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De aandacht van een keuken wordt 
vroeg of laat door bepaalde acces-
soires getrokken. Misschien treedt 
de haar vorm op de voorgrond. Of 
verrast een combinatie van kleur en  
materiaal. Soms wekt eerst de functi-
onaliteit de belangstelling of springt 
een verbluffend eenvoudig, ongewoon 
idee in het oog. 

Dergelijke producten blijken bij de 
enscenering van de verschijningsvorm 
van een keuken altijd een geslaagde 
meevaller. En velen daarvan zijn 
afkomstig van Naber!

Onze klanten weten, hoe waardevol 
highlights van de keukenaccessoires 
voor de waardevolle totaalindruk van 
een keuken zijn en welke positieve 

Nieuwe enscenering
sporen ze tijdens het inspirerende 
verkoopgesprek achterlaten. Ons  
NEWCOMER overzicht stelt u dan 
ook regelmatig keukenaccessoires 
voor die op excellente wijze de aan- 
dacht van uw klanten op zichzelf kan 
trekken.  

Of het een spoelunit met de precies 
daarop afgestemde kraan is, een 
qua vorm mooie lamp of het decent 
elegante design van een eenvoudig 
stopcontactelement – er zijn vele 
mogelijkheden om een keuken aan 
de hand van ideeën te verrijken.  

Laat u door ons inspireren om eerst-
daags in grote of ook grote mate de 
enscenering van uw keukenwerelden 
te herzien!
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Kludi

Steel
De pure elegantie van roestvrij staal. Kwaliteit bereikt haar hoogste stand, 
wanneer zij geen compromissen aangaat. Steel gaat deze weg. De eengreeps-
mengkraan voor spoeltafels zijn vervaardigd van puur roestvrij staal met 
buitengewoon fijn geborsteld oppervlak. Hun massief materiaal maakt ze 
extreem duurzaam en robuust. De puristische kranen zijn beproefd als beste 
functionele keukengereedschappen en stralen gelijktijdig een onovertroffen 
waardigheid uit. Alleen roestvrij staal bezit deze koele elegantie, die keukens 
nieuw ensceneert.
 
Roestvrij staal
 
5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)
 
Klantenservice af fabriek

Steel 1 KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
—  zwenkbereik 360°
—  boordiamter 35 mm
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5023124 roestvrij staal, hoogdruk   

Steel 2 KERAMISCH
BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche 
omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.
—  zwenkbereik 110°
—  boordiamter 35 mm
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Ecco 1
Vuilfilter. Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. 
Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er 
twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.
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5031005 3/8", chroom    
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Raw
De imposante onbewerkte metalen armatuurbehuizing, gemodelleerd naar een 
massieve industriële armatuur, geeft de keuken een unieke uitstraling. Het ontwerp 
van de uittrekbare uitloop in de vorm van een schroefverbinding harmonieert met 
de zijdelingse hendel en maakt de „industriële stijl" indruk compleet.
 
5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)
 
Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel 
volgens afspraak.

Raw KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare uitloop (straal/douche omschakel-
baar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
—  zwenkbereik 360°
—  boordiamter 35 mm
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grafiet roestvrij staalkleurig

5011275 grafiet, hoogdruk

5011276 zwart mat, hoogdruk

5011277 roestvrij staalkleurig, hoogdruk
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Plafond-, boven-, plank-, keukeneilandlampen

/19 NL434.1

Aria LED
Aluminium behuizing, bedrukte kunststof hoes. Inclusief converter en afstandsbe-
diening.
—  31 Watt, 230 V
—  L 1200 mm
—  traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit 
—  Memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
—  dimfunctie: helderheid traploos dimbaar 
—  niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt
—  max. 112 lumen/watt bij 6500 K koudwit 
—  ophanging max. 1700 mm
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   4000 K            6000 KLED

7065034 roestvrij staalkleurig geanodiseerd

7065035 zwart mat
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Plafond-, boven-, plank-, keukeneilandlampen

