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KLEUREN & GREPEN

COMFORT serie melamine: kiezel - parel
COMFORT serie lak: parel
TREND serie: roest - ivory

UIT KLEURENPROGRAMMA

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

pastelblauwlentegroen mosterdgeel zand cacao

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

RVS baltic graniet

685
RVS-look
Greeplijst

686
Zwart geborsteld
Greeplijst

705
Industrieel zwart
Boring: op frontbreedte

706
Zwart geborsteld
Boring 160 mm

707
Zwart geborsteld
Boring: ook beschikbaar voor hoge 
kasten met doorlopende deur.

GREPEN

MODELLEN

kastanje

Modelnaam: Madrone
Bestelcode: MDR
Front: vlak front met mat oppervlak
 (achterzijde miniperl)
Prijsgroep: 2
Afwerking: ultra mat
Beschikbaarheid: Ultra mat kleuren COMFORT  
 serie

Modelspecificaties: 
 + MDF met ultra mat oppervlak
 + rondom afgeplakt met carbon kantenband
 + 19 mm dik

Modelnaam: Timba
Bestelcode: TMB
Front: vlak front
Prijsgroep: 1
Afwerking: melamine
Beschikbaarheid: Melamine kleuren MASTER  
 serie

Modelspecificaties: 
 + Spaanplaat met melamine
 + rondom afgeplakt met carbon kantenband
 + 19 mm dik
 + Let op: niet leverbaar in kaderfronten
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NOVITEITEN : NIEUW SYSTEEM MODELNAMEN

Vervallen GL-namen voor 
greeploze modellen
Voor greeploze modellen hanteren wij in het huidige systeem 
codes die beginnen met GL en vervolgens een productcode. 

In de nieuwe situatie is de modelnaam voor een greeploos 
model gelijk aan die van het model met greep, met een 
toevoeging het type. Voorbeeld voor model Vista:

Aanpassing modelnamen 
voor modellen met groef
Modellen van hetzelfde materiaal met verschillende 
groefafstand krijgen we eveneens dezelfde modelnaam. 
Een codering geeft de groefafstand aan.
Voorbeeld gelakt MDF met houtstructuur.

Grof fineer beits/lak
Modellen van hetzelfde materiaal met verschillende 
groefafstand krijgen eveneens dezelfde modelnaam. Een 
codering geeft de groefafstand aan. Voorbeeld fineer in 
beits of lak.

Modelnaam oude  situatie Modelnaam nieuwe situatie Mogelijk in uitvoeringen:

Vista Vista Met greep

GL2000 Vista Greeploos

GL2000 Tip-On Vista Tip-On

Modelnaam oud Modelnaam nieuw Positie/afstand groef

Andreas Andreas Geen groef

Bodega Andreas groef 01 Midden

Andreas groef 05 5 cm (nieuw model)

Morada Andreas groef 10 10 cm

Meadows Andreas groef 15 15 cm

Monterey Andreas groef 20 20 cm

Modelnaam oud Modelnaam nieuw Positie/afstand groef

Manteca Manteca Geen groef

Stockton Manteca groef 01 Midden

Manteca groef 05 5 cm (nieuw model)

Watson Manteca groef 10 10 cm

Fairfield Manteca groef 15 15 cm

Patterson Manteca groef 20 20 cm
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NOVITEITEN : XXL GREEPLOOS

Verbetering eigenschappen
San Jose & Tracy
De kwaliteit van de modellen San Jose en Tracy
is verbeterd:
Wat zijn de voordelen?

 + Het materiaal is krasbestendiger geworden.
 + Kleine, oppervlakkige krassen kunnen d.m.v. een strijkbout worden hersteld.
 + Betere bestendigheid tegen chemicaliën.
 + Geheel antibacterieel.

Hoge kasten 2210 bij XXL-corpus:
nu ook beschikbaar in greeploos

 + Belijning op 845 mm hoog
 + Diverse frontverdelingen
 + Te combineren met bestaande kasten van 2210 mm hoog

Beschikbaar in: 
 + Traditioneel met greep
 + Greeploos

PROBEWA KEUKENGROEP B.V.
Wattstraat 10

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

Onderkasten XXL-
corpus: nu ook in 
greeploos
Met onze XXL-corpus kunt u een lagere plint 
toepassen zonder de werkhoogte te wijzigen.

Beschikbaar in: 
 + Traditioneel met greep
 + Greeploos

780 mm + 65 mm = 845 mm


