
 
 
 
Persinformatie 
 

 

Keukenaccessoires 

Intelligente oplossingen voor de keuken als comfortzone 
 
De schoonheid en functionaliteit van de keukeninrichting kunnen op lange termijn alleen met 
een productief ventilatiesysteem in stand gehouden worden. Naber toont op de area30 2018 
uitgekiende en reeds herhaaldelijk onderscheiden oplossingen die op het gebied van planning 
en kamerklimaat de bakens verzetten. COMPAIR® GREENflow en COMPAIR STEEL flow® 
elimineren geurtjes uitermate efficiënt en verhinderen door vocht veroorzaakte schade aan 
meubelen, apparaten alsook wand- en vloerbekledingen. 
 
Compatibel met bijna alle in de handel verkrijgbare Downdraft-kappen en kookplaatafzuigingen 
is de COMPAIR® GREENflow technologie. Het modulaire ventilatiefiltersysteem van Naber laat 
de kookdamp noch met meubelstukken noch met de vloerbedekking in aanraking komen, maar 
filtert de kookdamp en leidt de vochtigheid veilig uit het sokkelbereik. De reiniging gebeurt door 
middel van de GREENflow filterboxen die in alle courante corpussen in het sokkelbereik 
gemonteerd en met waterafstotende actieve koolfilters uitgerust kunnen worden. 
 
COMPAIR STEEL flow®, winnaar bij de eerste "German Innovation Award" in de categorie 
"Building & Elements", staat voor een energie-efficiënte, aërodynamisch gestuurde 
keukenventilatie en buitengewone stabiliteit. Het alomvattende, metalen kanaalsysteem is 
geschikt voor alle courante wasemkappen op de wereldmarkt. Tegelijk biedt het tal van nieuwe 
plaatsingsmogelijkheden, omdat ook een integratie van de modules in de vloeropbouw mogelijk 
is. COMPAIR STEEL flow® voldoet aan de hoogte eisen op het gebied van brandveiligheid en 
boekt dezelfde perfecte stromingsresultaten als het COMPAIR® flow en COMPAIR® bion 
luchtkanaalsysteem van Naber. 
 
De uitgebreide kennis van ventilatietechniek, jarenlang gegenereerd in het eigen 
ontwikkelingslaboratorium en in samenwerking met hogescholen, geeft Naber niet alleen op 
vakbeurzen en tijdens gesprekken met klanten door. Op een nieuwe website wordt deze kennis, 
adequaat op de doelgroepen afgestemd, voor gebruik gereed gemaakt en staat 
keukenplanners, architecten, ambachtslui en consumenten voortaan te allen tijde ter 
beschikking. 
 
Aanzienlijk uitgebreid heeft de firma Naber dit jaar haar aanbod aan stijlvolle, roestvrij stalen 
spoelunits. Meer dan 20 spoelunits in vijf modelgroepen onder het dak van het merk NABER-
CONTURA® zijn nieuw in het programma – telkens met geïntegreerd afvoer- en 
voorbereidingsoppervlak. Met de rijk geschakeerde accessoires ontstaan er comfortabele 
spoelunit-centra, wier duurzame waarde door een harmonische lijnvoering extra geaccentueerd 
wordt. 
 
Heel wat meer dan een elegante blikvanger is de kraan. Hoge eisen op het gebied van vorm en 
kleuresthetiek worden geflankeerd door het verlangen naar een gering waterverbruik en een 
optimale prijs-kwaliteitverhouding. Met nieuwe modellen van eigen merken van de productlijn 
ARMATE® LINEA grijpt Naber eens te meer terug naar deze eisen. Met name de zeer 
gevarieerde Arco modellen overtuigen door comfort en rendabiliteit. Ze kunnen uitgerust 
worden met een laminaire straalregelaar die spatwater vermijdt en een natuurlijk straalbeeld bij 
verminderde stromingsgeluiden bewerkstelligt. Als een bijkomende troef op de jaarbeurs in dit 
productsegment toont Naber een stijlvolle outdoor-kraan in de Industrial Look die zich nog in de 
studiefase bevindt. Zodra deze rijp is om op de markt geïntroduceerd te worden, zal ze 
vermoedelijk ook in keuken, badkamer of loft een echte blikvanger blijken te zijn. 
 