Plate 1R LED
Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbe-
diening.
—  14,3 watt, 230 V
—  Ø 337 mm
—  traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit 
—  Memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
—  dimfunctie: helderheid traploos dimbaar 
—  niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt
—  max. 112 lumen/watt bij 6500 K koudwit 
—  ophanging max. 1700 mm
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7065032 staalkleurig geanodiseerd

7065033 zwart mat

434.2/19 NL



CON-AKTIV® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

Co
nt

ac
td

oz
en

Opbouw en hoek contactdozen
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Mira Glas
Hoogwaardig, functioneel en flexibel. De stopcontactelementen van de serie 
Mira Glas zetten mijlpalen in vormgeving, materiaalkeuze en uitrusting. Fijn 
geborsteld roestvrij staal, gecombineerd met wit of zwart bedrukte glasoppervlak-
ken integreren zich, ook in een toegeruste elektrificatie, tussen werkblad en 
hangkast in iedere moderne inbouwkeuken. Naar keuze uitgerust met glasopper-
vlakken en USB Charger, vervullen zij de huidige eisen aan design en functie.

Mira Quad Glas-USB
Stopcontactelement. 3voudig. Met dubbele USB Charger (laadstation). Frontzijde 
in bedrukt en krasbestendig glas.
—  roestvrijstalen kast
—  230 V/16 A
—  2 x USB Charger, 5 V DC, IA/I out: 2 x 1050 mA
—  H 200 mm, B 170 mm, D 65,1 mm
—  2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  kabeluitlaat achteraan onderaan

170,0

100,032,6

140,0

6,0 65,1

7053058 roestvrij staal/glas wit

7053127 roestvrij staal/glas zwart

Mira Hoek Glas
Hoekvormig stopcontactelement, 3voudig. Frontzijde in bedrukt en krasbestendig 
glas, voor 90° hoek.
—  roestvrijstalen kast
—  230 V/16 A
—  H 273,5 mm, B 95 mm, D 69,1 mm
—  2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  kabeluitlaat achteraan
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7053057 roestvrij staal/glas wit

7053128 roestvrij staal/glas zwart

Mira Glas-USB
Stopcontactelement. 3voudig. Met dubbele USB Charger (laadstation). Frontzijde 
in bedrukt en krasbestendig glas.
—  roestvrijstalen kast
—  230 V/16 A
—  1 x USB Charger, 5 V DC, IA/I out: 2 x 1050 mA
—  H 273,5 mm, B 95 mm, D 53 mm
—  2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  kabeluitlaat onderaan
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7053056 roestvrij staal/glas wit

7053129 roestvrij staal/glas zwart
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Opbouw en hoek contactdozen

Mira ES
Elegant en modern gevormd, kunnen de Mira stopcontactelemente van fijn 
geslepen roestvrij staal echt gezien worden. De fijn geborstelde oppervlakken 
van de elementen zijn makkelijk te onderhouden, hygiënisch en duurzaam. De 
voordelen van roestvrij staal spreken voor zichzelf.
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83 Mira ES1
Hoekvormig stopcontactelement. 4-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk 
zonder einddoppen.
— 240 V/16 A
— H 460 - 580 mm, B 115 mm, D 60 mm
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

7053045 roestvrij staal 
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83 Mira ES1-S
Hoekvormig stopcontactelement. 3-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk
zonder einddoppen, met schakelaar zwart, voor buitenverlichting.

— 240 V/16 A
— H 460 - 580 mm, B 115 mm, D 60 mm
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— 2000 mm verbindingsleiding met Europese vlakke koppeling

7053049 roestvrij staal 

Mira Wand
Stopcontactelement.

