0 m2

C*

29.7 m2

18.9 m2

18.9 m2

D*

33.1 m2

22.1 m2

22.1 m2

mySon KicKSPace

de compacte oplossing voor ruimteverwarming.
De Kickspace is de oplossing voor verwarming van kleinere ruimtes. De Kickspace kan iedere radiator vervangen en warmt 
een ruimte veel sneller op dan een conventionele radiator. Dankzij de bijgeleverde flexibele aansluitslangen en duidelijke 

handleiding is de Kickspace eenvoudig te monteren.

Werking
De Kickspace wordt in de loze ruimte onder de keukenkastjes in de plint gemonteerd en met behulp van de bijgeleverde 

flexibele aansluitslangen op het cv-systeem gemonteerd. Zodra er warmtevraag is en het cv-water dat door de cv-leidingen 
stroomt de temperatuur van 43°C of meer bereikt, dan zal de Kickspace gaan werken. Het warme cv-water loopt door een 

ingebouwde warmtewisselaar, waardoor deze wordt verwarmd. Het apparaat zuigt door de buitenste openingen in het
rooster lucht uit de omgevingsruimte aan en laat deze, met behulp van een ventilator, over de (inmiddels opgewarmde) 
warmtewisselaar lopen. Door de middelste opening van het rooster wordt de behaaglijke warme lucht de ruimte weer

ingeblazen.

Zodra de temperatuur in de cv-leidingen weer terugloopt en een niveau bereikt van minder dan 43°C, dan zal de Kickspace 
automatisch stoppen.

Nog even alle voordelen op een rij:
- Dankzij de Kickspace meer ruimte voor interieurwensen.

- De lelijke radiator uit het zicht en vervangen door een fraai rooster in de plint.
- De Kickspace verwarmt een ruimte vele malen sneller dan een radiator.

- Eenvoudige montage.
- Vele kleuren roosters.

- Een verkoelende luchtstroom in de zomer dankzij de zomerstand.
- Een uitgebreid assortiment: cv-gestuurd, elektrisch of een combinatie van beide

A* Enkel glas, ongeïsoleerde dubbelsteens
 spouwmuren.
B* Enkel glas, ongeïsoleerde buitenmuren van beton en 
 steen.
C* Gedeeltelijk dubbel glas (50%), geïsoleerde
 buitenmuren van beton en steen.
D* Volledig dubbel glas, goed geïsoleerde buitenmuren.
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eleKTRiScHe KicKSPace 500 e
Werkt enkel op 230 V

Capaciteit 2000 W

Op bestelling, levertermijn 2 weken.

KicKSPace 500 duo
Deze Kickspace werkt zowel op de cv als elektrisch. Indien het cv-systeem niet in 
bedrijf is, biedt deze Kickspace de mogelijkheid elektrisch te verwarmen. Ideaal 

voor een koude voorjaarsochtend. Ook deze Kickspace is inclusief slangen en
2 afsluiters.

De capaciteit is 1300 W (cv) en 1000 W (elektrisch).

Op bestelling, levertermijn 2 weken.

BadKameRKicKSPace 600 12 v
Werkt enkel op 12 V (transfo bijgeleverd)

Op bestelling, levertermijn 2 weken.

KicKSPace 600
Werkt enkel op cv
Capaciteit 2000 W

Op bestelling, levertermijn 2 weken.

Extra te bestellen
flaSH THeRmoSTaaT

Ruimtethermostaat voor alle kickspace toestellen.
Schakelt het toestel uit bij het bereiken van de gewenste temperatuur.

uitvoeringomschrijving

Kickspace (unit)

extra te bestellen 
(grill)
wit

zwart
rvs-look

6182-5004

6182-5700
6182-5300
6182-5900

Kickspace (unit)

extra te bestellen 
(grill)
wit

zwart
rvs-look

6182-5012

6182-5700
6182-5300
6182-5900

Kickspace (unit)

extra te bestellen 
(grill)
wit

zwart
rvs-look

6182-3005

6182-3700
6182-3300
6182-3900

Kickspace (unit)

extra te bestellen 
(grill)
wit

zwart
rvs-look

6182-3002

6182-3700
6182-3300
6182-3900

wit 6182-8000

code 

PLINTVERWARMING

De Myson Kickspace keukenverwarming 
inclusief 2 flexibele aansluitslangen van
75 cm, voorzien van afsluitkranen met

15 mm knelfitting.

Kickspace

A

E

DC
B

Uitstoot
in kw Afmetingen (mm)

600

500 Duo

500 E

Laag

1.6 

1.0 

1.0

Hoog A

550

496 

496

B

101

101

101

C

405 

318 

203

D

398

321 

321

E

93 

93

93

2.0

1.3

2.0 

600/12V 1.6 550 101 406 377 932.0

rvs-lookwit zwart

Rooster apart te bestellen

Extra te bestellen
Flash termostaat (alleen voor cv)

Extra te bestellen
Flash termostaat

Rooster apart te bestellen

Rooster apart te bestellen

Rooster apart te bestellen
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uitvoeringdiepte

aluminium SPoelKaSTBodem

Voor bescherming van de kastbodem tegen 
lekkend water. De inlegplaat is voorzien van 

een elastisch profiel dat een perfekte
aansluiting met de kastwand mogelijk maakt. 

Min. 20 stuks per afmeting

korpus 60
korpus 80
korpus 90
korpus 100

korpus 60
korpus 90
korpus 100
korpus 120

korpus 60
korpus 80
korpus 90
korpus 100
korpus 110
korpus 120

korpus 60
korpus 80
korpus 90
korpus 100
korpus 120

504 mm
504 mm
504 mm
504 mm

510 mm
510 mm
510 mm
510 mm

520 mm
520 mm
520 mm
520 mm
520 mm
520 mm

535 mm
535 mm
535 mm
535 mm
535 mm

code 

SPoelKaSTBodem “WaTeRSToP”

“Waterstop” voor spoelkastbodems. De uitsparingen in de 
mat kunnen een grote hoeveelheid lekwater of gemorste 

vloeistof opvangen en verhinderen het indringen van 
water in de spaanderplaat. Deze robuuste kunststofmat is 
gemakkelijk te reinigen en kan op maat gezaagd worden.

lxb: 2000 x 580 mm

grijs

9900-0563
9900-0763
9900-0863
9900-0963

9900-1563
9900-1863
9900-1963
9900-2163

9900-0060
9900-0080
9900-0090
9900-0100
9900-0110
9900-0120

9900-2563
9900-2763
9900-2863
9900-2963
9900-3163

9900-2500

SPOELKASTBODEMS

14

2

omschrijving
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korpusomschrijving

45 cm 9850-3000SfoRm

De spoelbak wordt geleverd met korfplug in 
RVS (ø 92 mm)

diepte: 150 mm

45 cmfoRm, veRleK

Het verlek wordt geleverd met speciale niet 
afsluitbare korfplug in RVS (ø 92 mm)

diepte: 30 mm

9850-3010S

SnijPlanK

Uitvoering: hout

9850-9000

code 

RONDE SPOELTAFELS + TOEBEHOREN

Voor spoeltafel FORM + RONDO.

