
NOVITEITEN 2021

by ProbewaSmartCollection



Probewa noviteiten 20212

MODELLEN, KLEUREN & GREPEN

MASTER serie: schelp - mokka - basalt
COMFORT serie melamine: grafiet naaldhout - ruw eiken - rustiek eiken     COMFORT serie lak & ultra mat: titaan
TREND serie: stuco ivory - stuco ebony
Modellen: Creston - Mendora - Salida - Volta - Daly/GL2100 - Panoche/GL2200 - Antioch/GL2300 - Palcines/GL2400
Grepen: 522 - 524 - 636 - 637 - 673

UIT PROGRAMMA

MASTER serie 
De MASTER serie wordt uitgebreid met de volgende kleuren:

mist grind grafiet carbon 
De kleur magnolia gaat naar de COMFORT serie
Afwerking: folie in kleur gaat uit het programma (de betreffende modellen blijven wel beschikbaar in de gelakte uitvoering)

COMFORT serie
Melamine:
De COMFORT serie wordt uitgebreid met de volgende kleuren:

zilver
eiken

champagne
eiken

cacaoespresso
eiken

magnolia
(in melamine & lak: 
komt uit MASTER serie)

Lak:
De kleur grafiet gaat naar de MASTER serie

Ultra mat:
Collectie wordt uitgebreid met de kleur mist:

mist

De beschikbare afwerkingen
in de MASTER serie zijn:

 + melamine
 + hoogglans kunststof
 + zijdeglanslak
 + structuurlak
 + hoogglanslak

693
Industrieel zwart
Boring 160 mm

694
RVS-look
Boring 160 mm

695
Antiek tin
Boring 160 mm

696
Oud koper
Boring 160 mm

697
Mat zwart
Boring 320 mm

698
RVS-look
Boring 320 mm

699
Mat zwart
Boring 256 mm

700
Mat vernikkeld
Boring 256 mm

701
RVS
Boring 96 mm

702
Mat zwart
Boring 96 mm

703
Industrieel zwart
Boring 96 mm

704
Oud koper
Boring 96 mm
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Ultra mat:
Collectie wordt uitgebreid met de kleur mist:

NOVITEITEN : CORPUS IN KLEUR & LADESYSTEMEN

Binnenzijde corpus in kleur
Het is mogelijk om kasten met de binnenzijde in kleur te 
kiezen. U heeft hierbij de keuze uit drie melaminekleuren uit 
de MASTER serie: wit, mist en grafiet.
Om te zorgen voor een perfecte kleurmatch kunnen laden 
en korven worden uitgevoerd in lichtgrijs of antraciet en 
worden legplanken en afdekdopjes uitgevoerd in de gekozen 
corpuskleur.

De volgende onderdelen van de corpus
zijn in de gekozen kleur:

 + Alle binnenzijdes
 + De legplanken
 + De linker- en rechterzijdes
 + De bodem en het dek
 + De rompkantafwerking

Zichtzijdes uitsluitend 
beschikbaar

in lak en fineer.
Pas voor alternatieve 

materialen een paneel op 
maat toe.

Binnenzijde in wit
Bij binnenzijde corpus wit, dient ook de kleur van buitenzijde corpus gekozen te worden. Kies hierbij 
één van de melamines uit de MASTER of COMFORT serie.

De gehele buitenzijde van de corpus, plus alle 4 rompkantafwerkingen krijgen dan die kleur. 
Vervolgens kan voor een zichtzijde een andere kleur én afwerking gekozen worden. Alleen die zijde 
en die kantafwerking krijgt die afwijkende kleur en afwerking.

Binnenzijde in mist of 
grafiet
Binnenzijde corpus in mist/grafiet, krijgt automatisch 
de gehele buitenzijde van de corpus ook die kleur, incl. 
rompkantafwerking. 

Zichtzijden TREND serie
De kleuren uit de TREND serie zijn niet leverbaar als zichtzijde of rompkantafwerking.
Kies hiervoor een bijpassende kleur.

WIT

GRAFIET

MIST

Antaro ladesysteem
Het assortiment van ons ladesysteem Antaro 
wordt uitgebreid met de kleur antraciet.
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NOVITEITEN : XXL-CORPUS

Onderkasten XXL-
corpus
Met onze nieuwe XXL-corpus kunt u een lagere 
plint toepassen zonder de werkhoogte te 
wijzigen.

Wat zijn de voordelen?
 + Lage plint voor een mooi strak design
 + Halve rastermaat hoger dan het reguliere 

programma
 + Werkhoogte blijft gelijk
 + Levert meer bergruimte op

Onze keukens worden geproduceerd volgens de Raster 130 maatvoering 
waarbij de frontmaten zijn opgebouwd uit veelvouden van 130 mm.
De XXL-corpus is een halve rastermaat hoger dan het reguliere programma.

780 mm + 65 mm = 845 mm

Hoge kasten 2210 bij XXL-corpus
 + Belijning op 845 mm hoog
 + Diverse frontverdelingen
 + Te combineren met bestaande kasten van 2210 mm hoog

Beschikbaar in: 
 + Traditioneel met greep

UIT PROGRAMMA
Magic Corner kasten
Schuine onderkast 60o met uittrekinterieur
Werkblad-opzetkast met dichte deur & nis