Mira Wand 1: stopcontactelement, 3-voudig. Met telescopeerbaar compen-
satiestuk zonder einddoppen, zonder schakelaar.
— roestvrij stalen kast, 230 V/16 A
— H 465-595 mm, B 100 mm, D 43 mm
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

Mira Wand 2: stopcontactelement, 2-voudig. Met telescopeerbaar compen-
satiestuk zonder einddoppen, met schakelaar voor externe verlichting.
— roestvrij stalen kast, 230 V/16 A
— H 465-595 mm, B 100 mm, D 43 mm
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat bovenaan

7053004 Mira Wand 1, zonder schakelaar 
7053005 Mira Wand 2, met schakelaar 
7053063 Mira Wand 1, met Zwitserse stopcontacten 

466/19 NL
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Inbouw contactdozen

Due dubbele contactdoos
Contactdooselement. 2voudig. Met verschuifbaar deksel. Voor inbouw in 
werkblad, frontpaneel of zijwand.
—  boor-Ø 2 x 56 mm
—  inbouwdiepte 45 mm
—  2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  incl. boorsjabloon
—  kabeluitlaat onderaan centraal

139,2

67,4

103

55

45

7053067 roestvrij staalkleurig

7053081 met veiligheidsstopcontacten, zwart

7053082 met veiligheidsstopcontacten, wit

Pix afzonderlijk stopcontact
Contactdooselement, 1voudig. Sierringen roestvrij staalkleurig, wit en zwart. 
Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
—  boor-Ø 56 mm
—  inbouwdiepte ca. 45 mm
—  2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd (permanent geïnstalleerd 

in Zwitserse versie)
—  kabeluitlaat achteraan

Ø 68
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Ø 55

7053074 met veiligheidsstopcontact

7053087 met Belgische/Franse stopcontact

Optioneel toebehoren

7053110 Deksel, roestvrij staalkleurig

7053111 Deksel, zwart

7053112 Deksel, wit

/19 NL489
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Plaza
Het dubbele stopcontactelement Plaza biedt veelvuldige aansluitmogelijkheden in 
een kast die in hetzelfde vlak ligt. De verschuifbare, dubbele deksels geven met 
lichte druk de steekplaatsen vrij.
Voor een universele inbouw in werkblad, frontplaat of zijwand.
De stopcontacten zijn beschermd tegen spatwater conform IP 54.

Plaza 1
Stopcontactelement. Enkelvoudig. Inbouwstopcontact met schuifdeksel.
—  3400 watt/16 A, 220-250 V AC, IP 54
—  123 x 66 x 40 mm (H x B x D)
—  uitzaagmaat ca. 114 x 58 mm, R 4 mm
—  2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)

Inbouw contactdozen

7053164 roestvrij staal geborsteld

7053165 mat zwart

Plaza 2
Stopcontactelement. 2-voudig. Inbouwstopcontact met dubbel schuifdeksel.
—  3400 watt/16 A, 220-250 V AC, IP 54
—  117 x 117 x 40 mm (H x B x T)
—  uitzaagmaat ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
—  2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)

Schiebe-
deckel

7053160 roestvrij staal geborsteld

7053161 mat zwart

Plaza 2 USB
Stopcontactelement. Enkelvoudig. Met dubbele USB charger (laadstation). 
Inbouwstopcontact met dubbel schuifdeksel.
—  3400 watt/16 A, 220-250 V AC, IP 54
—  117 x 117 x 40 mm (H x B x T)
—  uitzaagmaat ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
—  2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  2 x USB charger, 5 V DC, IA/I out: 2100 mA totaal
—  zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)

Schiebe-
deckel

7053162 roestvrij staal geborsteld

7053163 mat zwart

7053166 met Zwitserse stopcontacten, roestvrij staal geborsteld

7053167 met Zwitserse stopcontacten, mat zwart

490/19 NL
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Onderkastuitrusting

Handdoekhouder De Luxe
Twee- of driearmige versie leverbaar. Aluminiumuitvoering.
Universeel zijdelings of onderschroefbaar, 465 mm lang, uittrekbaar.

8032005 2-armig, B 95 mm, zilver

8032008 3-armig, B 143 mm, zilver

Handdoekhouder voor de badkamer met afdekking
Een- of tweearmige versie leverbaar.
Voor zijdelingse bevestiging, 325 mm lang, uittrekbaar.