Sifon afzonderlijk te bestellen zie verder

Sifon afzonderlijk te bestellen zie verder
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korpus

BaSic, 1 BaK, omKeeRBaaR

Diepte: 150 mm

Plug, overloop en sifon apart te bestellen.

50 cm

code 

860

43
5

ø60

BaSic, 1 BaK 1/2, omKeeRBaaR

Diepte: 150 mm

Pluggen, overloop en sifon apart te
bestellen.

1100

43
5

ø60 ø60

BaSic, 2 BaKKen omKeeRBaaR

Diepte: 150 mm

Pluggen, overloop en sifon apart te
bestellen.

90 cm

50 cmconTinenTal, 1 BaK, omKeeRBaaR

Diepte: 150 mm

Plug, overloop en sifon apart te bestellen.

335
374

43
5

860

36
5

R7

ø60

Extra te bestellen
Plug rvs met stop en overloop

Sifon

9850-2000

9813-0020
9813-0701

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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omschrijving

Extra te bestellen
Plug rvs met stop

Plug rvs met stop en overloop
Sifon

70 cm 9850-2010

9813-0010
9813-0020
9813-0702

Extra te bestellen
Plug rvs met stop

Plug rvs met stop en overloop
Sifon

9850-2020

9813-0010
9813-0020
9813-0702

Extra te bestellen
Plug rvs met stop en overloop

Sifon afzonderlijk te bestellen

9850-1000

9813-0070

9813-0701
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korpus

Rond T-38P
Uitsparing: volgens mal / Diepte: 170 mm

Wordt geleverd met RVS plug en
overloopaansluiting, zonder sifon.

Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw 
gebruikt worden.

code 

vieRKanT P-40P
Uitsparing: volgens mal / Diepte: 190 mm

Wordt geleverd met RVS plug en
overloopaansluiting, zonder sifon.

Kan zowel voor onderbouw als 
vlakbouw gebruikt worden.

vieRKanT P-50
Uitsparing: volgens mal / Diepte: 180 mm

Wordt geleverd met RVS plug en
overloopaansluiting, zonder sifon.

Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw 
gebruikt worden.

50 cm

60 cm

RVS ONDERBOUW / VLAKBOUWSPOELTAFELS

Extra te bestellen
Sifon voor 1 bak

Sifon voor 2 bakken
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)

Optie
vergiet

Extra te bestellen
Sifon voor 1 bak

Sifon voor 2 bakken
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)

Extra te bestellen
Sifon voor 1 bak

Sifon voor 2 bakken
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)

9821-5000

9813-0701
9813-0702
9821-9080

ø 440

ø 385

ø92

9821-4000

9821-9060

9813-0701
9813-0702
9821-9080

9821-4020

9813-0701
9813-0702
9821-9080

430

400

 370
340

ø92

omschrijving

530

500

 370
340

ø92

mini P-17P
Uitsparing: volgens mal / Diepte: 140 mm

Wordt geleverd met RVS plug en
overloopaansluiting, zonder sifon.

Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw 
gebruikt worden.

30 cm

 3
7034
0

 200

170

ø9
2

Extra te bestellen
Sifon voor 1 bak

Sifon voor 2 bakken
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)

9821-4010

9813-0701
9813-0702
9821-9080

45 cm
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korpus

onda, 1 BaK, omKeeRBaaR

 uitsparing: 840 x 480 mm (R= 10 mm)
 bak: 340 x 400 x 160 mm

Wordt geleverd met RVS pluggen en
ruimtebesparende sifon.

onda, 1 BaK 1/2, omKeeRBaaR

 uitsparing: 980 x 480 mm (R= 10 mm)
 bak: 340 x 400 x 160 mm
  172 x 380 x 95 mm

Wordt geleverd met RVS pluggen en
ruimtebesparende sifon.

onda, 2 BaKKen, omKeeRBaaR

 uitsparing: 1140 x 480 mm (R= 10 mm)
 bakken: 2 x 340 x 400 x 160 mm

Wordt geleverd met RVS pluggen en
ruimtebesparende sifon.

45 cm

60 cm

80 cm

code 
FR-ONX6111

FR-ONX6511

FR-ONX6211

RVS INBOUWSPOELTAFELS

omschrijving

480

860

340 40

40
0

50
0

50

Inbouw

Inbouw

Inbouw

480

1000

340 40

40
0

50
0

50

480

1116

340 40

40
0

50
0

50
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uitvoering

PeRfecTa

 Eéngreepsmengkraan met keramisch
binnenwerk voorzien van flexibele

aansluitslangen.

Wordt geleverd met 2 filters 9800-5050.

SPace (10000)
- Keramisch binnenwerk.
- Draaibereik 120°.
- Flexibele aansluitslangen

Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt 
aanbevolen.

SPace (10120)
- Keramisch binnenwerk.
- Uittrekbare spoeldouche met omstelknop 
  voor sproeien en stralen.
- Flexibele aansluitslangen

Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt 
aanbevolen.

chroom

chroom

chroom

code 

Tecnomix

 Eéngreepsmengkraan met keramisch
binnenwerk en uittrekbare spoeldouche
voorzien van flexibele aansluitslangen. 

Wordt geleverd met 2 filters 9800-5050.

chroom

coRallo

Mengkraan voorzien van aansluitbuisjes
diameter 10 mm.

chroom 9810-4200

9811-0200

DA-1000000

DA-1012000

ø 50 mm
220 mm

16
5 

m
m

ø 50 mm
205 mm

11
5 

m
m

9810-0200

KEUKENKRANEN

omschrijving

zeePPomPje in meTaal

met fles van 250 ml. langs boven navulbaar.

chroom 9850-9030

pull
down

195 mm

17
0 

m
m
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kleur

eSPace 1

Ruimtebesparende sifon.
Voor aansluiten van 1 bekken + vaatwasser.

aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2”

wit

code 

eSPace 2

Ruimtebesparende sifon.
Voor aansluiten van 2 bekkens + vaatwasser.

aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2”

wit

eSPace 3

Ruimtebesparende sifon.
Voor aansluiten van 3 bekkens + vaatwasser.

aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2”

wit

witS-Sifon

met aansluiting voor vaatwasmachine

aansluiting: ø 40 mm - 11/2”

9813-0701

9813-0702

9813-0703

BL-217839

grijs

grijs

SPazio 1nT

Ruimtebesparende afloopset
(afvoerverbinding met reukafsnijder)

voor 1 bak.

SPazio 2nT

Ruimtebesparende afloopset
(afvoerverbinding met reukafsnijder)

voor 2 bakken.

