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Toonaan
gevende 
 innovator

Het gerenommeer
de F.A.Z.instituut 
heeft Naber in 
de ondernemings
kring "Duitsland's 
toonaangevende 
innovators" opge
nomen. Een on

derscheiding die ons trots maakt en 
op een mooie manier de tot nu toe 
door ons afgelegde weg bevestigt.  

Daarbij zijn de eigenlijke "toonaan
gevende innovators" de producten 
die wij op basis van geïnspireerde 
ideeën in onze eigen ontwikke
lingsafdeling vormgegeven of met 
een wakkere, toekomstgerichte 
blik internationaal voor u uitge
zocht hebben. Producten waarmee 
zinvolle trends gegeneerd en verder 
in stand gehouden worden. Die 
gelijktijdig voldoen aan hoge eisen 
op het gebied van design en functi
onaliteit. Die staan voor een modern 
levensgevoel dat zich niets laat 
voorschrijven. Die zeer ongedwon
gen individualiteit uitdrukken, maar 
ook beheerst traditionele waarden 
benutten.   

Deze "toonaangevende innovators" 
kunnen wij u het best op onze beurs
standen en ter plaatse door onze 
geëngageerde buitendienst presen
teren. En natuurlijk hier, in de New-
comer 2019/II: de inhoud illustreert 
een groot aantal inventieve high
lights. Daardoor staan wij aan uw 
kant als het erom gaat, waardevolle 
werelden van keukenarchitec tuur 
levendig in de praktijk te brengen 
en met innovaties te verrijken.
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Focus

Duo kleurwissel-LED
Glazenbodemlamp. Voor het opsteken op glazen 
bodems met metalen veerklem, LEDlichtafstraling naar 
boven en naar onder. Roestvrij staalkleurig.
Pagina 47

Light Shelf Board
Verlicht reksysteem. Plaatstaal gepoedercoat met fijne 
structuur. 
Pagina 63

Corno Turno
Inbouwspoelunit met zwenkbare kraan. Voor de voor
vensterinbouw op werkbladniveau. Roestvrij staal.
Pagina 8

Urban
Eengreepsmengkraan. Met zwenk/uittrekbare 
slangdouche en keramisch binnenwerk. Chroom, roest
vrij stalen finish, zwart mat, natuurlijk messing. 
Pagina 22



NABER-CONTURA®

Roestvrij staal

Klassiek materiaal voor 
eersteklas spoelunits – 
met vele ideeën  gevormd

Corno Ora Pagina 6-7

Corno Turno  Pagina 8-9



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL6

Roestvrij staal

Corno Ora
Het tijdloze, minimalistische design van de Corno Ora is ook in overeenstemming 
met het basisprincipe van de Cornolijn: om vorm en functie tot de essentie te 
reduceren. Een vlakke rand en kleine radius (12 mm) zijn de belangrijkste 
kenmerken. De ergonomische plaatsing van een diepe spoelbak en een grote 
afdruipplank, verbonden door een geleiderail langs de gehele lengteas voor de 
flexibele plaatsing van een snijplank, vergemakkelijkt het spoelen en voorberei
den. Hoge kwaliteit en maatvastheid bij opbouw en inbouwinstallatie is door de 
constructie uit roestvrijstaal van 1 millimeter materiaaldikte gegarandeerd.

Corno Ora
Inbouwspoelunit. Met afdruppelvlak. 3½" korfventiel, drukknopexcenter 
garnituur.
Spoelunit met vlakke rand, ook geschikt voor vlakbouw.
—  uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm (Inbouwspoelunit)
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Bestelnr. 5011250

450
mm

1014040 roestvrij staal, bekken re.

1041126 set (bekken re. en Arco 1)

1014041 roestvrij staal, bekken li.

1041127 set (bekken li. en Arco 1)

Aanbevelingen

5011250 Arco 1, chroom, hoogdruk



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

Afdruppeltablet
—  340 x 365 mm (B x D)

Roestvrij staal

/19 NL7

1014042 roestvrij staal

Snijplank van kunststof
—  330 x 365 mm (B x D)

1014043 wit



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

Corno Turno
Met vast geïntegreerde kraan verovert een innovatie van spoelunits het centrum 
van de urbaan ingerichte keukens. Minimalistische esthetiek van enkele bekkens 
en een hoog gebruikscomfort van de traploos 180° zwenkbare kraan staan voor 
de perfectie van een unieke, roestvrij stalen combinatie. Intuïtief en met één 
handeling aan weerszijden in het bekken verzinkbaar, maakt de elegante kraan 
de weg vrij voor de perfecte voorvensterinbouw op het niveau van het werkblad. 
De draaibare uitloop maakt in elke positie een verticale waterinloop mogelijk. 
Een bovendien waardevol werkblad ontstaat door de tweedelige, optioneel 
verkrijgbare, de complete spoelunit overbruggende afdekking. Veel bewegingsru
imte voor alle voorbereidende werkzaamheden en het gebruik van de kraan blijft 
bij een centrale positie door een uitsparing gewaarborgd. Roestvrij stalen 
kwaliteit in 1 millimeter materiaaldikte verzekert hoogwaardigheid en vormbes
tendigheid bij een opliggende of in hetzelfde vlak ingelaten inbouw. Spoelunit en 
kraan met snijplank afgedekt vormt vrij werkblad, zeer praktisch in kleine 
keukens.
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Corno Turno 50
Inbouwspoelunit. 3½" korfventiel met drukknopdraaiwastegarnituur.
Met aan de bekkenwand geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij staal
kleurig.
Uitloop 180° zwenkbaar, straalregelaar 60° zwenkbaar.
—  Spoelunit met vlakke rand, ook geschikt voor vlakbouw
—  Uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm
—  Bekkendiepte 200 mm
—  Met geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish, hoogdruk
—  Traploos 180° zwenk en positioneerbaar
—  Verticale wateruitloop in elke positie van de kraan
—  Ergonomisch te bedienen door eengreepsmengkraan aan het uitloopeinde
—  Ramen kunnen op werkbladniveau gepland en gemakkelijk geopend worden

Roestvrij staal

/19 NL8

1041002 set (spoelunit en kraan Turno)

Beschikbaar vanaf eind november 2019.



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL9

Roestvrij staal

Corno Turno 60
Inbouwspoelunit. 3½" korfventiel met drukknopdraaiwastegarnituur.
Met aan de bekkenwand geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij staal
kleurig.
Uitloop 180° zwenkbaar, straalregelaar 60° zwenkbaar.
—  Spoelunit met vlakke rand, ook geschikt voor vlakbouw
—  Uitzaagafmeting ca. 535 x 495 mm
—  Bekkendiepte 200 mm
—  Met geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish, hoogdruk
—  Traploos 180° zwenk en positioneerbaar
—  Verticale wateruitloop in elke positie van de kraan
—  Ergonomisch te bedienen door eengreepsmengkraan aan het uitloopeinde
—  Ramen kunnen op werkbladniveau gepland en gemakkelijk geopend worden
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1041001 set (spoelunit en kraan Turno)

Filo Afdruiprek
Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen 
uitvoering, voedselveilig.
—  per segment opvouwbaar
—  roestvrij staal/silicone
—  platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
—  antislip 
—  geschikt als afdruipmat of werkblad
—  B 325 x D 450 mm

450
325

1013041 roestvrij staal

Snijplank van bamboe
Snijplank. Tweedelig, die gelijktijdig de complete spoelunit afdekt.

1014055 voor Corno Turno 50, 412 x 206 mm

1014056 voor Corno Turno 60, 412 x 256 mm

Beschikbaar vanaf eind november 2019.
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Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.
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Roestvrij staal



NABER-CONTURA®

Keramiek

Veelzijdig en bestendig

PickUp E Pagina 13
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Patera 40 Pagina 18

Lavara 60 Pagina 19



NABER-CONTURA®

Keramiek

PickUP – Edele keramiek, wanneer  
de hoogste kwaliteit vereist is.

Farben

Installatiemogelijkheden
Installatie van bovenaf
Spoelbakken met klassiek geprofileerde 
buitenste rand voor veelvuldig dagelijks 
gebruik. Snelle en eenvoudige installatie  
in alle soorten werkbladen.

Inbouwinstallatie
De inbouwinstallatie combineert wastafel 
en werkblad in een elegante combinatie en 
biedt maximaal comfort.

Spoelbakken voor onderbouw
Doorlopende gesloten werkbladen met klas
sieke onderbouwwasbakken benadrukken 
het materiaal van het werkblad en bieden 
comfort zonder storende randen.

PickUP stalenboek
Bestelnr. 1090007

Nabers nieuwe PickUP kerami
sche wastafelserie van PickUP 
wint in alle opzichten. Het 
kwaliteits porseleinen aarde
werk wordt met hoogwaardig 
vakmanschap zorgvuldig ge
produceerd. Elk product wordt 
zorgvuldig gegoten, gepolijst, 
geglazuurd, gebrand, ges
lepen en vervolgens grondig 
getest. Dit resulteert in een 
uitzonderlijke bestendigheid 
en de zekerheid dat ook ext
reme omstandigheden kunnen 
worden doorstaan. 

PickUP keramische spoelbak
ken zijn ongelooflijk resistent! 
De gootstenen zijn bijzonder 
gemakkelijk en moeiteloos 
te reinigen, ze zijn volledig 
geur en smaakloos. Door hun 
hoge krasvastheid kunnen de 

spoelbakken zelfs als snijvlak 
worden gebruikt. PickUP 
spoelbakken zijn stoot en 
schokbestendig en bestand 
tegen koude, hitte en zuren. 
Zelfs kleurrijke levensmiddelen 
of huishoudchemicaliën laten 
geen sporen na!

