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MODELLEN & KLEUREN MODELLEN

Model Vista /GL2000 /prgr. 1
Model Antioch /GL2300 /prgr. 2
Model Palcines /GL2400 /prgr. 2
Model Panoche /GL2200 /prgr. 2
Model Daly /GL2100 /prgr. 2
Model Newman /GL2700 /prgr. 2
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Het vlakke model Hornitos wordt uitgebreid met:
• 5 kleuren 
• Kadermodel Hanford
• Kadermodel greeploos GL2800

ivoryivory

stuco ivorystuco zwart

wild donker eikenwild licht eiken

Model Hanford is leverbaar in de kleuren:
• ebony
• ivory
• wild licht eiken
• wild donker eiken

walnootwalnoot

charcoal black
NCS S9000-N

parel
NCS S2500-N

titaan
NCS S5000-N

Deze collectie krijgt 3 nieuwe standaard lakkleuren in haar programma:
• Charcoal black 
• Parel
• Titaan

Model Creston
Prijsgroep 4 / zijdeglans- en structuurlak
Prijsgroep 5  / hoogglanslak

Model Creston

Front: vlak gelakt met  
 geïntegreerde RVS  
 greep
Afwerking: zijdeglans, structuur- of 
 hoogglanslak

Modelspecifi catie:
• MDF met lakdragende toplaag
• 22 mm dik
• Front voorzien van een geïntegreerde 

RVS greep
• Uitvoering in hoogglans aan 

achterzijde zijdeglans gelakt

Model Benito
Prijsgroep 4

Front: vlak met gelakte  
 geïntegreerde greeplijst
Afwerking: zijdeglans- of structuurlak

Modelspecifi catie:
• MDF, geplamuurd en geschuurd
• 22 mm dik
• Afgerond R=1,5 mm

Model Benito

Lak

COMFORT serie

In de collectie wordt model Vernalis uitgebreid met 
2 nieuwe melamine kleuren:
• Metaal zwart 
• Marmer wit

Deze wordt uitgebreid met de nieuwe melamine kleur walnoot. Dit betekent dat onderstaande modellen ook leverbaar worden in deze kleur:

TREND serie TREND serie

Model Hanford / GL2800
Ivory
Prijsgroep 3

TREND serie

GREPEN
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Tip-on 

Uitbreiding kastenprogramma:
• Dubbele kasten met middenstijl
• Kasten met inwendige laden

Voorgemonteerde onderdelen:
• Bij deuren wordt de behuizing voor de uitwerper 

voorgemonteerd
• Bij een koelkast wordt de kast voorzien van een speciale 

elektrisch aangedreven uitwerper.  Deze uitwerper wordt 
gemonteerd uitgeleverd

• Klepkasten worden voorzien van een boring voor de 
uitwerper

• Geleiders en synchronisatiestangen bij laden en korven

Greeploos

Uitbreiding fronten
• Gedeeld vaatwasserfront i.v.m. doorlopende 

belijning
• Kaderdeur leverbaar in greeploos, zowel in 

melamine als massief

Uitbreiding kasten
• Kastenprogramma met combinatie greeploos 

(bovenkasten) en Tip-on (onderkasten)

Zijwandbekleding
• Greeploze frontzijwandbekleding met steunwand

Open regaalkasten 

Het programma van de open regaalkasten 
wordt uitgebreid met:

• Open regaalkast 780 mm hoog 
(bovenkasten). Deze regaalkasten worden 
bestelbaar in zwart

• Open regaal-onderbouw elementen

Kastenprogramma 

Uitbreiding onderkasten
• Onderkasten met flexibele ruimte-indeling
• Kasten geschikt voor downdraft afzuiging
• Kasten geschikt voor inductiekookplaten 

Uitbreiding passtroken
• Passtroken van bovenkasten aan onder- en 

bovenkant dicht

Open kasten in flexibele maatvoering

Het open kastenprogramma wordt uitgebreid met kasten die 
in hoogte, breedte, en diepte kunnen worden ingekort. De 
kasten zijn zowel in- als uitwendig geheel in kleur leverbaar. 

Glaskast met 
rookglas

Het programma van glaskasten 
wordt uitgebreid met een 
glasdeur met een zwart smal 
aluminium kader voorzien van 
rookglas.

Hoekpasstuk 
  
Hoekpasstukken worden voortaan, op maat en 
voorgemonteerd uitgeleverd. Hierin zijn 2 varianten 
mogelijk:

 + Bij een standaard hoekpasstuk wordt het rompdeel 
aan het frontdeel voorgemonteerd uitgeleverd

 + Bij een hoekpasstuk met afwijkende maat zijn er de 
volgende keuzemogelijkheden:

 + voorgemonteerd uit laten leveren (incl. rompdeel)
 + passtroken in losse delen laten leveren

Stollen in TREND serie

Uitbreiding stollen in de melamine kleuren van de 
TREND serie (Vernalis & Hornitos):

• Stollen 25 mm
• Stollen 50 mm
• Stollen 100 mm

• Muurplanken 25 mm
• Muurplanken 50 mm