9813-2701

9813-2702

SANITAIR TOEBEHOREN

omschrijving
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uitvoering

KoRfPlug 3,5”

zonder overloop

met overloop

rvs

rvs

code 

Plug 1,5” meT RuBBeR SToP

zonder overloop

met overloop

rvs

rvs

HoeKSToPKRaan

- Knelkoppeling met lange moer.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik
 dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

1/2 x 10

1/2 x 10

1/2 x 10

HoeKSToPKRaan meT filTeR

- Knelkoppeling met lange moer.
- De filter verhindert het doordringen van
 vuil tot in de keuken- of lavabokraan.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik
 dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Belgaqua HoeKSToPKRaan

- Knelkoppeling met lange moer.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik 
 dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

9813-0030

9813-0040

9813-0010

9813-0020

9800-5000

9800-5010

9800-5210

3/8 x 3/8filTeR

- 1 x losse moer
- Kan geplaatst worden op een bestaand
 hoekstopkraantje. De filter verhindert het
 doordringen van vuil tot in de keuken- of
 lavabokraan.
- Uitvoering in chroom

9800-5050

15 x 10RecHTe SToPKRaan

- 2 x knelkoppeling.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik
 dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom.

9800-5040

SANITAIR TOEBEHOREN

omschrijving
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uitvoering

(vaaT)WaSmacHineKRaan

- Handgreep bovenaan
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik
 dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Belgaqua (vaaT)WaSmacHineKRaan

- Handgreep bovenaan
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik
 dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

1/2 x 3/4

1/2 x 3/4

code 

comBinaTie HoeKSToP- en
(vaaT)WaSmacHineKRaan

- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Belgaqua comBinaTie HoeKSToP- en
(vaaT)WaSmacHineKRaan

- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

1/2 x 10 x 3/4

1/2 x 10 x 3/4

zelfBoRende KRaan om diRecT oP de 
BuiS Te PlaaTSen

- Wordt op de buis geplaatst zonder boren 
 en zonder het water af te sluiten.
- Voor gebruik op koperen buis met ø 10 tot 
 16 mm.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik 
 dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom.

10 à 16 x 3/4

1/2 x 3/4 x 15duBBele dienSTKRaan

- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik
 dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom

9800-5020

9800-5220

9800-5060

9800-5260

9800-5030

9800-6000

12 x 0,75 mmRolleTje Teflon

Rol van 12 m.

9800-7000

metaalveRSTeviging vooR KRaan 9800-9000

SANITAIR TOEBEHOREN

omschrijving
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9800-1301
9800-1311

300 mm
500 mm

uitvoering code 
Saniflex 1

Enerzijds met buis van 10 mm
buitendiameter, anderzijds met

klemkoppeling met dubbelkonus voor buis 
van 10 mm buitendiameter.

Saniflex 2

Enerzijds met buis van 10 mm
buitendiameter anderzijds met

koppeling 1/2”.

300 mm

300 mmSaniflex 3

Enerzijds met buis van 10 mm
buitendiameter, anderzijds met

koppeling 3/8”.

9800-1302

9800-1303

ø 35 mmKRaangaTSnijdeR

Boor ø 35 mm om een kraangat in een RVS 
spoeltafel te maken.

0305-5000

Voor het aansluiten van sanitaire apparaten. Soepele slang uit rubber (EPDM), met een roestvrijstalen omvlechting. 
Koppelingen uit messing vernikkeld.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen
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SANITAIR TOEBEHOREN

omschrijving
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Extra te bestellen
Overloopaansluiting

Plug met overloop en stop

uitvoering

Rond: ø 488 mm

code 

ovaal: 530 x 455 mm wit email
rvs

chroom/wit
chroom/wit

ovaal: 505 x 385 mm

9815-0700
9815-3000

9814-9010
9814-9040

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen

6b.68

WASTAFELS

Extra te bestellen
Overloopaansluiting

Plug met overloop en stop

9815-1753
9815-4055

9814-9010
9814-9040

ø 35

417
488

15
8

14
2

ø 35

417
488

15
8

14
2

opbouw

opbouw

450
530

330
455

9

15
5

13
7

450
530

330
455

9

15
5

13
7

450
505

330
385

9

15
5

13
7

450
505

330
385

9

15
5

13
7

of 

opbouw of onderbouw

Extra te bestellen
Overloopaansluiting

Plug met overloop en stop

Optie
Onderbouw bevestigingsset

9815-0701
9815-3001

9814-9010
9814-9040

9814-9050

wit email
rvs

chroom/wit
chroom/wit

wit email
rvs

chroom/wit
chroom/wit

omschrijving
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Extra te bestellen
Overloopaansluiting

Plug met overloop en stop

uitvoering

Rond: ø 330 mm

code 

Rond: ø 380 mm

Rond: ø 435 mm

Extra te bestellen
plug met stop

of 

opbouw of onderbouw

Extra te bestellen
Overloopaansluiting
Overloopaansluiting

Plug met overloop en stop

Optie
Onderbouw bevestigingsset

Optie
Onderbouw bevestigingsset

Optie
Onderbouw bevestigingsset

9815-1743
9815-4043

9815-4080

9814-9010
9814-9020
9814-9040

9814-9050

wit email
rvs

met platte boord
rvs

chroom/wit
chroom/chroom

chroom/wit

WASTAFELS

14
5

13
0

8
330

290

14
5

13
0

8
330

290

of 

opbouw of onderbouw

9815-1733
9815-4033

9815-4090

9814-9030

9814-9050

wit email
rvs

met platte boord
rvs

chroom/wit

15
7

14
2

9
380

340

15
7

14
2

9
380

340

of 

opbouw of onderbouw

9815-1738
9815-4038

9815-4040

9814-9010
9814-9040

9814-9050

wit email
rvs

met platte boord
rvs

chroom/wit
chroom/wit

16
3

14
5

9
435

380

16
3

14
5

9
435

380

Beide zijden gepolierd, platte 
rand, zonder bevestigingsbeugels. 

Bevestiging met silicone.

omschrijving
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chroom/wit
chroom/chroom

Sifon ø 32 mm

Voor lavabo (leverbaar in chroom op
bestelling)

uitvoeringomschrijving

wit 9813-1700

flexiBele Sifon ø 32 mm

Voor lavabo

Plug 1”1/4 meT SToP

Voor lavabo zonder overloop

chroom/wit 9814-9030

chroom/witPlug 1”1/4 meT oveRlooP en SToP

Voor gebruik met lavabokraan zonder
automatische waste.

9814-9040

oveRlooPaanSluiTing 1”1/4

Zonder plug en stop. Voor gebruik met
lavabokraan met automatische waste.

wit 9813-4700

9814-9010
9814-9020

code 

SANITAIR TOEBEHOREN
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WASTAFELS

DIVERSE MODELLEN WASTAFELS IN GIETHARS LEVERBAAR 
OP BESTELLING. RAADPLEEG VOOR MEER INFO.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6b.71

6
b



SPace lavaBo (10821)

Eéngreepskraan met keramisch binnenwerk 
en automatische waste, voorzien van
flexibele aansluitslangen ø 10 mm.

Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt 
aanbevolen.

SPace lavaBo (10021)

Eéngreepskraan met keramisch binnenwerk 
voorzien van flexibele aansluitslangen

ø 10 mm zonder waste.

Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt 
aanbevolen.

THeRmixa zeRo THeRmoSTaTiScHe
doucHemengKRaan

- Keramisch binnenwerk.
- Standaard 150 mm hart-op-hart afstand.
- S-koppelingen + rozetten
- 1/2” onderaansluiting voor doucheslang.

!doucheset apart te bestellen!

THeRmixa 100 THeRmoSTaTiScHe Bad/
doucHemengKRaan 

- Keramisch binnenwerk.
- Standaard 150 mm hart-op-hart afstand.
- S-koppelingen + rozetten
- 1/2” onderaansluiting voor doucheslang.
- Rub-clean perlator.

!doucheset apart te bestellen!

doucHeSeT (76504)

Volledige doucheset bestaande uit:

- 1 stang
- 1 doucheslang
- 1 sproeier, 5 stralen, rub-clean
- zeephouder
- bevestigingen

Min. 1 set

uitvoeringomschrijving

chroom

chroom

chroom

chroom

chroom

DA-1082100

DA-1002100

DA-5740000

DA-5750100

DA-7650400

code 

BADKAMERKRANEN

G1 1/4m
ax

.5
0

min.70

max.1
50

Ø60

Ø50

15
1

44
0

B
Ø10

A

79

56

m
ax

.5
0

108
26°

A

56

Ø10

26°
108

79

B

m
ax

.5
0

44
0

Ø50

15
1

Ø
70

G1/2
B

150±16

A

90

G3/4

288

Ø
42

G1/2

150±16

102
G3/4

Ø70

G1/2
A

B

278

162

G1/2
7526°

G 1/2

Ø100

Ø111

101

Ø21

Ø
56

60
0

57
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WASHROOMSYSTEMS

FRANKE WASHROOMSYSTEMS - RAADPLEEG ONS VOOR 
MEER INFO OF KIJK OP WWW.FRANKE-WS.COM

Wasarmaturen

Douchearmaturen

Wasplaatsmodules

Betaalde waterafgifte

Wastafels in rvs

Spoelarmaturen

Wasplaatsen van composiet 
graniet

Urinoirs en toiletten in rvs

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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omschrijving

rvs 9833-9910Wc-Rol HoudeR (BeWeegBaaR)

lxdxø: 160 x 40 x 90 x 8/16 mm

Wc-BoRSTelHoudeR

wandmontage

hxø: 380 x 89 mm

Wc-BoRSTelHoudeR

hxø: 380 x 89 mm

uitvoering code 

BADKAMERACCESSOIRES

Optie
Reserve WC-borstel

Optie
Reserve WC-borstel

9833-8920

9833-8900

rvs

rvs

9833-8910

9833-8900

rvs

rvs

rvs 9834-0910zeePPomP

wandmontage
hxø: 162 x 76 mm

rvs 9834-0900zeePPomP

hxø: 182 x 51 mm

rvs 9832-5900glaS + glaSHoudeR

hxdxø: 96 x 120 x 60 mm

rvs 9833-7900TandenBoRSTelHoudeR

dxø: 63 x 20 mm
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BADKAMERACCESSOIRES

omschrijving

rvs 9833-9930HanddoeK / HuiSHoudRolHoudeR

lxdxø: 320 x 90 x 16 mm

rvs 9832-9921HanddoeKRing

ø: 210 mm

rvs 9833-0901HanddoeKdRageR

enkel

lxdxø: 650 x 69 x 8/20 mm

uitvoering code 

rvs 9832-8920HanddoeKdRageR / TaBleTHoudeR

lxø: 201 x 16 mm

rvs 9833-0902HanddoeKdRageR

dubbel

lxdxø: 650 x 104 x 8/20 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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omschrijving

chroom
rvs

chroom
rvs

chroom
rvs

chroom
rvs

chroom
rvs

9133-9725
9133-9795

9133-9720
9133-9790

9133-9610
9133-9009

9133-9722
9133-9792

9133-9800
9133-9890

Wc-borstelgarnituur

Wc-rolhouder

enkel haak

Reserverolhouder

Wc-SeT

- WC-borstelgarnituur
- WC-rolhouder

- Enkel haak
- Reserverolhouder

uitvoering code 

BADKAMERACCESSOIRES
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omschrijving

chroom
rvs-look

9830-2200
9830-2000

HanddoeKHoudeR

lxdxø: 600 x 65 x 15 mm

chroom
rvs-look

9830-1200
9830-1000

HanddoeKdRageR

ø: 185 mm

chroom
rvs-look

9830-3200
9830-3000

Wc-RolHoudeR

lxdxhxø: 145 x 50 x 85 x 9/20 mm

chroom
rvs-look

9830-4200
9830-4000

Wc-ReSeRveRolHoudeR

hxd: 150 x 100 mm

rvs-look 9830-9000Wc-BoRSTel meT HoudeR

hxdxø: 400 x 130 x 90 mm

uitvoering code 

BADKAMERACCESSOIRES
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omschrijving

BeKeRHoudeR

Houder en beker apart te bestellen.
dxø: 120 x 75 mm

zeePScHaalHoudeR

Houder en zeepschaal apart te bestellen.
dxø: 85 x 75 mm

TaBleTHoudeR

chroom
rvs-look

9830-7200
9830-7000

KaPSToK meT 3 HaaKjeS

lxdxh: 245 x 30 x 38 mm

uitvoering code 

BADKAMERACCESSOIRES

Extra te bestellen
Beker in plexiglas (hxø: 95 x 75 mm)

Extra te bestellen
Zeepschaal in plexiglas (lxd: 135 x 85 mm) 

Extra te bestellen
Glasplaat lxbxd: 500 x 115 x 6 mm

chroom
rvs-look

transparant

9830-5210
9830-5010

9830-5950

chroom
rvs-look

transparant

9830-6210
9830-6010

9830-6950

chroom
rvs-look

9830-8200
9830-8000

9830-8950
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inhoud

inox PaSTa

Voor het reinigen en poleisten van metalen 
en plastic oppervlakken, keramische

kookplaten en tegels. Verwijdert vuil, vet 
en aanslag en polijst het oppervlak voor een 

langdurige glans.

300 gr.

code 

mulTi clean cRème

Voor metalen oppervlakte en kraanwerk. 
Verwijdert vuil, vet, zeepresten,

kalkafzetting en vernietigt bacteriën. 
Langdurig contact met hout en poreuze 

oppervlakken vermijden.

500 ml.

PRofi

Langdurige bescherming, reiniging en onder-
houd voor keramische kookplaten.

125 ml.

125 ml.PRofi SeT

bevat:
1 x Collo profi
1 x poetsdoek
1 x Cera quick

FR-303001

FR-303000

6500-1034

6500-1030

ONDERHOUDSPRODUKTEN FRANKE, COLLO

omschrijving

ceRa-quicK

Schraper voor verzorging van keramische 
kookplaten. (RVS met een verstelbaar 

mesje.) Na het schoonschrapen reinigen en 
beschermen met Collo Profi.

luneTa

Reiniging en onderhoud voor email, chroom, 
RVS, keramische kookplaten. Verwijdert 

metaalaanslag en kalkvlekken, geeft
vlekken bescherming.