Vier kleuren, een aantrekkeli
jke vormgeving en drie ver
schillende installatiemoge 
lijkheden zorgen voor variatie. 
De keuze van de kleuren is 
indrukwekkend gedocumen
teerd in het stalenboek. Naber 
PickUP keramische spoelbak
ken kunnen in keukens in alle 
stijlen worden geïntegreerd  
en worden al snel een waarde 
volle, even praktisch als esthe
tische blikvanger.

wit leisteen

lava nero

/19 NL12



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.
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Keramiek

PickUp E
Met een toenemend bewustzijn voor een hulpbronnenefficiënt gebruik van water 
komen uitgekiende spoelunitconcepten zoals PickUp E in de belangstelling te 
staan. Hoogwaardige keramiek en innovatief getrapt design maken deze 
spoelunit met 1 enkel bekken zo uniek.
Het moet immers niet altijd meteen een compleet gevuld bad zijn om een paar 
glazen, kopjes en stukken bestek te reinigen en op het dieper liggende niveau te 
laten afdruppelen – dat ook als praktisch snijafval gebruikt kan worden. Zelfs het 
afwassen van een bakplaat vormt een onderdeel van de creatieve oplossing van 
een 1bekkengeometrie voor een zuinige afwas met de hand in het leven van 
alledag. In vier kleurvarianten leverbaar, past PickUp E zich als randopliggende 
inbouwspoelunit aan elk modern inrichtingsconcept aan.
 
Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

PickUP E
Inbouwspoelunit. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 
3½" korfventiel met premiumdraaiwastegarnituur verchroomd, boring van gaten 
1+2 doorgeboord.
—  Uitzaagafmeting ca. 540 x 480 mm, R 5 mm
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wit leisteen nero lava

1091001 wit

1091002 leisteen

1091003 nero

1091004 lava

Aanbevelingen

5011252 Arco 2, chroom, hoogdruk



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

PickUp F
Als vlakinbouwvariant sluit PickUp F zich aan bij de tendens naar een hoekloze 
integratie in het werkblad. De optische component waardeert de plaats van de 
spoelunit niet alleen maat stilistisch verder op, hij kan ook gemakkelijker 
gereinigd worden – een ronduit belangrijk comfortargument voor de keukenplan
ning. Ook PickUp F biedt de keuze tussen vier kleuren en daardoor de mogelijk
heid om nog andere individuele accenten te leggen.
 
Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.
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wit leisteen nero lava

PickUP F
Inbouwspoelunit voor vlakinbouw. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, 
reversibel, 3½" korfventiel
met premiumdraaiwastegarnituur verchroomd, boring van gaten 1+2 door
geboord.
Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm.
Let op: in de uitsparing moet er aan de bovenkant een afschuining van 2 mm x 
45° aangebracht worden!
—  uitzaagafmeting ca. 550 x 490 mm, R 12 mm
—  plaatdikte: 30 mm heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig

Keramiek

/19 NL14

1091011 wit

1091012 leisteen

1091013 nero

1091014 lava

Aanbevelingen

5023125 Steel 2, roestvrij staal, hoogdruk



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

PickUp U
Ontworpen voor de randloze onderbouwmontage, sluit de contour van de 
spoelunit van de PickUp U direct bij de uitsparing van het werkblad aan. Pure 
esthetiek die een grootser effect van de plaats van de spoelunit en van de 
omgeving op puristisch elegante wijze sorteert. Hij wordt door planners bij de 
combinatie met werkbladen van steen, beton en keramische materialen ten 
zeerste gewaardeerd. Het trendy vierkleurenconcept van de PickUp U biedt 
veelzijdige inrichtingsmogelijkheden.
 
Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

PickUP U
Onderbouwspoelunit. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 
3½" korfvetiel met premiumdraaiwastegarnituur verchroomd, zonder boring van 
gaten.
Spoelunit met gefreesde buitenrand voor onderbouw. Werkbladdikte min. 
30 mm. Wordt de onderbouw-spoelunit geplakt, dan kunnen er dunnere 
werkbladen gebuikt worden.
—  uitzaagafmeting ca. 433 x 417 mm, R 19 mm
—  geen kraanopening voor de montage van de waterkraan: boringen voor 

kraan en excenter in het werkblad voorzien
—  incl. bevestigingsmateriaal

Vanwege de tolerantie raden wij u aan om de uitzaag te maken op basis van de 
geleverde bekken.
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Keramiek

/19 NL15

1091021 wit

1091022 leisteen

1091023 nero

1091024 lava

Aanbevelingen

5011252 Arco 2, chroom, hoogdruk



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

450
325 Filo Afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen 
uitvoering, voedselveilig.
—  per segment opvouwbaar
—  roestvrij staal/silicone
—  platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
—  antislip 
—  geschikt als afdruipmat of werkblad
—  B 325 x D 450 mm

Keramiek

/19 NL16

1013041 roestvrij staal

Afdekkap
Afdekking voor de spoelunitafloop.

1091030 roestvrij staal glanzend

1091031 roestvrij staal geborsteld

1091032 keramiek, wit

1091033 keramiek, leisteen

1091034 keramiek, nero

1091035 keramiek, lava

Premium draai-excenter
Roestvrij staal. Voor PickUPspoelunits.
Wij adviseren dit premium draai-excenter bij een roestvrij stalen of roestvrij 
staalkleurige kraan.

1091037 roestvrij staal

Beschikbaar vanaf eind november 2019.



NABER-CONTURA®

Keramiek

Lavara/Patera –  
Opzetwastafel
voor een stijlvolle manier van leven

Kleuren

wit 

leisteen

nero

Lavara en Patera zorgen 
alleen voor plezier! De opzet
wastafels van hoogwaardig 
steengoed zijn tijdloos mooi 
gevormd en van een superieu
re keramiekkwaliteit. Daardoor 
behoren ze tot de selecte de
tails van een verzorgde bads
feer. Moderne kleur varianten 

zorgen ervoor dat ze perfect 
in elk excellent interieur 
passen. Rond of hoekig – da 
maakt niet uit: samen met de 
precies passende, qua vorm 
perfecte kraan ontstaat er 
een geheel dat de omgeving 
decente elegantie verleent.

/19 NL17



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.
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Keramiek

Patera 40
Opzetwastafel rond. Keramiek.
—  Incl. afloop met keramische afdekking.
—  Uitzaagafmeting ca. Ø 357 mm
—  Bekken niet afsluitbaar

Passende badkranen vindt u op pagina's 26-27.
Passende geurafsluitingen vindt u in de catalogus 2 pagina 96-98/19 NL.

400 ± 1,5 %
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1091100 wit

1091101 leisteen

1091102 nero



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

Lavara 60
Opzetwastafel hoekig. Keramiek.
—  Incl. afloop met keramische afdekking.
—  Uitzaagafmeting ca. 555 x 355 mm
—  Bekken niet afsluitbaar

Passende badkranen vindt u op pagina's 26-27.
Passende geurafsluitingen vindt u in de catalogus 2 pagina 96-98/19 NL.

600 ± 1,5 %
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Keramiek

/19 NL19

1091110 wit

1091111 leisteen

1091112 nero



NABERCONTURA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.
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Keramiek



ARMATE®

LINEA

Perfect in ontwerp 
en functionaliteit

Urban Pagina 22

Drive 1  Pagina 23

Drive 6  Pagina 23



ARMATE® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL22

LINEA

Urban
Elegantie, ergonomie en functionaliteit op hoog niveau. Een armatuur dat met 
veel bewegingsvrijheid en gebruiksgemak laat zien wat het kan in alledaagse 
keukensituaties. In vier hedendaagse kleurencombinaties weet ze zich op elke 
spoelbak gunstig te presenteren.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen)

Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel 
afgehandeld volgens afspraak.

Urban KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche 
omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

natuurlijk messing: kleurafwijkingen tussen de afzonderlijke componenten 
mogelijk, Afhankelijk van het materiaal is nadonkeren na verloop van tijd 
mogelijk. 
—  zwenkbereik 360°
—  boordiamter 35 mm
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chroom roestvrij staalfinish zwart mat natuurlijk messing

5011278 chroom, hoogdruk

5011279 roestvrij staalfinish, hoogdruk

5011280 mat zwart, hoogdruk

5011281 natuurlijk messing, hoogdruk



ARMATE® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

Drive
Aandrijving als karaktereigenschap. De Drive kranen hebben een faible voor hun 
dagelijks werk. Verheven wachten zij op de volgende taak en overtuigen, 
schijnbaar moeiteloos, door harmonie en elegantie.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel 
volgens afspraak.

Drive 1 KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch 
binnenwerk.
—  zwenkbereik 360°
—  boordiamter 35 mm
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LINEA

/19 NL23

5011059 mat zwart, hoogdruk

Drive 6 KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijdelingse hendel, 2straal handdouche en keramisch 
binnenwerk. Spiraalveer van roestvrij staal en uitloop met magneethouder.
—  360° zwenkbereik
—  BohrØ 35 mmca
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Øca. 35mm
Øca. 55mm

0

5011093 zwart mat, hoogdruk

Beschikbaar vanaf eind november 2019.

Beschikbaar vanaf eind november 2019.



ARMATE® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.
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ARMATE®

Wastafelkranen

Modernste techniek
voor pure ontspanning 

Glam Bad Pagina 26

Stile Bad  Pagina 27



ARMATE® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL26

Wastafelkranen LINEA

Glam Bad
Minimalistische vormgeving, elegant en tijdloos. Centraal in het ontwerp staat de 
strakke lijn van uitgebalanceerd spelen met scherpe geometrie.
 
5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen).
 
Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel 
afgehandeld volgens afspraak.

Glam 1 Bad KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur 
KlickKomfort.
—  boordiamter 35 mm
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5011285 chroom, hoogdruk

5011286 zwart mat, hoogdruk

Glam 2 Bad KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan met keramisch binnenwerk. Uiterst geschikt voor het 
gebruik met opzetwastafel.
—  zonder afloopgarnituur
—  boordiamter 35 mm
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5011287 chroom, hoogdruk

5011288 zwart mat, hoogdruk
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Stile 1 Bad
Elegant en mooi gevormd design op het punt gebracht. Sober, eenvoudig en 
daarom optisch passend bij iedere wastafel.
 
5 garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)
 
Uw claim voor klantenservice gedurende de garantieperiode regelen wij 
individueel volgens afspraak.

