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Hanford SmartCollection 2019
Vanaf januari 2019 is het model Hanford bestelbaar. Dit prachtige 5 delige melamine
kaderfront is verkrijgbaar in de kleuren ebony, ivory, wild licht eiken en wild donker
eiken en heeft een echte hout structuur.
In de keuken zoals door ons getoond bij Art of Kitchens zaten nog veel meer
noviteiten zoals de kleur Stuco ivory en de mogelijkheid om ook kaderfronten
greeploos uit te voeren. Ook nieuw in 2019 is de combinatie van greeploos en Tip-on
in dezelfde keuken, zo kan een kast met 2 korven dan worden uitgevoerd met een
greeplijst boven de bovenste korf en Tip-on opening op de onderste korf.
Download via onze website het SmartCollection noviteiten 2019 overzicht
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Mereno
De keukens van Mereno uit ons assortiment zijn van eigen bodem en staan voor
vakmanschap, vormgeving en functionaliteit.
Echt onderscheidend is het feit dat de consument zelf in de fabriek kan meekijken en
hun gedroomde hout en materiaal kan uitkiezen waarmee de keuken en misschien
zelfs het totale interieur vervaardigd wordt.
Klik hier als u meer wilt weten over Mereno

EasyCollection by Probewa
Dankzij de vele noviteiten kunnen wij de keukens uit onze EasyCollection nu nog
makkelijker upgraden naar meer luxe.
Zo is deze door ons getoonde keuken bij Art of Kitchens uitgevoerd in het nieuwe
keukenfront Artstone antraciet in combinatie met mat zwart en wit. De verdere
upgrade is gedaan middels Smeg inbouwapparatuur, een Arte werkblad in de kleur
Silver Lake en de Quooker Fusion Black.
Klik hier voor de mogelijkheden in EasyCollection

Benito SmartCollection 2019
Ook hebben wij op de Küchenmeile het model Benito geïntroduceerd, een 22mm dik
keukenfront in zijdeglans- of structuurlak met een gelakte geïntegreerde greeplijst
over de volledige breedte.
Een andere variant hierin is het model Creston, ook 22mm dik maar met een
geïntegreerde RVS greep die niet over de volledige breedte doorloopt, de Creston is
naast zijdeglans- of structuurlak ook in hoogglanslak verkrijgbaar. Inmiddels zijn de
eerste showroomkeukens besteld en zijn deze mooie fronten vanaf januari 2019
definitief bestelbaar.
Download via onze website het SmartCollection noviteiten 2019 overzicht

Kerstvakantie
Vanwege de kerstvakantie is ons kantoor dit jaar gesloten van maandag 24 december
tot en met dinsdag 1 januari.
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