250 ml. 6500-4065

Aanbevolen door
“Schott Glaswerke voor CERAN”

 Aanbevolen door “Blanco”

Optie
Vervangmesjes voor Cera-quick

Min. 1 doos (= 10 stuks)

6500-1031

6500-1099
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inhoudomschrijving code 
clou

Reinigt bakovens, grills, magnetrons,
potten, pannen, enz...

500 ml.

125 ml.PoliTo

Onderhoudsbalsem voor
kunststofspoelbakken, - wastafels,-

douchewanden, enz...
Werkt vuilafstotend en vermindert de kans 

op kalkaanslag.

6500-1066

6500-4062

ONDERHOUDSPRODUKTEN COLLO EN DIVERS

 Aanbevolen door “Blanco”

SmaRTi

Verwijdert hardnekkig vuil, verkleuring en 
kalkaanslag van kunststof spoelbakken en 

tafelbladen.

200 gr. 6500-4025

colloSSal

Ontvetter. Verwijdert gemakkelijk de
vetfilm van keukendampkappen,

keukenmeubelen, tegels, bakovens,
frituurketels, microgolfovens, en andere

toestellen.

500 ml. 6500-1010

RvS

RVS-reiniger voor dampkappen, ontvet en 
beschermt in één behandeling. Geeft

gepolijst roestvrijstaal een diepe glans en 
laat geen vette substanties achter. 

400 ml. 0472-1000

transparantPoeTSHoeKjeS

Wordt geplaatst in de binnenhoeken van de 
kast en verhindert zo dat vuil zich kan

vastzetten in de kleine hoekjes. Hecht zichzelf 
vast zonder lijmen, schroeven of nagelen en 

kan nadien nog verwijderd worden.

Min. 1 verpakking (100 stuks)

4621-5000
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FLEXIBELE DAMPKAPBUIZEN

157 x 84 mm

alu comPacT

Slang in aluminium, te gebruiken voor de afvoer van 
verbrande gassen van waterverwarmers, 

geisers, keukendampkappen, enz... Individueel 
verpakt in een kartonnen doos.

 lengte: 5 m
 Samengedrukte lengte: 1,2 m
 Max. temp.: 250°C onafgebroken
 Klasse M0: niet brandbaar

afmetingenomschrijving

ø 100 mm
ø 105 mm
ø 110 mm
ø 120 mm
ø 125 mm
ø 150 mm
ø 200 mm

9750-7100
9750-7105
9750-7110
9750-7120
9750-7125
9750-7150
9750-7200

aluminium laminaaTSlang
2 lagen

Aluminium dampkapbuis die toelaat 
moeilijke bochten vlot en snel uit te voeren. De 

slang bestaat uit 2 lagen bladaluminium,
versterkt met polyester en verstevigd met een 

stalen veer. Individueel verpakt in een kartonnen 
doos (± 60 cm).

 Lengte: 10 m
 Max. temp.: 150°C onafgebroken
 Klasse M1: niet ontvlambaar

aluminium laminaaTSlang 3 lagen

Aluminium dampkapbuis die toelaat 
moeilijke bochten vlot en snel uit te voeren. De slang 

bestaat uit 3 lagen bladaluminium, versterkt met
polyester en verstevigd met een stalen veer. 

Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 60 cm).

 Lengte: 10 m
 Max. temp.: 250° C
 Klasse M0: niet brandbaar

ø 125 mm
ø 150 mm

9750-9125
9750-9150

157 x 84 mm
± ø 125 mm

191 x 84 mm
± ø 150 mm

ovaflex

Ovale slang in versterkt PVC. Ideaal voor gebruik waar 
een ronde buis te hoog is. Kan rond gevormd worden 

voor aansluiting op een dampkap of uitlaatklep.

 Kleur: wit
 Lengte: 3 m
 Max. temp.: 75° onafgebroken
 Klasse M1: niet ontvlambaar

9755-8127

9755-8152

veRBindingSSTuK ovaflex

Om 2 stukken “Ovaflex”  buis te verbinden.

ø 100 mm
ø 110 mm
ø 125 mm
ø 150 mm

9750-8100
9750-8110
9750-8125
9750-8150

9755-9127

code 
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FLEXIBELE DAMPKAPBUIZEN

ø 100 mm
ø 125 mm
ø 150 mm

aiRflex

Stevige, afwasbare PVC-slang, versterkt met 
ommantelde stalen spiraal. Individueel verpakt 

in een kartonnen doos  (±50 cm).

 Kleur: wit
 Lengte: 10 m
 zelfdovend

afmetingenomschrijving

ø 100 mm
ø 110 mm
ø 120 mm
ø 125 mm
ø 150 mm

9750-0100
9750-0110
9750-0120
9750-0125
9750-0150

ecoflex

Voordelige, soepele PVC-slang,
versterkt met ommantelde stalen spiraal. 

Individueel verpakt in een netje.

 Kleur: wit
 Lengte: 3 m
 zelfdovend

Ronde BuiS

 lengte: 1000 mm
 kleur: wit

ø 100 mm
ø 125 mm
ø 150 mm

9740-1770
9740-3770
9740-5770

ø 100 mm
ø 125 mm
ø 150 mm

Ronde BocHT 90°

kleur: wit

9740-1780
9740-3780
9740-5780

Ronde mof

kleur: wit

ø 100 mm
ø 125 mm

9750-1100
9750-1125

9740-1779
9740-3779
9740-5779

code 
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FLEXIBELE DAMPKAPBUIZEN

veRlooPSTuK

lengte: 90 mm
ø 125/100 mm

uitvoeringomschrijving

wit 9765-9910

veRlooPSTuK

lengte: 60 mm
ø 150/125 mm

wit 9765-9915

veRlooPSTuK meT
veRScHillende diameTeRS

lengte: 95 mm
ø 100, 120,125,150 mm

wit 9760-1723

oPvangeR vooR condenSWaTeR

lengte: 190 mm

wit 9760-7700

WandaanSluiTing
vooR damPKaPBuiS

ø 100, 125, 150 mm
lxbxd: 180 x 180 x 19 mm

wit 9751-1700

BRoeK

2 x ø 125 mm + 1 x ø 150 mm

wit 9760-1730

Om van ø 100 mm naar ø 150 mm te gaan:
bestel artikel 9765-9910 + 9765-9915

code 
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TOEBEHOREN DAMPKAPBUIZEN

BuiSvenTilaToR

 Nazuigtijd: 1-20 minuten.
Geruisloos en onderhoudsvrij.
Volume: 90 m3/h. (ø 100 mm)

130m3/h. (ø 120-125 mm)
Aansluiting: 220 V

Uitvoering: wit kunststof

uitvoeringomschrijving

ø 100 mm
ø 120 - 125 mm

9766-2100
9766-2120

TeRugSlagKleP

lengte: 50 mm

ø 100 mm
ø 125 mm
ø 150 mm

9760-8710
9760-8712
9760-8750

SPanRingen

Roestvrijstaal met snelkoppeling, zodat 
men slechts enkele malen moet draaien om 

ze vast te klemmen.