8031089 1-armig, B 65 mm, chroom

8031090 2-armig, B 105 mm, chroom

Handdoekhouder voor greeploze keukens
—  kleur: roestvrij staal 
—  voor greeploze keukens, met frontdikte van 16-21 mm
—  geen montagewerkzaamheden, gewoon opsteken 
—  vilten inlegstuk los bijgevoegd, vóór de montage inplakken
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8032009 320 mm

8032010 520 mm

/19 NL589
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Ventilatierooster 1
Metalen ventilatierooster.
—  (1) B 500 mm, D 70 mm, Uitzaagafmeting B 475 mm, D 58 mm,  

ventilatiedoorsnede ca. 88 cm²
—  (2) B 250 mm, D 80 mm, Uitzaagafmeting B 224 mm, D 65 mm,  

ventilatiedoorsnede ca. 47 cm²
—  (3) B 500 mm, D 80 mm, Uitzaagafmeting B 474 mm, D 65 mm,  

ventilatiedoorsnede ca. 99 cm²
—  (4) B 900 mm, D 80 mm, Uitzaagafmeting B 874 mm, D 65 mm,  

ventilatiedoorsnede ca. 183 cm²

Onderkastuitrusting

8033001 (1) zilver

8033011 (1) wit

8033007 (1) RVS

8033023 (1) zwart mat

8033002 (2) zilver

8033008 (2) RVS

8033024 (2) zwart mat

8033003 (3) zilver

8033009 (3) RVS

8033025 (3) zwart mat

8033004 (4) zilver

8033010 (4) RVS

8033026 (4) zwart mat

Ventilatierooster 2
Metalen ventilatierooster.
—  B 500 mm
—  D 110 mm
—  uitzaagafmeting B 475 mm, D 93,5 mm
—  ventilatiedoorsnede ca. 239 cm²

8033005 zilver

8033028 roestvrij staalkleurig

8033027 zwart mat

Strip met haken
Voor wandbevestiging. 5 haken.
—  H 49 mm
—  B 350 mm
—  D 43 mm

8031031 chroom

Poetsmiddelkorf 1
Driezijdig gesloten, aanschroefbaar. Met haken voor lappen en stofdoek.
—  H 100 mm
—  B 330 mm
—  D 115 mm

8031117 zilver

590/19 NL



Energiebox
Aansluiting van kookplaat, bakoven 
of vaatwasser gemakkelijk gemaakt
Het montagehulpmiddel voor de keuken van Naber. 
Het wordt toegepast als kookplaat en bakoven niet 
als combitoestel ingebouwd zijn. Bovendien spaart u 
plaats bij de montage. Een mechanische uittrekbevei-
liging zorgt voor een veilig houvast van de stekkers in 
de aansluitbox.

Energiebox
Algemene veiligheidsvoorschriften
• Vóór gebruik resp. ingebruikname van de 

energiebox beslist de gebruiksaanwijzing 
in acht nemen. Product mag ALLEEN door 
een elektricien aangesloten worden.

• De algemene veiligheidsvoorschriften  
dienen in acht genomen te worden.

• De energiebox voldoet aan de afdichtings-
norm IP20 en is NIET geschikt voor het 
gebruik in vochtige ruimtes. De montage 
dient overeenkomstig beveiligd plaats te 
vinden.

• Na het insteken van de aansluitleidingen 
in de energiebox dient de mechanische 
vergrendeling van de steekverbindingen 
gecontroleerd te worden.

• Bij veronachtzaming van de aanwijzingen 
valt de door de fabrikant verleende garan-
tie weg.

• Transport of onvakkundig gebruik kan tot 
beschadiging van het apparaat leiden.  
In dit geval:

    – Apparaat niet openen
    – Apparaat niet in gebruik nemen
    – Beschadigd apparaat vervangen
    – Contact met de dealer opnemen

De afvoerleiding met vier aders is als vaste aansluiting aan kookplaten met een maximale vermogensopname van 2 x 3680 W 
voorzien. De afvoerleiding met drie aders en veiligheidskoppeling is uitsluitend voorzien voor de aansluiting van een stekkerklare 
bakoven/vaatwasser met een maximale vermogensopname van 1 x 3680 W.

