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KLEUREN & GREPEN

COMFORT serie melamine: blond eiken
COMFORT serie beits: wit eiken

UIT KLEURENPROGRAMMA

COMFORT serie
De COMFORT serie wordt uitgebreid met de volgende melamine kleur:

Vista zeezout

MODELLEN

Modelnaam: Belmont
Bestelcode: BLM
Front:	 geribbeld	front	in	fineer
Prijsgroep: 5
Afwerking: Beits
Beschikbaarheid: Puur eiken, ravenzwart eiken

Modelspecificaties: 
 + Fineer front op MDF met ‘ribbels’ van 1 cm breed
 + 19 mm dik
 + afgerond R=1,5mm

Modelnaam: Sacramento
Bestelcode: SAC
Front:	 vlak,	robuust	fineer
Prijsgroep: 5
Afwerking: beits, zijdeglans-  of structuurlak
Beschikbaarheid: lakkleuren MASTER serie
  lak- en beitskleuren COMFORT serie

Modelspecificaties: 
 + MDF	met	fineer	toplaag	(eiken)	met	noesten,	
scheuren	en	openingen	tussen	de	banen	fineer	en	
voorzien van een zwarte underlayment

 + 19,5 mm dik
 + afgerond R=1,3mm
 + rondom	afgeplakt	met	fineer	kantenband

TREND serie
De TREND serie wordt uitgebreid met de volgende melamine kleuren:

Vernalis marineblauw Vernalis saliegroen Vernalis pecanbruin Vernalis licht beton Hornitos cognac eiken Hornitos	koffie	eiken Hornitos greige eiken
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GREPEN

715
Matzwart
Greep

716
Matzwart
T knop

717
Matzwart
Knop

718
Goud
Greep

719
Goud
T knop

720
Goud
Knop

KASTENPROGRAMMA

Onderkasten met frontverdeling 26 / 52 cm:

De frontverdeling 26 cm boven / 52 cm onder is een verdeling voor de onderkast die je steeds vaker tegenkomt in de markt. Deze belijning is niet alleen fraai, 
maar biedt ook nieuwe mogelijkheden om de ruimte in de onderkasten goed te benutten.

260

520
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NOVITEITEN : GLASKASTEN & BIJKEUKEN

PROBEWA KEUKENGROEP B.V.
Wattstraat 10

2723 RC Zoetermeer
info@probewa.nl
T. 070 32 98 501

Glaskasten
De nieuwe serie glasdeuren maken het mogelijk om 
keukenontwerpen echt iets extra’s te geven en naar een 
hoger	niveau	te	tillen.	Het	glaskastenprogramma	wordt	flink	
uitgebreid, met zowel nieuwe glasfronten als glaskasten. 
Met de keuze uit glasfronten met en zonder roede in diverse 
hoogtes, en voor alle glaskasten optie tot stripverlichting in 
de zijwand.

Fluted glas: 
 + Het	nieuwe	zogenaamde	‘fluted’	glas	is	blank	glas	dat	is	

voorzien van een reliëfstructuur. 
 + Dit geribbelde glas is leverbaar in deuren zonder roeden.
 + Het kader is uitgevoerd in mat zwart gecoat aluminium.
 + Verkrijgbaar met knopje of in Tip-on.

Bijkeuken
Het nieuwe kastenprogramma maakt het mogelijk 
om ook een bijkeuken, berg- of wasruimte op een 
mooie manier in te richten. Met de nieuwe serie 
hoge, onder- en bovenkasten plus kastinrichting 
kan een bijkeuken op maat worden gecreëerd, 
waarbij gebruiksgemak en design hand in hand 
gaan. 

 + Hoge kasten, extra diep, met verstelbare 
kastplanken voor bv. voorraad, 
schoonmaakmiddelen of schoenen.

 + Hoge kast, extra diep, voor wasmand of 
boodschappenkrat. Met opening voor 
beluchting. De tussenbodems zijn voorzien van 
een aluminium bodem.

 + Extra diepe bovenkast die uitlijnt met de 
wasmachine en/of droger.

 + Onderkast met metalen draagconstructie voor 
plaatsing wasmachine of droger. Met of zonder 
uittrekplateau voor wasmand.

 + Extra diepe hoge kasten voor langdelen, zoals 
een strijkplank of keukentrapje.

 + Extra diepe hoge kast voorzien van 
ophangysteem met haken, voor het 
opbergen van een stofzuiger en diverse 
schoonmaakmaterialen.

BESCHIKBAARHEID
De bijkeukenprogramma is beschikbaar in de volgende modellen:

 + Vista
 + Vernalis
 + Hornitos
 + Ventura
 + San Jose

Gerookt glas helder & donker: 
 + Rookglas is leverbaar in twee varianten: een lichte en een donkere. 
 + Het glas heeft een bronskleurige gloed. 
 + Rookglas	is	leverbaar	in	deuren	mét	en	zonder	roeden	(het	glasvlak	is	hierbij	onderverdeeld	
in	vlakken	met	stijlen	ertussen).	

 + De roeden of stijlen zijn uitgevoerd in mat zwart gecoat aluminium.
 + Verkrijgbaar met knopje of in Tip-on.
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