ø 60 tot 110 mm
ø 60 tot 135 mm
ø 60 tot 165 mm
ø 50 tot 215 mm

9751-2090
9751-2115
9751-2135
9751-2160

SPanRingen zondeR einde

Aan te passen naargelang de diameter, vanaf 
30 mm tot oneindig. Bandbreedte: 14 mm,
dikte: 0,7 mm geperforeerd over de hele

lengte. Uitvoering: ijzer verzinkt.

karton van 30 m

doos 50 klemvijzen

9800-4000

9800-4010

SPanRingen zondeR einde

Aan te passen naargelang de diameter.
Set bestaat uit 3 m spanring en 8 klemvijzen.

Uitvoering: ijzer verzinkt.

Min. 1 set

3 m 9800-4020

KleefBand

Kleefband in PVC
breedte: 50 mm, lengte: 10 m

Versterkte gealumiseerde polyethyleen
kleefband.

breedte: 50 mm, lengte: 10 m

wit

zilver

9760-5000

9751-0950

code 
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VLAKKANAAL ø 100 MM ECO

SeT ø 100 mm eco

bestaat uit:
2 x rechthoekige buis

2 x buisverbinder
1 x bochtstuk 90°
1 x overgangsstuk
1 x luchtrooster

1 x flexibel
2 x spanringen

Min. 1 set

uitvoeringomschrijving

wit 9740-0100

RecHTe damPKaPBuiS

lengte: 1000 mm

wit 9740-1710

veRBindingSTuK damPKaPBuiS

lengte: 110 mm

wit 9740-1720

HoeK 90° HoRizonTaal meT muf

hxb: 180 x 180 mm

wit 9740-1730

BocHT 90° veRTicaal meT muf

hxl: 120 x 120 mm

wit 9740-1731

1000mm 1000mm

1000mm
114

59

Opgepast!
De set en onderdelen van het vlakkanaal

ø 100 mm ECO, kunnen niet gebruikt worden
met de onderdelen van het gewone

vlakkanaal ø 100 mm op de volgende blz.

114

59

114

59

114

59

114

59

code 
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VLAKKANAAL ø 100 MM ECO

uitvoeringomschrijving

RecHTHoeKige BuiS meT mof

tot max. 300 m3

lengte: 1000 mm wit 9765-1710

BuiSveRBinding

lengte: 72 mm

wit

BeveSTigingSBeugel

Voor vlakkanaal ø 100 mm.

wit

HoeK 90° HoRizonTaal

lxb: 148 x 148 mm

wit

 BocHT 90° veRTiKaal

hxl: 90 x 95 mm

wit

wit

9765-2700

9766-5700

9765-4700

9765-4710

9766-4700

108

55

108

55

108

55

108

55

108

55

108

55

flexiBel vlaKKanaal

Enkel geschikt om rechthoekige buizen te 
verbinden.

lengte: 3000 mm

code 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6b.85

6
b

http://www.bermabru.be/documents/catalog/9765-1710.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9765-2700.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9765-4700.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9765-4710.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9766-4700.xml?lang=nl


VLAKKANAAL ø 100 MM ECO

uitvoeringomschrijving

eindSTuK
Niet te verwarren met eindstuk.

lengte: 110 mm

wit  9765-4720

Ronde BuiS

lengte: 1000 mm
ø 100 mm

wit

BocHTSTuK 90°

Met aansluitstuk voor ronde buis ø 100 mm 
hxl: 110 x 140 mm

wit

BocHTSTuK 90°

Met aansluitstuk van 15 mm voor flexibele 
dampkapbuis ø 100 mm 

hxl: 70 x 140 mm

wit

venTilaTieRooSTeR

hxbxl: 85 x 140 x 60 mm

bruin

wit
bruin

9740-1770

9765-3708

9765-3700

9766-1100

9766-0700
9766-0100

108

55

108

55

TeRugSlagKleP

Past in venitilatierooster.
lengte: 30 mm

108

55
Ņ

100

Ņ
100

108

55
Ņ

100

108

55
Ņ

100

code 
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VLAKKANAAL ø 125 MM STANDAARD

SeT ø 125 mm STandaaRd

bestaat uit:
2 x rechthoekige buis

2 x buisverbinder
1 x bochtstuk 90°
1 x overgangsstuk
1 x luchtrooster

1 x flexibel
2 x spanringen

Min. 1 set

uitvoeringomschrijving

wit 9740-0125

RecHTHoeKige BuiS zondeR mof

Max. 650 m3

lengte: 1000 mm

wit 9740-3710

BuiSveRBindeR

lengte: 72 mm

wit 9740-3720

HoeK 90° HoRizonTaal

lxb: 190 x 190 mm

wit 9740-3730

BocHT 45° HoRizonTaal

lxb: 90 x 90 mm

wit 9740-3732

1000mm 1000mm

1000mm
150

70

Opgepast!
De set en onderdelen van het vlakkanaal

ø 125 mm standaard, kunnen niet gebruikt 
worden met deze van het vlakkanaal

ø 125 mm extra breed.

150

70

150

70

150

70

150

70

code 
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VLAKKANAAL ø 125 MM STANDAARD

BocHT 90° veRTiKaal

hxl: 110 x 110 mm

uitvoeringomschrijving

wit 9740-3731

flexiBel HoeKSTuK

lengte: 600 mm

wit 9740-3733

oveRgangSSTuK

lengte: 155 mm

wit 9740-3740

Ronde BuiS

lengte: 1000 mm
ø 125 mm

wit 9740-3770

Bochtstuk 90° met aansluitstuk voor vaste 
ronde of flexibele buis ø 100 mm.

hxl: 115 x 180 mm

wit 9740-3751

Bochtstuk 90° met aansluitstuk voor vaste 
ronde of flexibele buis ø 125 mm.

hxl: 105 x 180 mm

wit 9740-3750

150

70

150

70

150

70
Ņ

125

Ņ
125

150

70
Ņ

100

150

70
Ņ

125

code 
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VLAKKANAAL ø 125 MM STANDAARD

lucHTRooSTeR meT TeRugSlagKleP

hxbxl: 155 x 190 x 140 mm

uitvoeringomschrijving

wit 9740-3760

BeveSTigingSBeugel metaal 9740-3719

flexiBel vlaKKanaal

lengte: 3000 mm

wit 9740-3790

TeleScoPiScHe muuRKaST ø 125 mm

Aansluiting op vlakkanaal voor muurdikte 
tot 500 mm met ingebouwde terugslagklep.