Wat veranderende consumptiegewoonten betreft, is er het thema "Watervoorziening". Want in 
de moderne keuken doen steeds meer apparaten, die direct op het toevoerpunt aangesloten 
moeten worden, hun intrede. Waterdispensers horen daarbij, net zoals drinkwaterfilters, 
volautomatische koffiezetapparaten en kranen voor kokend water. Hiervoor biedt Naber een 
kleine oplossing met grote impact: plaatsbesparend en verbluffend eenvoudig kunnen er vier 
waterverbruikende apparaten met behulp van de MONTEC® Water Box op de centrale 
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watervoorziening in de keuken aangesloten worden – volledig zonder opzetstuk- en 
hoekventielen. 
 
Niet onderschat mag de invloed van de verlichting op het welbevinden worden. Het komt erop 
aan, de verschillende zones van de keuken op het aangewezen tijdstip in het juiste licht te 
plaatsen. Kleine lichtaccenten zijn daarvoor even belangrijk als imposante lampen. Naber 
brengt met het LUMICA® LIC LED-systeem "intelligent licht" in het woongedeelte. Het platform 
verbindt de vier bouwstenen converter, functionele module, besturingseenheid en LED-lampen, 
waarbij de lampen centraal of decentraal opgesteld en gestuurd kunnen worden. Als 
besturingseenheid dient naar keuze een afstandsbediening, een bewegingsmelder, een 
deurcontactschakelaar of de smartphone- resp. tablet-app. 
 
Iedere inrichtingsstijl, opulent, elegant of ingetogen, omvat kleurrijke accenten. Het interieur kan 
deze accentuering leveren, daarvoor heeft het een uitgebreide keuze uit kleuren en materialen 
nodig. Naber heeft zijn assortiment aan stoelen, krukken alsook bank- en tafelonderstellen van 
het merk TABLON® met uitnodigende kleuren en thema’s uitgebreid. Water- en vuilafstotende 
stoffen alsook textielbekledingen in telkens uiteenlopende, trendy kleuren, bovendien tafel- en 
bankonderstellen in gematteerd zwart zorgen voor een nieuwe, grote verscheidenheid aan 
kleuren in het keuken- en eetgedeelte. Net zoals de bekende producten met kunstleren 
bekledingen beloven alle nieuwe stoelen en krukken een al even aangenaam zitcomfort. 
 
Benieuwd mogen keuken- en binnenhuisinrichters ook zijn naar de area30-presentaties van het 
label n by Naber. Centraal staan kook- en genotsscenario’s in de open lucht, bijvoorbeeld 
tijdens het barbecueën. Aan het gebruikelijke gebrek aan bereidings- en opdieningsoppervlakte 
wordt daar een einde gesteld, waar de flexibele, volgens een eenvoudig steekprincipe samen te 
voegen Concept Kitchen modules opgesteld worden. n by Naber toont de modulaire Concept 
Kitchen modules op de area30 in een nieuwe donkergrijze tint die nog meer flexibiliteit bij de 
kleurvormgeving belooft. 
Aantrekkelijke werkbladen en platforms in de open lucht kunnen ook ingericht worden met een 
aanvullende, modulaire systeemkeuken van n by Naber die aan het vakpubliek op de area30 
voor het eerst als studie gepresenteerd wordt. De Connect Kitchen® onderscheidt zich qua kleur 
en opbouw van het Concept Kitchen systeem, maar biedt net zoveel vrijheid en plezier aan het 
uitmuntende design. 
 
Wie meer wenst te vernemen, vindt Naber op de area30 van 15 tot 20 september 2018 in 
Löhne op stand G 51. 
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