Stile 1 Bad KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick 
Komfort.
—  boordiamter 35 mm
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Wastafelkranen LINEA
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5011289 chroom, hoogdruk

5011290 zwart mat, hoogdruk

Stile 2 Bad KERAMISCH
BINNENWERK

Eengreepsmengkraan met keramisch binnenwerk. Uiterst geschikt voor het 
gebruik met opzetwastafel.
—  zonder afloopgarnituur
—  boordiamter 35 mm
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5011291 chroom, hoogdruk

5011292 zwart mat, hoogdruk
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LUMICA®

LIC LED-systeem

Lichtscenario's 
toveren sfeer tevoorschijn

LIC Home Base Module Pagina 30-33

Duo LED Pagina 34

Light Shelf Board Pagina 35



LIC Smart Home Lighting

LUMICA® LIC HOME BASE MODULE

"OK Alexa, 
licht met 

stemming!"

Met de LIC HOME BASE module wordt de bediening van 
het slimme Naber LICverlichtingssysteem nog eenvoudiger 
en handiger. Nu kunt u namelijk niet alleen de verlich
tingsscenario's met behulp van de handmatige afstands
bediening of smartphoneapp omschakelen en definiëren, 
maar u kunt ook mondeling een commando aan een smart 
speaker (bijvoorbeeld Amazon Echo of Google Home) geven. 

De LIC HOME BASE-module dient als gateway voor de kop
peling van de Lumicakleurveranderingsfunctieomvormers 
aan Smart Home Networks. Hiervoor is ofwel een "Smart 
Home System" (zoals de Bosch Smart Home Controller) of 
een gangbare internetrouter nodig. Dit betekent dat de licht
regeling  net als vele andere vaak terugkerende processen  
en functies thuis  foutloos en grotendeels automatisch 
volgens vooraf gedefinieerde scenario's wordt uitgevoerd.

Net als bij het LIC LEDsysteem kunnen maximaal vier 
armaturengroepen (of ook individuele armaturen) via de LIC 
HOME BASE-module worden aangestuurd, wat het mogelijk 
maakt om op een uiterst comfortabele manier verschillende 
nauwkeurig doordachte, individuele lichtscenario's (zoals 
"werken", "koken", "eten") te creëren. Voor voice control is 
de LIC HOME BASE-module draadloos verbonden met een 
"Zigbee Bridge" (bijv. Philips Hue). De Zigbee Bridge krijgt 
op zijn beurt zijn besturingssignalen van een Smart Speaker 
met geïntegreerde "Intelligent Personal Assistant" (IPA, zoals 
Amazon Alexa of Google Assistant). Als alternatief kan de 
Zigbree Bridge ook worden bediend met een app op een 
smartphone of tablet. 

Zo kunnen reeds aanwezige lichtbedieningen van de  
LUMICA® kleurveranderingsfunctieconverterserie "smart" 
met weinig moeite achteraf worden geinstalleerd.

Voorwaarden voor gebruik

• Lichtbediening van de LUMICA® kleurveranderingsfunctie
converter uit de LUMICA® serie

• ZigbeeBridge (bijv. Philips HUE Bridge)
• Voor voice control: Smart Speaker (zoals Amazon Echo of 

Google Home). Niet compatibel met Apple HomeKit!

Amazon Echo en Amazon Alexa zijn gedeponeerde handelsmerken van Amazon 
Inc. Bosch Smart Home Controller is een gedeponeerd handelsmerk van Robert 
Bosch GmbH.  Google Home en Google Assistant zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Alphabet Inc.  Philips Hue is een gedeponeerd 
handelsmerk van Signify N.V.  Zigbee is een standaard die is erkend 
door 230 toonaangevende bedrijven voor draadloze netwerken, zoals 
bijvoorbeeld in de huisautomatisering.

Systeemcomponenten

Maximaal 4 lampen of groepen lampen, bv.
Cosi LED Manubrio LED Prova LED Riflettore LED

Dienovereenkomstig maximaal 4 functionele converters  
voor de kleurwisseling

LUMICA®

HOME BASE MODUL

1kanaals of
4kanaalsaf
standsbediening

Smart Speaker
(bv. Amazon Echo,

Google Home)

Zigbree Bridge
(bv. Philips Hue)

Smartphone  
of tablet

Internet Router of 
Smart Home System
(bv. Bosch Smart 
Home Controller)

/19 NL30



De functie van de LUMICA® LIC Home Base Module met Amazon Alexa en Google Assistant en de Philips Hue Bridge zijn ten tijde van het maken van deze cataloguspagina 
getest. Een wijziging of verdere ontwikkeling van de apps in de tussentijd is niet onderhevig aan onze controle. Wij maken geen aanspraak op de juistheid en volledig
heid van de informatie. Andere intelligente persoonlijke assistenten (IPA, taalassistenten) kunnen ook worden gebruikt. Gelieve de gebruiksaanwijzing van de betreffende 
leverancier te volgen.

LUMICA® LIC Home Base Module

LIC Smart Home Lighting

LUMICA® LIC HOME BASE MODULE

• Gatewaymodule USW, met 230 Volt voeding
• 1 tot max. 4 armatuurgroepen kunnen worden bediend
• Geschikt voor 1kanaals of 4kanaals afstandsbe

diening voor kleurverandering

• Geschikt voor gebruik met Smartphone of Smartspeaker
• 5 Volt DC
• Te gebruiken met de ZigBee 3.0radiostandaard
• Startkleur: ww (warm wit)

64

64

14,4

MiniUSBbus
Statuslamp
schakelaar

AfmetingenLUMICA® LIC 
Home Base module

Steuerung 

Frankfurt*

Lamp of  groep  
lampen (bv. 
Riflettore LED)

1kanaals of 4kanaals
afstandsbediening

LUMICA® LIC 
Home Base module

Lamp of groep  
lampen  
2, 3, 4

Installatie

LUMICA® Smart Home-System
Systemen van andere aanbieders

App App
AppZigbee 

Bridge 
(bv. 

Philips Hue)Smart Speaker 
(bv. Amazon  Echo)

4kanaals 
afstandsbediening 

1kanaals 
afstandsbediening 

BesturingsmoduleFunctionele converter  
voor de kleurwisseling

LUMICA® Smart Home 
Lighting: bruikbare  
componenten

/19 NL31
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LIC LED-systeem

Ondersteuning bij de planning
Waarop dient bij de planning van een LIC LEDsysteem gelet te worden en welke vragen moeten er beantwoord worden?
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000 K            6000 KLED
LIC System

 

Vastlegging van de te verlichten keuken en/of woongedeelten.

Selectie van de compatibele lampen. 

Opmerking: Alle compatibele LIC LEDsysteemlampen zijn van dit logo  
voorzien.

Definiëring van groepen lampen en selectie van de functionele modules  
(centrale en/of decentrale schakeling).

Selectie van de converters met overeenkomstig vermogen. 

Opmerking: Het benodigde convertervermogen wordt achterhaald door de 
vermelde watt van elke geselecteerde lamp op te tellen. Het maximale conver
tervermogen mag niet overschreden worden.

Selectie van de gewenste/benodigde besturingseenheid.

Opmerking: De besturing via smartphone/tablet (app) is alleen in combi
natie met functionele module 3 mogelijk.

Voor voice control: selecteer Zigbee Bridge en Smart Speaker. 

Opmerking: Opmerking: Hiervoor zijn een " Zigbee Bridge" (bijv. Philips 
Hue) en een internetrouter nodig. Om verbinding te maken met een Smart 
Home netwerk is een extra Smart Home systeem nodig.
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LIC LEDSystem

LIC Home Base Module
De LIC Home Base Module dient als gateway voor het aansluiten van LUMICA® 
FWfunctieconverters op Smart Home netwerken. 

Vereisten voor gebruik
—  Bestaande Zigbee®brug (wij raden de Philips HUEbrug aan)
—  Bestaande lichtregeling van de Lumica® FWfunctieomvormer uit de Lumica® 

FWreeks
—  Bediening via spraakinvoer, app of afstandsbediening.
—  Spraakbesturing in combinatie met een Zigbee®brug en een Smart Speaker 

(bijv. Amazon Echo², Google Assistant³, niet compatibel met Apple HomeKit)
—  Er kunnen maximaal 4 verlichtingsgroepen worden bediend.
—  bestaande lichtregelaars van de Lumica® FWfunctieomvormers van de serie 

Lumica® FWfunctieomvormers kunnen probleemloos achteraf worden 
ingebouwd.

—  230 V AC, 5 V
—  2,4 GHz
—  1000 mm voedingskabel met geïntegreerde voedingskabel
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LIC LEDSystem

Duo kleurwissel LED
Individuele lamp, lamp met glazen bodem. Roestvrij staalkleurig. Voor het 
opsteken op glazen bodems met metalen veerklem,
afstraling van LEDlicht 6 LED's naar boven en 6 LED's onder.

Individuele lamp zonder schakelaar
—  0,8 watt, 12 V DC
—  60 lumen/watt
—  Traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
—  Dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
—  2000 mm toevoerleiding
—  Plaatdikte 6  10 mm
—  Stralingshoek 60°

De passende functionele converters en afstandsbedieningen vindt u in de 
catalogus 1 pagina 298-299/19 NL.
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7061079 Lamp zonder schakelaar

LED verbindingsleiding
—  secundair voor LED
—  lengte 1800 mm met mini stekkersysteem

7061049 wit



LUMICA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

Light Shelf Board
Verlichte rekkensystemen spelen een vaste en steeds belangrijker rol in de 
keukenplanning.
Het rechtlijnig metalen rek Light Shelf Board kan naar keuze worden voorzien 
van een kleurwisselLEDverlichtingsprofiel. De LEDomzetter is geïntegreerd in de 
behuizing van het wandrek.
Grote montageopeningen aan de achterzijde van de behuizing en verschillende 
bevestigingspunten zorgen voor een snelle en veilige installatie en een eenvoudi
ge aansluiting op de elektrische installatie thuis.

Light Shelf Board
Reksysteem. Plaatstaal gepoedercoat met fijne structuur.