wit
bruin
grijs

9740-4707
9740-4701
9740-4705

150

70

150

70

150

70
Ņ

125

code 
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HoeK 90° HoRizonTaal

Uitvoering met klemneuzen
lxb: 255 x 255 mm

RecHTHoeKige BuiS
(tot max. 650 m3)

uitvoeringomschrijving

1000 mm wit
500 mm wit

9757-0710
9757-0705

BuiSveRBindeR

Uitvoering met klemneuzen om
buisverbinding te stabiliseren.

lengte: 72 mm

wit 9757-1700

wit 9757-3700

BocHT 90° veRTiKaal

Uitvoering met klemneuzen
hxl: 90 x 95 mm

wit 9757-3710

flexiBel HoeKSTuK

Uitvoering met klemneuzen
lengte: 500 mm

wit 9757-3720

oveRgangSSTuK

Uitvoering met klemneuzen
lengte: 257 mm

wit 9757-4700

212

55

212

55

212

55

212

55

212

55

212

55
Ņ

125

code 

VLAKKANAAL ø 125 MM EXTRA BREED

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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VLAKKANAAL ø 125 MM EXTRA BREED

BocHTSTuK 90° meT aanSluiTSTuK ø 125 mm

Uitvoering met klemneuzen.
hxl: 90 x 230 mm

Ronde BuiS

Tot max. 650 m3

lengte: 1000 mm
ø 125 mm

uitvoeringomschrijving

wit 9740-3770

wit 9757-2712

BocHTSTuK 90° meT aanSluiTSTuK

Uitvoering met klemneuzen.
Variabel aansluitstuk voor

ø 100, 125 of 150 mm
hxl: 155 x 230 mm

wit 9757-2750

212

55

Ņ
125

212

55
Ņ

125

code 
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VLAKKANAAL ø 125 MM EXTRA BREED

flexiBel vlaKKanaal

Enkel geschikt om rechthoekige buizen te 
verbinden.

lengte: 3000 mm

WandaanSluiTing

hxb: 100 x 260 mm

uitvoeringomschrijving code 
wit 9758-3900

BeveSTigingSBeugel wit 9758-2700

wit 9757-8700

212

55

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD

SeT ø 150 mm STandaaRd

bestaat uit:
2 x rechthoekige buis

1 x buisverbinder
1 x bochtstuk 90°
1 x overgangsstuk

1 x flexibel
2 x spanringen

Min. 1 set

uitvoeringomschrijving

wit 9740-0150

RecHTHoeKige BuiS zondeR mof

Tot max. 1000 m3

lengte: 1000 mm

wit 9740-5710

BuiSveRBindeR

lengte: 80 mm

wit 9740-5720

BeveSTigingSBeugel metaal 9740-5719

flexiBel vlaKKanaal

lengte: 3000 mm

wit 9740-5790

1000mm 1000mm

1000mm
180

95

180

95

180

95

180

95

flexiBel HoeKSTuK

lengte: 550 mm

wit 9740-5733

180

95

code 
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VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD

BocHT 90° veRiKaal

Door de speciale in de hoek ingewerkte 
luchtgeleidingselementen wordt het debiet 

van het volledige vlakkanaal
geoptimaliseerd. Dit resulteert in
merkelijk minder drukverlies in de

bochten en hoeken waardoor de dampkap 
stiller maar ook efficiënter wordt.

hxb: 180 x 180 mm

HoeK 90° HoRizonTaal

Door de speciale in de hoek ingewerkte 
luchtgeleidingselementen wordt het debiet 

van het volledige vlakkanaal
geoptimaliseerd. Dit resulteert in
merkelijk minder drukverlies in de

bochten en hoeken waardoor de dampkap 
stiller maar ook efficiënter wordt.

lxb: 225 x 225 mm

uitvoeringomschrijving

wit 9740-5735

wit 9740-5736

BocHTSTuK meT aanSluiTSTuK vooR 
vaSTe Ronde of flexiBele BuiS

Door de speciale in de hoek ingewerkte 
luchtgeleidingselementen wordt het debiet 

van het volledige vlakkanaal
geoptimaliseerd. Dit resulteert in
merkelijk minder drukverlies in de

bochten en hoeken waardoor de dampkap 
stiller maar ook efficiënter wordt.

hxl: 100 x 210 mm

wit 9740-5750

180

95

180

95

180

95
Ņ

150

code 

HogeR
RendemenT

mindeR
geluid

HogeR
RendemenT

mindeR
geluid

HogeR
RendemenT

mindeR
geluid

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6
b

6b.94

http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5735.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5736.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5750.xml?lang=nl


VLAKKANAAL ø 150 MM STANDAARD

BocHT 90° veRTiKaal

hxb: 180 x 180 mm

HoeK 90° HoRizonTaal

lxb: 225 x 225 mm

uitvoeringomschrijving

wit 9740-5730

HoeK 45° HoRizonTaal

lxb: 100 x 100 mm

wit 9740-5732

wit 9740-5731

BocHTSTuK meT aanSluiTSTuK 
vooR vaSTe Ronde of flexiBele 

BuiS ø 150 mm

hxl: 100 x 210 mm

wit 9740-5750

oveRgangSSTuK (RecHTHoeKig/Rond)

Zowel begin als eindstuk.
lengte: 180 mm

wit 9740-5740

Ronde BuiS ø 150 mm

Tot max. 1000 m3

lengte: 1000 mm
ø 150 mm

wit 9740-5770

TeleScoPiScHe muuRKaST ø 150 mm

Aansluiting op vlakkanaal voor muurdikte 
tot 500 mm met ingebouwde terugslagklep.

wit
bruin
grijs

9740-5807
9740-5801
9740-5805

180

95

180

95

180

95

180

95
Ņ

150

180

95
Ņ

150

Ņ
150

180

95
Ņ

150

code 

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6b.95

6
b

http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5730.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5732.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5731.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5750.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5740.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5770.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5807.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5801.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/9740-5805.xml?lang=nl


LUCHTROOSTERS

ø 125 mm
wit

bruin
grijs

ø 150 mm
wit

bruin
grijs

lucHTRooSTeR RvS

Voorzien van muggennet. Niet afsluitbaar.

uitvoeringomschrijving

ø 100 mm
A= 150 mm
B= 125 mm
ø 125 mm
A= 190 mm
B= 145 mm
ø 150 mm
A= 210 mm
B= 165 mm

9755-6910

9755-6912

9755-6915

lucHTRooSTeR RvS

Met 4 gesynchroniseerde lamellen.

muuRuiTBlaaSRooSTeR in
geanodiSeeRd alu

Met gesynchroniseerde lamellen
(klappert niet).

bxh= 173 x 173
alu naturel
alu bruin

bxh= 210 x 210
alu naturel
alu bruin

bxh= 246 x 246
alu naturel

9776-0910
9776-0110

9776-0900
9776-0100

9776-0924

ø 125 mm
wit

bruin
ø 150 mm

wit
bruin
grijs

muuRuiTBlaaSRooSTeR meT 4 
gemonTeeRde lamellen

Voor buizen met ø 125 of ø 150 mm
afgedekte bevestiging.

bxh: 175 x 175 mm
uitvoering: kunststof

9755-2712
9755-2112

9755-2715
9755-2115
9755-2515

TeleScoPiScHe muuRKaST

Aansluiting op vlakkanaal
ø 125 of ø 150 mm standaard.