Max. belasting: 11KW (bij symmetrische verdeling) 
Zelfblussend materiaal conform UL 94 (FR). In geval van brand zal deze kunststof na het verwijderen van de ontstekingsbron binnen de kortste tijd ophouden te 
branden (zelfblussend).

Aansluiting ingang

Vaatwasser/bakoven

Inductieveld/kookplaat

1

2

3

        Aansluiting ingang

(voor de aansluiting op de aansluit-
doos van het fornuis)

1 x vaste aansluiting kabel 2.0 m,  
5G2,5 mm2 met draadeindhulzen 
Max. belasting 11 KW (3-fasig)

        Vaatwasser/bakoven

1 x kabel 2.0 m, 3G1,5 mm2, 
Kant 1: stekker EPN1104
Kant 2: veiligheidskoppeling
Max. belasting 3680 W (1-fasig)

        Inductieveld/kookplaat

1 x kabel 2.0 m, 4G2,5 mm2, 
Kant 1: stekker EPN1204

1 2 3
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Elektrisch toebehoren

Energiebox
Technische gegevens:
—  Ingangsspanning 400 V
—  Uitgangsspanning 4-polig (2-fasig) 400 V
—  Uitgangsspanning 3-polig (1-fasig) 230 V
—  Stroom max. 20 A
—  Gekeurd volgens IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22  

(DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
—  Materiaal: zelfblussend volgens UL 94 (FR). Ingeval van een brand zal deze 

kunststof na het verwijderen van de ontstekingsbron binnen de kortst mogelijke 
tijdspanne stoppen met branden (zelfblussend)

—  Opbouw: de behuizing is dichtgeschroefd en mag door onbevoegde 
personen niet geopend worden

—  Afmetingen van de box: hoogte 102 mm x breedte 105 mm x lengte 27 mm
—  Afdichtingsnorm voor het complete product IP20
—  Materiaal: kunststof

Berekening van de aansluitwaarde van de energiebox:
—  Totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos: 11 KW (bij symmetrische indeling)
—  Kookplaatvermogen (4-polige aansluiting): max. 7360 W (2-fasig)
—  Bakovenvermogen (3-polige aansluiting): max. 3680 W (1-fasig)

Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor de aansluiting van 
meerdere stroomafnemers via de schaalkoppeling dient om veiligheidsredenen  
te worden afgezien.

Is er op de inductiekookplaat reeds een kabel vast aangesloten, dan dient deze 
beslist te worden gebruikt. In dit geval moet de 4-polige stekker van de voorge-
monteerde kabel van de energiebox losgemaakt en aan de aanwezige kabel van 
de inductiekookplaat aangebracht worden.

7012050 telkens 2 m snoerlengte

7012051 telkens 5 m snoerlengte

7012052 5 m/2 m snoerlengte
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Steel 1
Eengreepsmengkraan met zwenkbare 
uitloop en keramisch binnenwerk. 
5023124 roestvrij staal, Hoogdruk.

Raw
Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/
uittrekbare uitloop (straal/douche 
omschakelbaar), zijdelingse hendel 
en keramisch binnenwerk. 
5011275 grafiet, hoogdruk.
5011276 zwart mat, hoogdruk.
5011277 roestvrij staalkleurig, 
hoogdruk.

Plaza 2 USB
Stopcontactelement. Enkelvoudig. 
Met dubbele USB Charger (laad-
station). Inbouw-stopcontact met 
dubbel schuifdeksel. 
7053162 roestvrij staal geborsteld.
7053163 mat zwart.
7053166 met Zwitsers stopcontact, 
roestvrij staal geborsteld.
7053167 met Zwitsers stopcontact, 
mat zwart.



Naber GmbH
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www.naber.com
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