—  Kleur: zwart mat
—  Achterwandhoogte 200 mm

LEDverlichtingsprofiel (3021128, 3021122)
—  Incl. magneetbevestiging
—  12 watt per meter
—  Traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
—  Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen
—  Dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
—  Max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit
—  1800 mm toevoerleiding met ministeeksysteem
—  Kabeluitvoer achteraan rechts
—  Compatibel met LIC LEDsysteem

De passende functionele converters en afstandsbedieningen vindt u in de 
catalogus 1 pagina 298-299/19 NL.
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LIC LEDsysteem
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3021127 L 600 mm, zonder verlichting

3021128 L 600 mm, met verlichting

3021122 L 900 mm, zonder verlichting

3021133 L 900 mm, met verlichting

LED verbindingsleiding
—  secundair voor LED
—  lengte 1800 mm met mini stekkersysteem

7061049 wit
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LUMICA®

Onderbouw- en 
nislampen

Het licht van vandaag

Livello LED Pagina 38-39

Muro LED  Pagina 40

Varco 1 LED  Pagina 41-42
roestvrij staalkleurig
Varco 1 LED zwart  Pagina 42-43

Varco 2 LED  Pagina 44
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Onderbouw en nislampen

Livello LED
Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar
—  4watt, 12 V, 4000 K neutraal wit
—  85 lumen/watt
—  2000 mm toevoerleiding

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
—  1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (70622300 o.7062310)
—  1 afzonderlijke lamp met schakelaar (70622301 o. 7062311)
—  1 LED converter 12 (7061025) voor Set2 en 3
—  1 LED converter 20 (7062039) voor Set5

 1
85

 50

 6
,6

 

LED Converter 15 ST
—  15 watt, 12 V DC
—  Met 6voudige verdeler
—  2000 mm netsnoer
—  Aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden 

genomen (watt)

113 

 4
5 

 2
0

7062210 grijs

7062300 Lamp zonder schakelaar, aluminiumkleurig

7062301 Lamp met schakelaar, aluminiumkleurig

7062302 Set2, aluminiumkleurig

7062303 Set3, aluminiumkleurig

7062305 Set5, aluminiumkleurig

7062310 Lamp zonder schakelaar, zwart

7062311 Lamp met schakelaar, zwart

7062312 Set2, zwart

7062313 Set3, zwart

7062315 Set5, zwart

Beschikbaar vanaf eind november 2019.
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Beschrijving
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LED Converter 20
—  20 watt, 12 V DC
—  Met 6voudige verdeler
—  2000 mm netsnoer
—  Aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen 

worden (watt)

17

103,7

35,7

Onderbouw en nislampen

/19 NL39

7062309 grijs

LED verbindingsleiding
—  secundair voor LED
—  lengte 1800 mm met mini stekkersysteem

7061049 wit
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Onderbouw en nislampen

Muro LED
Onderbouwlamp. Aluminium kast van drukgietwerk zwart met wit acryl frame, 
verlichting zonder zichtbare LEDpunten.  
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer 
(met LED Touch s. d.)
—  4 watt, 12 V, 4000 K neutraal wit, 3000 K warmwit
—  110 lumen/watt
—  Dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
—  200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
—  Aanvullende Memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen voor 

afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064241 of 
7064243)12

200

50

LED Converter 1
—  20 watt, 24 V
—  met 6voudige verdeler
—  2000 mm netsnoer
—  Aaansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomenwor

den (watt)

14

2000
145

120

7064208 wit

LED verbindingsleiding
—  secundair voor LED
—  lengte 1800 mm met mini stekkersysteem

7061049 wit

7064242 Lamp zonder schakelaar, 3000 K warmwit

7064243 Lamp met Touch LED schak. en dim., 3000 K warmwit

7064240 Lamp zonder schakelaar, 4000 K neutraal wit

7064241 Lamp met Touch LED schak. en dim., 4000 K n. w.

Beschikbaar vanaf eind november 2019.
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Varco 1 LED roestrvrij staalkleurig
Onderbouwlamp. Aluminium kast van drukgietwerk roestvrij staalkleurig, 
verlichting zonder zichtbare LEDpunten.
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer 
(met LED Touch s. d.)
—  3,6 watt, 12 V, 4000 K neutraal wit, 3000 K warmwit
—  110 lumen/watt
—  Dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
—  200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
—  Aanvullende Memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen voor 

afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064321 of 
7064221)

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
—  1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7064320 o. 7064220)
—  1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064321 o. 

7064221)
—  1 LED converter 1 (7064208)
—  uitbreidbaar tot 5 lampen

40

20
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17

Onderbouw en nislampen

/19 NL41

7064220 Lamp zonder schakelaar, 3000 K warmwit

7064221 Lamp met Touch LED schak. en dim., 3000 K warmwit

7064222 Set2, 3000 K warmwit

7064223 Set3, 3000 K warmwit

7064225 Set5, 3000 K warmwit

7064320 Lamp zonder schakelaar, 4000 K neutraal wit

7064321 Lamp met Touch LED schak. en dim., 4000 K n. w.

7064322 Set2, 4000 K neutraal wit

7064323 Set3, 4000 K neutraal wit

7064325 Set5, 4000 K neutraal wit

LED Converter 1
—  20 watt, 24 V
—  met 6voudige verdeler
—  2000 mm netsnoer
—  Aaansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen

worden (watt)

14

2000
145

120

7064208 wit

De passende pendellamp 
Varco 3 LED vindt u op
de pagina 54.

Beschikbaar vanaf eind november 2019.
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LED verbindingsleiding
—  secundair voor LED
—  lengte 1800 mm met mini stekkersysteem

7061049 wit

Varco 1 LED zwart
Onderbouwlamp. Aluminium kast van drukgietwerk zwart, verlichting zonder 
zichtbare LEDpunten. 
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer 
(met LED Touch s. d.)
—  3,6 watt, 12 V, 4000 K neutraal wit, 3000 K warmwit
—  110 lumen/watt
—  Dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
—  200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
—  Aanvullende Memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen voor 

afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064331 of 
7064231)

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
—  1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7064330 of 7064230)
—  1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064331 of 

7064231)
—  1 LED converter 1 (7064208)
—  Uitbreidbaar tot 5 lampen 

40

20
0

17

7064230 Lamp zonder schakelaar, 3000 K warmwit

7064231 Lamp met Touch LED schak. en dim., 3000 K warmwit

7064232 Set2, 3000 K warmwit

7064233 Set3, 3000 K warmwit

7064234 Set5, 3000 K warmwit

7064330 Lamp zonder schakelaar, 4000 K neutraal wit

7064331 Lamp met Touch LED schak. en dim., 4000 K n. w.

7064332 Set2, 4000 K neutraal wit

7064333 Set3, 4000 K neutraal wit

7064334 Set5, 4000 K neutraal wit
De passende pendellamp 
Varco 3 LED vindt u op
de pagina 54.

Beschikbaar vanaf eind november 2019.
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LED Converter 1
—  20 watt, 24 V
—  met 6voudige verdeler
—  2000 mm netsnoer
—  Aaansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen

worden (watt)

14

2000
145

120

7064208 wit

LED verbindingsleiding
—  secundair voor LED
—  lengte 1800 mm met mini stekkersysteem

7061049 wit
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Varco 2 LED
Onderbouwlamp in afgeschuinde Lvorm. Aluminium drukkast, verlichting zonder 
zichtbare LEDpunten. 
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer 
(met LED Touch s. d.)
—  4 watt, 12 V, 3000 K warmwit
—  120 lumen/watt
—  Dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
—  200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
—  Aanvullende Memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen voor 

afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064236 of 
7064238)

Ø
 4

0

Ø 14

80

20
0

7064235 Lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig

7064236 Lamp met Touch LED schak. en dim., roestvrij staalkl.

7064237 Lamp zonder schakelaar, zwart

7064238 Lamp met Touch LED schak. en dim., zwart

LED Converter 1
—  20 watt, 24 V
—  met 6voudige verdeler
—  2000 mm netsnoer
—  Aaansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen

worden (watt)

14

2000
145

120

7064208 wit

LED verbindingsleiding
—  secundair voor LED
—  lengte 1800 mm met mini stekkersysteem

7061049 wit

De passende pendellamp 
Varco 3 LED vindt u op
de pagina 54.

Beschikbaar vanaf eind november 2019.
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Verlichte legborden

Mooi gevormde verlichte 
legborden

Lista 30 LED Pagina 46

Duo LED  Pagina 47-48



LUMICA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL46

Onderbouw en nislampen

Lista 30 LED
Verlicht legbord. Kast van aluminium, veiligheidsglas  gematteerd, met LED 
verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en 
onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de 
achterzijde onzichtbaar te monteren.

Verlicht legbord met schakelaar
—  4000 K neutraal wit
—  83 lumen/watt
—  schakelaar in het onderste glazen legbord geïntegreerd 
—  converter in het verlichte legbord geïntegreerd
—  2000 mm netsnoer met vlakke eurostekker 
—  kabeluitvoer achterzijde van de lamp rechts
—  draagvermogen ca. 10 kg

L 33,5
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69,5
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7062195 L 450 mm, 3,8 W, zwart mat

7062196 L 600 mm, 5,3 W, zwart mat

7062197 L 900 mm, 8,2 W, zwart mat

7062198 L 1200 mm, 11 W, zwart mat

7062065 L 450 mm, 3,8 W, roestvrij staalkleurig

7062066 L 600 mm, 5,3 W, roestvrij staalkleurig

7062067 L 900 mm, 8,2 W, roestvrij staalkleurig

7062068 L 1200 mm, 11 W, roestvrij staalkleurig



LUMICA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL47

Onderbouw en nislampen

Duo kleurwissel LED
Individuele lamp, lamp met glazen bodem. Roestvrij staalkleurig. Voor het 
opsteken op glazen bodems met metalen veerklem,
afstraling van LEDlicht 6 LED's naar boven en 6 LED's onder.