Voor muurdikte tot 500 mm met
ingebouwde terugslagklep.

ø 125 mm
A= 75 mm
B= 120 mm
ø 150 mm
A= 85 mm
B= 145 mm

9755-7912

9755-7915

9740-4707
9740-4701
9740-4705

9740-5807
9740-5801
9740-5805

150

70

180

95

code 
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LUCHTROOSTER

muuRuiTBlaaSRooSTeR meT
4 gemonTeeRde lamellen + 

afdRuiPKanT

bxh= 155 x 155 mm
Voor buizen met ø 100 tot 130 mm.

uitvoeringomschrijving

wit
bruin

9755-1771
9755-1171

muuRuiTBlaaSRooSTeR meT
4 gemonTeeRde lamellen

bxh= 162 X 162 mm
Voor buizen met ø 100 tot 130 mm.

wit
bruin
grijs

terracotta

9772-0700
9772-0100
9770-1500
9772-0600

code 

lucHTRooSTeR meT cenTRale KleP 
in RvS.

Cirkelvormige klep die automatisch opent en 
sluit d.m.v. luchtdruk.

ø 100 mm
D= ø 97 mm

 L= 52 mm
 AxA= 137x137 mm

ø 125 mm
D= ø 120 mm

 L= 52 mm
 AxA= 167x167 mm

ø 150 mm
D= ø 145 mm

 L= 62 mm
 AxA= 167x167 mm

9755-5910

9755-5912

9755-5915

Ax
A D

L

uiTlaaTKleP

Voor buis ø 100 mm.
bxh: 150 x 140 mm

wit
bruin
grijs

9755-3710
9755-3110
9755-3510

wit
bruin
grijs

uiTlaaTKleP

Voor buis ø 125 mm.
bxh: 180 x 170 mm

9755-3712
9755-3112
9755-3512

wit
bruin
grijs

uiTlaaTKleP

Voor buis ø 150 mm.
bxh: 200 x 200 mm

9755-3750
9755-3150
9755-3550
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uitvoering

Uitvoering in kunststof
Doorlaat: 200 cm2

lxh: 458 x 75 mm

wit
bruin

licht grijs
zwart

alu-look

9770-0700
9770-0100
9770-0500
9770-0300
9770-0000

inbouwluchtroosters 1000 mm

inbouwmaat:
lengte -24 mm
hoogte -14 mm

alu
wit

bruin
alu
wit

bruin
alu
wit

bruin

9775-0912
9775-0712
9775-0112
9775-0922
9775-0722
9775-0122
9775-0932
9775-0732
9775-0132

code 

INBOUWLUCHTROOSTERS

lxh: 1000 x 80 mm

lxh: 1000 x 100 mm

lxh: 1000 x 130 mm

H

inbouwluchtroosters 400 mm

inbouwmaat:
lengte -24 mm
hoogte -14 mm

inbouwluchtrooster 250 mm

inbouwmaat:
lengte -24 mm
hoogte -14 mm

alu
wit

bruin
alu
wit

bruin
goud
alu
wit

bruin

alu

9775-0900
9775-0700
9775-0100
9775-0910
9775-0710
9775-0110
9775-0510
9775-0920
9775-0720
9775-0120

9775-0902

lxh: 400 x 60 mm

lxh: 400 x 80 mm

lxh: 400 x 100 mm

lxh: 250 x 60 mm

H

inbouwluchtroosters 500 mm

inbouwmaat:
lengte -24 mm
hoogte -14 mm

alu
wit

bruin
goud
alu
wit

bruin
goud
alu
wit

bruin
alu
wit

9775-0901
9775-0701
9775-0101
9775-0501
9775-0911
9775-0711
9775-0111
9775-0511
9775-0921
9775-0721
9775-0121
9775-0931
9775-0731

lxh: 500 x 60 mm

lxh: 500 x 80 mm

lxh: 500 x 100 mm

lxh: 500 x 130 mm

H

omschrijving
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lucHTRooSTeR vooR oven

bxh= 598 x 120,50 mm

uitvoeringomschrijving

mat geanodiseerd alu 9770-1000

code 

LUCHTROOSTER

wit

wit

wit
chroom
zwart

wit
bruin

veRlucHTingSRooSTeR in KunSTSTof

A x B x C x D x E
145 x 140 x 41 x 35 x 7 mm

175 x 170 x 41 x 35 x 7 mm

225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm
225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm
225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm

veRlucHTingSRooSTeR in KunSTSTof
voor meubels

9770-5700

9770-6700

9770-7700
9770-7200
9770-7300

9770-2743
9770-2143

B E

A

DC

43 mm

7 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6b.99

6
b

http://www.bermabru.be/documents/catalog/9770-1000.xml?lang=nl
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KEUKENDEURTJES

Een groot gamma keuken- en kastdeuren zijn verkrijgbaar op bestelling.
Raadpleeg ons voor meer informatie of een folder. Hieronder enkele modellen.

M095 - basalt grijs 64
dikte: 22 mm

M043 - duivenblauw 06
dikte: 18 mm

M065 - jasmijn 2
dikte: 18 mm

M020 - okergeel 30
dikte: 18 mm

M058 - zachtgeel 40
dikte: 22 mm

M050 - beuken 28
dikte: 22 mm

M005 - erle 14
dikte: 18 mm

M100 - jamijn essen 4
dikte: 22 mm

M310 - strijklak 31
dikte: 18 mm

M085 - vanille 9
dikte: 18 mm

M055 - beuken 37
dikte: 18 mm

M045 - essen parelmoer 19
dikte: 18 mm

M400 - kersen 85
dikte: 18 mm

M060 - terracotta 32
dikte: 18 mm

M040 - beuken 60
dikte: 18 mm

M054 - geel 05
dikte: 22 mm

M044 - kersen 51
dikte: 18 mm

M025 - vanille 78
dikte: 18 mm

M530 - dennengroen 34
dikte: 18 mm

M600 - gezeept eiken 26
dikte: 18 mm

M051 - kersen 18
dikte: 18 mm

M110 - wenge 38
dikte: 18 mm

M052 - ahorn 10
dikte: 18 mm

M115 - ijsblauw 65
dikte: 18 mm

M015 - nachtzwart 43
dikte: 18 mm

M910 - wit essen 3
dikte: 18 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6
b

6b.100



KRANS- EN LICHTLIJSTEN VOOR KEUKENDEURTJES

krans- en lichtlijst

Elk profiel is met elke kleur te bekomen.

16,8

16,8

95,2

74

16,8

74R3 R3

16,8

16,8

95,2

74

16,8

74R3 R3

16,8

16,8

95,2

74

16,8

74R3 R3

Type L1000-03 kranslijst

Lengte: 3050 mm

Type L1000-04 klassieke lichtlijst Type L1000-06 moderne lichtlijst

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

6b.101

6
b