Individuele lamp zonder schakelaar
—  0,8 watt, 12 V DC
—  60 lumen/watt
—  Traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
—  Dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
—  2000 mm toevoerleiding
—  Plaatdikte 6  10 mm
—  Stralingshoek 60°

De passende functionele converters en afstandsbedieningen vindt u in de 
catalogus 1 pagina 298-299/19 NL.
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7061079 Lamp zonder schakelaar

Functionele FW-converter 15 module 2
De functionele FWconverter voor kleurwissellichtsystemen wordt benodigd bij 
een schakelvermogen tot 15 watt.
—  functionele module 2 draadloze adapters (draadloos)
—  12 V DC 15 watt
—  geïntegreerde 4voudige verdeler
—  2000 mm netsnoer
—  afstandsbediening kan optioneel besteld worden
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7061286 wit

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening
—  traploze instelling van de lichttemperatuur
—  dimfunctie
—  Auto Memory: helderheids en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
—  een besturingsunit kan voor verschillende kleurwisselconverters gebruikt 

worden
—  8 x 90 x 50 mm (H x B x D)
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LUMICA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL48

Verlichte legborden

230 volt verbindingsleiding
Voor het verbinden van meerdere functionele FWconverters.

7061284 wit, L 300 mm

7061279 wit, L 1000 mm

Verdeler 6-voudig
—  voor 12 V DC
—  met 200 mm toevoerleiding

7061244 zwart



LUMICA®

Lineaire units

Lampen tonen 
bescheiden presentie

Lupo LED Pagina 50-51



LUMICA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.Lineaire units

/19 NL50

Lupo LED
Onderbouwlamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, kop op kop 
montage mogelijk.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
—  230 V (hoogspanning), 3900 K neutraal wit
—  75 lumen/watt
—  b 40 mm, h 14 mm
—  80 mm verbindingsleiding
—  kabeluitvoer lampzijde achtern of links
—  er kunnen max. 200 watt verbonden worden
—  netsnoer HV (7062249 wit of 7062269 zwart) moet separaat besteld worden

14

40

L

7062293 L 450 mm, 8 W, zwart mat

7062294 L 600 mm, 10 W, zwart mat

7062295 L 900 mm, 15 W, zwart mat

7062296 L 1200 mm, 18 W, zwart mat

7062253 L 450 mm, 8 W, aluminiumkleurig

7062254 L 600 mm, 10 W, aluminiumkleurig

7062255 L 900 mm, 15 W, aluminiumkleurig

7062256 L 1200 mm, 18 W, aluminiumkleurig

Netsnoer HV
—  Lengte 2000 mm met mini stekkersysteem en vlakke eurostekker

7062249 wit

7062269 zwart



LUMICA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL51

Lineaire units

Verbindingsleiding HV
—  secundair voor LED hoogspanning
—  met mini stekkersysteem voor 10 mm boring

7062257 L 150 mm, wit

7062258 L 500 mm, wit

7062259 L 1000 mm, wit

7062297 L 150 mm, zwart

7062298 L 500 mm, zwart

7062299 L 1000 mm, zwart



LUMICA® Bestelnr. Artikel/
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per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.
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Lineaire units



LUMICA®

Plafond-, boven-, 
plank-, keuken-
eilandlampen
Lichtideeën
verheven boven de norm

Varco 3 LED Pagina 54



LUMICA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL54

Plafond, boven, plank, 
keukeneilandlampen

Varco 3 LED
Pendellamp. Aluminiumdrukbehuizing met gesatineerde witte kunststof afdekking. 
Incl. afstandsbediening en converter.
—  Totaal vermogen: 41 W (naar onder 28 W, naar boven 13 W)
—  2 x kleurbereik: 4000 K neutraal wit, 3000 K warmwit
—  120 lumen/watt naar onder, 120 lumen/watt naar boven
—  Dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
—  Lengte 1200 mm
—  Afstandsbediening en converter
—  Extra Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen
—  Ophanging max. 6001200 mm
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7064245 3000 K warmwit, roestvrij staalkleurig

7064247 3000 K warmwit, zwart

7064246 4000 K neutraal wit, roestvrij staalkleurig

7064248 4000 K neutraal wit, zwart

De passende onderbouw-/
nislampen Varco 1 LED
en Varco 2 LED vindt u op
de pagina's 41-44.

Beschikbaar vanaf eind november 2019.
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hoek contactdozen
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CONAKTIV® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL56

Opbouw en hoek contactdozen

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 veiligheids
stopcontacten en USB Charger, vervullen zij de huidige eisen aan design en 
functie.

Mira Hoek Glas USB
Hoekvormig stopcontactelement, 2voudig en dubbel USB (laadstation). Front
zijde bedrukt en krasbestendig glas, voor 90° hoek.
—  roestvrijstalen kast
—  230 V/16 A
—  2 x USB Charger, 5 V DC, IA/I out: 2 x 1050 mA
—  H 273,5 mm, B 95 mm, D 69,1 mm
—  2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  Kabeluitlaat achteraan

112,8

27
3,

5
69

,1

95,0

7053123 roestvrij staal, glas wit

7053124 roestvrij staal, glas zwart

Mira ES5
Hoekvormig stopcontactelement. 2voudig. Geschikt voor verticale en horizontale 
montage.
—  240 V/16 A
—  3000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  kabeluitlaat achteraan

7053113 roestvrij staal

7053114 zwart

Evoline® UP
Contactdooselement. Met contactdozen en dubbeleUSBcharger (laadstation).
—  H 180,5 mm
—  2 x USBcharger, 5,5 V DC, IA/I out: 1050 mA
—  2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
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8031112 zwart
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Inbouw contactdozen

Perfect geïntegreerd

Mira ES1 met paneel Seite 58



CONAKTIV® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL58

Inbouw contactdozen

Mira ES1 met paneel
Contactdooselement. Enkelvoudig. Met klapdeksel.
—  240 V/16 A
—  3000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  Roestvrij stalen paneel 85 x 85 mm

7053138 roestvrij staal, deksel roestvrij staalkleurig

7053139 zwart mat, deksel antraciet
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Overige
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STOREX® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL60

Accessoires

INTUBLU
INTUBLU verbindt muziek met goed design. Daarmee behoren zichtbare 
luidsprekers tot het verleden, want van nu af aan spelen meubelen in keuken en 
woonruimtes de muziek af.
Het doordachte ruimteconcept wordt niet meer door de optiek van ongepaste 
luidsprekers onderbroken.
Probleemloos kunnen de kleine Exciterelementen in keukenschuiflades, in 
kastdeuren of achter elke spiegel geïntegreerd en met de smartphone, tablet of 
laptop in de beste klankkwaliteit afgespeeld worden.

INTUBLU
Meubelinbouwluidspreker. Met Bluetoothnetvoeding en twee contactgeluidom
zetters. Voor oppervlakken en meubelen. Het onzichtbare INTUBLU luidspreker-
systeem omvat een Bluetoothontvanger en twee luidsprekers die in meubelen 
oppervlakken ingebouwd kunnen worden. Met Bluetooth wordt de muziek via 
tablets, laptops of smartphones gestuurd en afgespeeld.
Technische gegevens:
—  Afmetingen contactgeluidomzetters: Ø 68 mm
—  Materiaal: aluminium
—  Besturing via Bluetooth
—  Afmetingen Bluetoothnetvoeding: 62 x 140 x 30 mm (h x b x d)
—  Radiofrequentie (unidirectioneel): 2.4. 2,83 MHz
—  Max. contrastlast (ohmsch): 20 W
—  Max. reikwijdte: 10 m
—  3 aanschroefpunten aan de luidspreker
—  fraaie klankkwaliteit
—  Plaatsbesparend design
—  Kabellengte van de twee geluidscontactomzetters: 2 m | PVCverbindings

leiding
—  Kabellengte Bluetoothnetvoeding: 1,5 m | H03VVH2F | 2 x 0,75 mm²
—  Geen kabels of luidsprekers zichtbaar
—  Eenvoudige montage door plakken of schroeven

8031220 zilver
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ACCOMODA® Bestelnr. Artikel/
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per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL62

Reksystemen

YouK reksysteem
Voor de open en moderne ruimtelijke inrichting. Zwart mat. 
—  materiaal: staal
—  vrij hangende of staande rekvarianten  
—  elementen vrij te combineren 
—  eenvoudige en snelle montage 
—  telkens één rekelement in het leveringspakket inbegrepen zonder schroeven 

voor de wandmontage
—  legborden niet in het leveringspakket inbegrepen

200 200

90
5

66
8

320

22
10

15
00

320

90
5

320

55
0

320

200/320

169/289

8051150 D 200 mm, H 668 mm, met 3 legbordopnames

8051151 D 200 mm, H 905 mm, met 4 legbordopnames

8051152 D 320 mm, H 550 mm, met 2 legbordopnames

8051153 D 320 mm, H 905 mm, met 3 legbordopnames

8051154 D 320 mm, H 1500 mm, met 4 legbordopnames

8051155 H 2210 mm, D 320 mm, met 6 legbordopnames
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per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL63

Reksystemen

Light Shelf Board
Verlichte rekkensystemen spelen een vaste en steeds belangrijker rol in de 
keukenplanning.
Het rechtlijnig metalen rek Light Shelf Board kan naar keuze worden voorzien 
van een kleurwisselLEDverlichtingsprofiel. De LEDomzetter is geïntegreerd in de 
behuizing van het wandrek.
Grote montageopeningen aan de achterzijde van de behuizing en verschillende 
bevestigingspunten zorgen voor een snelle en veilige installatie en een eenvoudi
ge aansluiting op de elektrische installatie thuis.

Light Shelf Board
Reksysteem. Plaatstaal gepoedercoat met fijne structuur.

—  Kleur: zwart mat
—  Achterwandhoogte 200 mm

LEDverlichtingsprofiel (3021128, 3021122)
—  Incl. magneetbevestiging
—  12 watt per meter
—  Traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
—  Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen
—  Dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
—  Max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit
—  1800 mm toevoerleiding met ministeeksysteem
—  Kabeluitvoer achteraan rechts
—  Compatibel met LIC LEDsysteem

De passende functionele converters en afstandsbedieningen vindt u in de 
catalogus 1 pagina 298-299/19 NL.
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3021127 L 600 mm, zonder verlichting

3021128 L 600 mm, met verlichting

3021122 L 900 mm, zonder verlichting

3021133 L 900 mm, met verlichting

Functionele FW-converter 15 module 2
De functionele FWconverter voor kleurwissellichtsystemen wordt benodigd bij 
een schakelvermogen tot 15 watt.
—  functionele module 2 draadloze adapters (draadloos)
—  12 V DC 15 watt
—  geïntegreerde 4voudige verdeler
—  2000 mm netsnoer
—  afstandsbediening kan optioneel besteld worden
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7061286 wit
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1-kanaal kleurwissel afstandsbediening
—  traploze instelling van de lichttemperatuur
—  dimfunctie
—  Auto Memory: helderheids en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
—  een besturingsunit kan voor verschillende kleurwisselconverters gebruikt 

worden
—  8 x 90 x 50 mm (H x B x D)

Reksystemen

/19 NL64

7061285 wit

4-kanaal kleurwissel afstandsbediening
—  schakeling aan/uit 
—  dimfunctie 
—  traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit 
—  indicator LED voor de lichtkleur 
—  Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden 
—  alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar  
—  er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
—  150 x 38 x 7 mm (H x B x D)
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7061276 wit

230 volt verbindingsleiding
Voor het verbinden van meerdere functionele FWconverters.

7061284 wit, L 300 mm

7061279 wit, L 1000 mm



COMPAIR®

Systeem Ø 150

Het programma voor
hoogste stromingscapaciteit
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COMPAIR Control® Pagina 67

flow 150
bion 150
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per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

/19 NL66

flow 150 (systeem Ø 150)

COMPAIR® Tower
Downdraft-wasemkapsystemen bieden de mogelijkheid van de ventilatie- en 
luchtafvoergeleiding, waarbij in het bijzonder de luchtafvoergeleiding van de 
constructieve omstandigheden en de keukenplanning afhangt.
 
Bij een vrijstaand keukeneiland kan het luchtkanaal in de vloeropbouw of onder 
de begane grondvloer/bintlaag (COMPAIR STEEL flow®) geïnstalleerd zijn. In 
deze gevallen bevindt de kernboring zich doorgaans onder de grasnerf. Een 
gebruik van een normale muurdoorvoerunit is hierbij niet mogelijk. Hiervoor 
werd COMPAIR® Tower ontwikkeld.
 
Met zijn hoogwaardig mat roestvrij stalen oppervlak en zijn tactvol design, is de 
COMPAIR® Tower harmonieus in het verschijningsbeeld van het gebouw te 
integreren. De montage van de Tower kan ofwel direct aan de muur van het huis 
of vrijstaand in de tuin plaatsvinden.
 
De Thermobox is geschikt voor montage in de KG-buis op locatie (DN160).

COMPAIR® Tower
Roestvrij stalen luchtuitlaat incl. THERMOBOX en condensaatafvoer. Geschikt voor 
de montage aan de muur van het huis of vrijstaand in de tuin.
Een muurdoorvoer moet door de klant gegarandeerd zijn (KG 160 met buiten 
liggende mof).
—  Diepte: tot maximaal 800 mm onder de grasnerf
—  Afmetingen Tower: h 757 mm x Ø 168 mm
—  Blower Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk > 65 Pa)

75
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00 4043069 roestvrij staal

Beschikbaar vanaf eind december 2019.



COMPAIR® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

COMPAIR Control®
COMPAIR Control® is de universeel bruikbare bediening voor de weergave van 
de filterwissel bij GREENflow. Het optimale tijdstip voor een filterwissel wordt 
door het gedrag tijdens het koken bepaald, zodat de filter onafhankelijk van de 
standtijd vervangen wordt.
 
—  Gebruik onafhankelijk van de gebruikte trogventilator/afzuigkap
—  Bevestigd aan een GREENflow filterkast. 
—  Achteraf aansluitbaar
—  Bij het inschakelen van de ventilator registreert de bedieningsunit de stroom in 

de filterkast en begint met de evaluatie van de filterbelasting.
—  De belasting van de filter wordt afhankelijk van het kookgedrag bepaald.
 
De filtervervanging/regeneratie wordt in 3 fasen aangekondigd:
 
1e Fase
Waarschuwing door een akoestisch signaal bij het in en uitschakelen van de 
ventilator.
 
2e Fase
Pieptoon bij het in en uitschakelen van de ventilator en tijdens het gebruik  
(om de 5 minuten).
 
3e Fase
Pieptoon bij het in/uitschakelen en tijdens het gebruik van de ventilator  
(om de 5 seconden)
 
De bedieningseenheid wordt automatisch gereset door een geïntegreere 
lichtsensor, die een resetsignaal geeft wanneer de filter uit de GREENflowfilter
kast wordt verwijderd.
COMPAIR Control® is geschikt voor gebruik met één tot vier filterkasten.
 
Het aantal geïnstalleerde filterkasten wordt handmatig op de bedieningseenheid 
ingesteld. De waarde van de filterbelasting past zich aan het aantal filterkasten 
aan en verlengt zo de levensduur van het systeem.

COMPAIR Control®
Controleeenheid voor het controleren van de filter bij GREENflow. Afhankelijk 
van het kookgedrag wordt de filterbelasting bepaald en wordt de noodzakelijke 
filtervervanging akoestisch aangegeven.

—  primair: 230 V, 50Hz, secundair: 5 V
—  1500 mm netaansluitingssnoer
—  afmetingen netvoeding (l x b x h): 58 x 29 x 69 mm
—  aansluitwaarden: 230 V/50 Hz
—  1 watt
—  plaatsing van een GREENflow filterbox in combinatie met GREENflow 

OMEGAfilter
—  gecontroleerde wisselintervallen
—  bruikbaar voor maximaal vier filterboxen
—  automatische terugstelling bij verwijdering van de filter

22

flow 150 (systeem Ø 150)

/19 NL67

4043081 wit

Beschikbaar vanaf eind december 2019.



I. Draagwijdte
1.  Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de koper en ons afgesloten 

verdragen met betrekking tot de levering van goederen, voor zover de koper ondernemer is (§ 14 BGB 
[Duits Burgerlijk Wetboek]). Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige verdragen met betrekking 
tot de levering van goederen, ook wanneer deze niet expliciet overeen zijn gekomen. Afwijkende voor-
waarden van de koper, die wij niet expliciet erkennen, zijn voor ons niet bindend, ook wanneer wij 
hiertegen geen uitdrukkelijk bezwaar maken. Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van 
toepassing wanneer wij, in het besef van tegenovergestelde of afwijkende voorwaarden van de koper, 
de bestelling van de koper zonder voorbehoud  uitvoeren.

2.  In de verdragen zijn alle overeenkomsten die tussen de koper en ons met het oog op de uitvoering 
van de verkoopverdragen zijn getroffen, schriftelijk vastgelegd. Mondelinge afspraken zullen door de 
partijen schriftelijk worden bevestigd. Indien overeenkomsten zowel in het Duits als in een vreemde taal 
opgesteld worden, dan is de Duitse taalversie in geval van een geschil doorslaggevend.

II. Offertes en het afsluiten van verdragen
1.  Een bestelling van de koper die als offerte voor het afsluiten van een verkoopovereenkomst kan worden 

gekwalificeerd, kunnen wij binnen twee weken - in geval van bestelling via het Naber dealerportal, 5 
werkdagen – accepteren, door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging of door het sturen 
van de bestelde producten binnen dezelfde termijn. Gedurende deze periode is de koper aan zijn be-
stelling gebonden. 

2.  Onze offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting, tenzij wij deze uitdrukkelijk als wettelijk 
bindend hebben aangegeven. 

3.  Alle mondelinge en schriftelijke informatie over de gebruiksmogelijkheden en geschiktheid van onze 
goederen wordt naar beste weten verstrekt. Deze is echter louter op onze ervaring gebaseerd en kan 
als dusdanig niet gegarandeerd worden. Wij kunnen hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Het 
is in het bijzonder aan de koper zelf om te bepalen of de goederen wel degelijk  geschikt zijn voor het 
doel waarvoor hij deze wil gebruiken.

4.  Wij behouden alle eigendoms-, auteurs- en naburige rechten op alle afbeeldingen, berekeningen, 
schetsen, staalboeken, catalogussen evenals andere documentatie. De koper mag deze alleen na onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming doorgeven aan derden, onafhankelijk van het feit dat wij deze 
als vertrouwelijk hebben aangegeven.

III. Betalingsvoorwaarden
1.  Onze prijzen gelden vanuit de fabriek, zonder verpakking en moeten in euro worden betaald tenzij 

anders vastgelegd in onze opdrachtbevestiging. Onze prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW. Deze 
wordt naar wettelijke hoogte op de dag van facturatie afzonderlijk op de factuur vermeld.

2.  In geval van betaling binnen 10 dagen na verzending van de factuur (factuurdatum) kan 2% betalings-
korting van de koopprijs worden afgetrokken, anders dient het bedrag netto (zonder aftrek) 30 dagen 
vanaf factuurdatum betaald te worden, voor zover er op de opdrachtbevestiging geen andere betalings-
termijn staat vermeld. Een betaling wordt enkel als voltooid beschouwd, wanneer wij over het bedrag 
kunnen beschikken. In geval van betaling per cheque, wordt de betaling enkel als voltooid beschouwd, 
wanneer de cheque is verzilverd. Bij nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor te leveren tegen 
contante betaling bij inontvangstneming met 2% korting. Bij bestellingen met een goederenwaarde 
van maximaal € 50,00 netto wordt er € 5,00 toeslag voor kleine hoeveelheden berekend. In geval 
van overeenkomsten waarin "vooruitbetaling" is overeengekomen, moet de aankoopprijs 10 dagen na 
factuurdatum worden voldaan.

3.  In geval van achterstallig betaling, zijn  de wettelijke regelingen (§ 288 BGB [Duits Burgerlijk Wet-
boek]) van toepassing. 

4.  De koper heeft enkel recht op een schadevergoeding, wanneer de tegenvordering van rechtswege 
vastgesteld of onbetwist is, ook indien hij gebreken heeft gemeld of tegenaanspraken heeft aangevoerd. 
De koper kan dit retentierecht enkel uitoefenen als zijn tegenvordering berust op dezelfde contractuele 
relatie.

5. Wij behouden ons het recht voor betalingsgaranties en/of vooruitbetalingen te eisen.
6.  Heeft de koper een betalingsachterstand of ontstaat er gegronde twijfel omtrent de kredietwaardigheid 

van de koper, dan behouden wij ons het recht voor alle vorderingen aan hem opeisbaar te stellen en/
of geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere leveringen of zelfs de bestaande overeenkomsten 
volledig te ontbinden.

IV. Leverings- en diensttermijnen, aansprakelijkheid voor vertraagde levering
1.  Leveringstermijnen of -limieten die niet uitdrukkelijk als bindend overeen zijn gekomen, zijn uitsluitend 

niet-bindende informatie. De door ons opgegeven leveringstermijn begint niet voordat de opdracht volle-
dig duidelijk is en alle technische vragen zijn beantwoord. Eveneens dient de koper naar behoren en op 
tijd aan alle aan hem opgelegde verplichtingen te voldoen.

2.  In gevallen van force majeur, bijv. arbeidsgeschillen, ongeregeldheden en overige onvoorziene schadeli-
jke gebeurtenissen buiten onze verantwoordelijkheid, wordt de leveringstermijn met de duur van de 
verstoring verlengd, voor zover deze aantoonbaar op de totstandkoming van onze diensten van invloed 
is. Dit geldt eveneens wanneer deze omstandigheden bij onze leveranciers optreden. Duurt de verstoring 
langer dan vier weken, nadat de oorspronkelijk overeengekomen termijn is verstreken, dan kan iedere 
contractuele partij de overeenkomst ontbinden. Het ontbinden van de overeenkomst heeft betrekking op 
het nog niet vervulde deel van de overeenkomst, tenzij de gedeeltelijk volbrachte diensten voor de koper 
niet bruikbaar zijn. Voor de koper ontstaat daaruit geen aanspraak op schadevergoeding.

3.  Indien het bij de ten grondslag liggende koopovereenkomst om een onderlinge overeenstemming gaat, 
waarbij de diensten op een nauwkeurig bepaalde datum plaatsvinden,  in de zin van het [Duitse] 
Burgerlijk Wetboek of het Handelswetboek, dan zijn wij conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk. 
Hetzelfde geldt wanneer de koper als gevolg van een door ons opgetreden leveringsvertraging gerech-
tigd is de opheffing van zijn belang in een verdere uitvoering van de overeenkomst te doen gelden. 
In dat geval is onze aansprakelijkheid voor de te voorziene, normaalgesproken optredende schade 
beperkt, wanneer de leveringsvertraging niet wordt veroorzaakt door een opzettelijke schending van de 
overeenkomst van onze kant. Wij stellen ons volgens de wettelijke bepalingen eveneens aansprakelijk 
tegenover de koper bij leveringsvertraging wanneer deze door een opzettelijke schending van de over-
eenkomst of grove nalatigheid van onze kant wordt veroorzaakt. Onze aansprakelijkheid voor de te 
voorziene, normaalgesproken optredende schade is beperkt, wanneer de leveringsvertraging niet wordt 
veroorzaakt door een opzettelijke schending van de overeenkomst van onze kant. In elk geval is een 
aanmaning van de koper vóór het intreden van verzuim noodzakelijk.

4.  Anders kan de koper, in geval van een door ons veroorzaakte leveringsvertraging, voor elke  volledige 
week vertraging, een forfaitaire schadevergoeding van 0,5% van de leverwaarde,  maximaal echter niet 
meer dan 5% van de leverwaarde vorderen.

5. Een verdere aansprakelijkheid voor een door ons veroorzaakte leveringsvertraging is uitgesloten.
6.  Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen en diensten  te leveren, voor zover dit voor de klant 

redelijk is.
7.  In geval van een "vooruitbetaling" zijn wij pas verplicht te leveren wanneer we over het factuurbedrag 

kunnen beschikken.
V. Risico-overdracht, in gebreke blijven van acceptatie, verzending/verpakking
1.  De koper draagt het risico voor het laden en verzenden. De bepalingen betreffende de verzending 

van de aankoop in overeenstemming met § 447 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] zijn van toepassing, 
ook wanneer de verzending met onze transportmiddelen of door onze medewerkers wordt uitgevoerd.

2.  Wij zullen ons best doen tegemoet te komen aan de wensen en belangen van de koper met  betrekking 
tot de –aard en wijze van verzending; daaruit voortvloeiende extra kosten - ook bij overeengekomen 
gratis levering - komen ten laste van de koper. Voor de verzending wordt een transportverzekering 
afgesloten, voor zover de koper dit bij de bestelling uitdrukkelijk wenst. De kosten worden doorberekend 
aan de verkoper en afzonderlijk op de factuur vermeld.

3.  Wij nemen transport- en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingsverordening 
niet terug, met uitzondering van pallets. De koper moet op eigen kosten zorgen voor de verwijdering 
van de verpakking.

4.  Wordt de verzending op verzoek van of door schuld van de koper vertraagd, dan bewaren wij de 
goederen op kosten en risico van de koper. In dat geval staat de aankondiging dat de verzending klaar 
is voor transport gelijk aan de verzending ervan.

5.  Blijft de koper in gebreke met betrekking tot de ontvangst, dan hebben wij recht om een vergoeding voor 
de ontstane schade en eventuele meerkosten te vorderen. Hetzelfde geldt indien de koper door schuld  
zijn verplichting tot medewerking schendt. Met de ingang van het in gebreke blijven betreffende de 
acceptatie of de schuld van de koper gaat het risico van eventuele kwaliteitsvermindering en teloorgang 
van goederen over op de koper.

6.  Wij accepteren geen kosten voor retourzendingen die niet eerst schriftelijk met ons overeen zijn geko-
men, of retourzendingen die door ons, na controle van de reden voor de retourzending, niet uitdruk-
kelijk als terecht kunnen worden aangemerkt (bijv. verkeerde levering, defecten, enz.). Mochten er 
bij ons kosten ontstaan door niet-overeengekomen of onterechte retourzendingen, dan brengen wij 
de opdrachtgever/verzender de werkelijk ontstane externe en interne kosten van de retourzending 
in rekening.

VI. Kwaliteitsgarantie/aansprakelijkheid
1.  Wij bieden geen kwaliteitsgarantie voor defecten die door het normaal verbruik en slijtage, foutieve of 

onzorgvuldige behandeling, onjuiste opslag, ongeschikt of onjuist gebruik, of het niet opvolgen van de 
verwerking- en gebruiksaanwijzingen zijn ontstaan. Indien de levering volgens de schetsen, specificaties, 
stalen enz. van de koper plaatsvindt, dan draagt de koper het risico van geschiktheid voor het beoogde 
gebruik.

2.  Garantieaanspraken zijn slechts geldig indien de koper volgens de voorschriften heeft voldaan aan zijn 
onderzoeks- en klachtplicht. De koper is daarom verplicht om duidelijke gebreken van de goederen on-
middellijk na ontvangst te melden. Verborgen gebreken, die bij ontvangst niet onmiddellijk vastgesteld 
kunnen worden, dienen onmiddellijk na het ontdekken ervan gemeld te worden.

3.  In geval van een klacht hebben wij, naar onze keuze, het recht om te eisen dat de koper ons de defecte 
goederen terugstuurt of deze voor inspectie of vervanging ter beschikking houdt. Slechts in geval van 
een terechte klacht zullen wij de kosten voor de retourzending dragen.

4.  In geval van een defect hebben wij het recht, naar onze keuze, binnen een redelijke termijn, vervan-
gende goederen te leveren of de defecte goederen te herstellen. Een plicht tot vervanging of reparatie 
van de goederen bestaat niet indien wij, op basis van wettelijke bepalingen, het recht hebben dit te 
weigeren. Bij onze keuze van de aard van vervanging of reparatie dienen wij rekening houden met de 
aard van het defect en de gerechtvaardigde belangen van de koper. De kosten die voor de vervanging of 
reparatie nodig zijn, worden door ons gedragen. Aanvullende kosten die ontstaan doordat de goederen 
naar een andere locatie moeten worden gebracht dan de plaats van uitvoering van de overeenkomst of 
de zetel van het bedrijf, worden niet door ons gedragen, tenzij het overbrengen naar de andere locatie 
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strookt met het gebruik van de goederen waarvoor ze zijn bedoeld.
5.  Indien vervanging niet mogelijk is,  kan de koper, naar eigen keuze, een korting op de aankoopprijs 

(mindering) vorderen of de overeenkomst ontbinden. Ontbindt de koper de overeenkomst, dan heeft hij 
daarbij geen recht op een schadevergoeding vanwege het defect, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor 
het defect door een opzettelijke fout of grove nalatigheid. Is slechts een deel van de geleverde goederen 
defect, dan kan de koper enkel de volledige overeenkomst ontbinden, als hij geen interesse heeft voor 
het resterende deel van de levering.

6.  Het verhaalsrecht van de koper tegenover ons wegens aanspraken op garantieaanspraken en -rechten 
voortvloeiend uit overeenkomsten voor consumptiegoederen (§§ 474, 478 BGB [Duits Burgerlijk Wet-
boek]) is enkel van toepassing op de koper voor zover de koper op grond van  wettelijke bepalingen ten 
overstaan van zijn afnemers verplicht is tot het vervullen van garantieaanspraken en -rechten. Verhaals-
recht tegenover ons is uitgesloten voor zover de koper ten overstaan van zijn afnemers geen wettelijke 
verplichtingen heeft en in het bijzonder uit coulance, of op grond van aparte beloften of garanties van de 
koper niet tot waarborging en het aanvaarden van aansprakelijkheid verplicht is.

7.  De aanspraken en rechten vanwege een defect van de goederen kunnen door de koper slechts binnen 
een garantietermijn van twaalf maanden vanaf de levering van de goederen uitgeoefend worden. Dit 
geldt niet voor aanspraken en rechten waarvoor de wet dwingend langere termijnen oplegt  in overeens-
temming met § 438 lid 1 Nr. 2 van het BGB [Duits Burgerlijk wetboek] betreffende gebouwen en zaken 
voor gebouwen (bouwmaterialen) of in overeenstemming met § 445b BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] 
betreffende het verhaalsrecht van ondernemers.

8.  Wij aanvaarden aansprakelijkheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade aan 
leven, lichaam en gezondheid die het gevolg zijn van nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons, 
onze wettelijke vertegenwoordigers of tussenpersonen zowel als voor de schade die onder de aanspra-
kelijkheid in het kader van de wet op productaansprakelijkheid valt. Voor schade die niet onder zin 1 
valt en die gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid of frauduleuze opzet door ons, onze wettelijke 
vertegenwoordigers of onze tussenpersonen, aanvaarden wij aansprakelijkheid in overeenkomst met de 
wettelijke bepalingen. In dit geval echter, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot te voorziene, 
normaalgesproken optredende schade, voor zover wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze 
tussenpersonen niet opzettelijk hebben gehandeld. In de mate waarin wij met betrekking tot de goe-
deren of delen hiervan een geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie hebben gegeven, aanvaarden 
wij eveneens aansprakelijkheid in het kader van deze garantie. Voor de schade die gebaseerd is op 
de gegarandeerde geschiktheid of houdbaarheid, maar die zich niet direct voordoet in de goederen, 
aanvaarden wij slechts aansprakelijkheid indien het risico van een dergelijke schade duidelijk onder de 
geschiktheids- en houdbaarheidsgarantie valt.

9.  Wij aanvaarden tevens aansprakelijkheid voor schade die door eenvoudige nalatigheid wordt ver-
oorzaakt, voor zover de nalatigheid betrekking heeft op een dergelijke schending van contractuele 
verplichtingen waarvan de naleving van bijzondere betekenis is voor het realiseren van het contractuele 
doel (essentiële verplichtingen). In dat geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de normaal-
gesproken te voorziene schade.

10.  Een verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de aangevoerde aan-
spraak. Dit geldt in het bijzonder ook voor onrechtmatige aanspraken, voor aanspraken tot schadever-
goeding van vergeefse pogingen in plaats van prestaties of schadevergoeding voor verloren winsten. 
Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt deze ook voor de persoonlijke 
aansprakelijkheid van onze personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en 
tussenpersonen.

11.  Aanspraken voor schadevergoeding van de koper vanwege een defect verjaren één jaar na  levering 
van de goederen. Dit geldt niet in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid die het gevolg 
zijn van nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke  vertegenwoordigers of tus-
senpersonen, of wanneer wij of onze wettelijke vertegenwoordigers opzettelijk of grof nalatig hebben 
gehandeld, of indien onze eenvoudige tussenpersonen  opzettelijk hebben gehandeld.

12.  Onze buitendienstmedewerkers en handelsvertegenwoordigers zijn niet bevoegd verklaringen betref-
fende defecten en garantieaanspraken wettelijk bindend namens ons af te leggen.

VII. Eigendomsvoorbehoud
1.a)  Tot alle vorderingen zijn voldaan, met inbegrip van alle openstaande saldi van de lopende  rekening, 

waartoe wij gerechtigd zijn ten opzichte van de koper uit hoofde van de bestelling alsook uit hoofde 
van de betreffende overeenkomst, blijven de geleverde goederen (voorbehouden goederen) ons ei-
gendom (uitgebreid eigendomsvoorbehoud).

1.b)  Indien het uitgebreide eigendomsvoorbehoud niet van toepassing is in het land waar de koper geves-
tigd is, blijven de goederen ons eigendom totdat alle vorderingen, met inbegrip van  belastingen, hef-
fingen of transportkosten, waartoe wij vanwege de betreffende bestelling  gerechtigd zijn ten opzichte 
van de koper zijn voldaan (eenvoudig eigendomsvoorbehoud).

2.  In geval schending van het contract door de koper, bijv. door betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd de 
voorbehouden goederen terug te nemen na het instellen van een redelijke termijn; indien het instellen 
van een termijn volgens wettelijke bepalingen overbodig is, zijn wij ook zonder verlenging gerechtigd de 
voorbehouden goederen terug te vorderen. Nemen wij de voorbehouden goederen terug, dan betekent 
dit dat wij de overeenkomst ontbinden. Leggen wij beslag op de voorbehouden goederen, dan betekent 
dit dat wij de overeenkomst ontbinden. Wij hebben het recht om na de terugvordering over de voorbe-
houden goederen te beschikken. Na aftrek van een redelijk bedrag voor de gebruikskosten, dient de 

verkoopopbrengst verrekend te worden met de bedragen die de koper ons schuldig is.
3.  De koper moet de voorbehouden goederen met zorg behandelen en deze op eigen kosten naar behoren 

tegen nieuwwaarde tegen brand-, water- en diefstalschade verzekeren. Onderhouds- en inspectiewerk-
zaamheden dienen door de koper op eigen kosten te worden uitgevoerd.

4.  De koper heeft het recht de voorbehouden goederen in de normale bedrijfsvoering te verkopen en/
of te gebruiken zolang er geen betalingsachterstand is. Pandrechten of cessies zijn niet toegestaan. 
Vorderingen die voortkomen uit de doorverkoop van verwerkte of onverwerkte voorbehouden goederen 
of uit overige rechtsgronden (verzekering, ongeoorloofde handelingen) met betrekking tot de voorbe-
houden goederen (inclusief het totaal aan saldivorderingen op de lopende rekening) ter waarde van de 
factuurbedragen (incl. BTW) van onze vorderingen cedeert de koper nu al zekerheidshalve aan ons; wij 
aanvaarden deze cessie. Wij geven de koper herroepelijk  toestemming om de aan ons overgedragen 
vorderingen voor zijn rekening in eigen naam te ontvangen. De ontvangstmachtiging kan te allen tijde 
worden herroepen als de koper zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt.

5.  Voor wat betreft de cessie van inning van vorderingen door middel van factoring is de koper eveneens 
niet bevoegd om , tenzij tegelijkertijd de verplichting van de factor wordt bepaald om de tegenprestatie 
voor het bedrag van de vorderingen rechtstreeks voor ons te bewerkstelligen, indien er nog vorderingen 
ten aanzien van de koper bestaan.

6.  Elke bewerking of transformatie van de voorbehouden goederen door de koper wordt in elk geval voor 
ons ten uitvoer gebracht. Voor zover de voorbehouden goederen bewerkt zijn met andere objecten die 
ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe objecten ter waarde van de 
voorbehouden goederen (factuurbedrag, incl. BTW) in verhouding tot de andere bewerkte objecten 
op het tijdstip van de bewerking. Voor de door bewerking ontstane, nieuwe objecten geldt hetzelfde 
als voor de voorbehouden goederen. In geval van niet te scheiden vermenging van de voorbehouden 
goederen met andere objecten die ons niet toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe 
object ter waarde van de voorbehouden goederen (factuurbedrag incl. BTW) in verhouding tot de andere 
vermengde objecten op het tijdstip van vermenging. Indien het object van de verkoper, als gevolg van 
het vermengen, als belangrijkste object kan worden gezien, dan zijn de koper en wij het erover eens 
dat de koper ons het verhoudingsgewijze mede-eigendom over dit object overdraagt. Wij aanvaarden 
deze overdracht. Ons aldus ontstane exclusieve of mede-eigendom van een object wordt door de koper 
voor ons gewaarborgd.

7.  Wanneer derden zich de voorbehouden goederen toe-eigenen, in het bijzonder in geval van be-
slaglegging, zal de koper op ons eigendom wijzen en ons onmiddellijk op de hoogte brengen zodat wij 
onze eigendomsrechten kunnen uitoefenen. Indien de derde partij niet in staat is de in deze samen-
hang ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan ons te vergoeden, is de koper hiervoor 
aansprakelijk.

8.  Wij zijn verplicht de ons ter beschikking staande zekerheden in zoverre vrij te geven, dat de realiseerbare 
waarde van onze zekerheden 10% hoger is dan de veilig te stellen vorderingen; daarbij hebben wij de 
verantwoordelijkheid voor de keuze van de vrij te geven zekerheden.

VIII. Afbeeldingen en afmetingen
Afbeeldingen, technische gegevens en afmetingen in brochures en prijslijsten worden niet als een bindende 
overeenkomst en niet als een gewaarborgde eigenschap beschouwd. Dit zijn slechts indicatieve waarden. 
Bindende informatie kan voor individuele gevallen op verzoek worden opgevraagd. Een speciale geschik-
theid kan niet uit de afbeeldingen en afmetingen worden opgemaakt. Wijzigingen blijven uitdrukkelijk 
voorbehouden.
IX. Plaats van handeling, jurisdictie, toepasselijk recht
1.  De plaats van handeling voor leveringen en betalingen (met inbegrip van cheques- en wissel activiteiten) 

is, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, onze statutaire zetel in Nordhorn.
2.  De exclusieve lokale en internationale bevoegde rechtbank komt toe aan onze statutaire zetel Nordhorn 

(Duitsland). We hebben echter het recht om de koper ook bij zijn algemeen bevoegde rechtbank (woon- 
of vestigingsplaats) aan te klagen.

3.  De betrekkingen tussen de verdragspartijen zijn uitsluitend onderworpen aan het in de Bondsrepubliek 
Duitsland geldend recht, met uitsluiting van het Internationaal Privaatrecht (EGBGB). Toepassing van het 
CISG [VN-verdrag betreffende internationale koopovereenkomsten van roerende zaken] is  uitgesloten.

4.  Indien een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden of in het kader van overige afspraken 
volledig of gedeeltelijk nietig of niet uitvoerbaar zijn of worden, blijft de geldigheid van alle overige 
bepalingen of afspraken onaangetast. De verdragspartijen verplichten zich een werkzame of uitvoerbare 
bepaling of afspraak ter vervanging van de nietige of onuitvoerbare bepaling op te nemen, die zoveel 
mogelijk strookt met de economische bepalingen.

5.  De titels van de afzonderlijke bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn alleen ter 
oriëntatie bedoeld en hebben geen onafhankelijke regelgevende inhoud en geen juridische  betekenis.

6.  Gegevens van de koper die betrekking hebben op het zakenverkeer met hem worden in de zin van de 
Duitse data- en privacywetgeving verwerkt.

X. Precedence van de Duitse versie
Indien de onderhavige verkoopsvoorwaarden in verschillende talen beschikbaar zijn, dan is voor het duiden 
van de interpretatie uitsluitend de Duitse versie doorslaggevend.
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Focus

YouK reksysteem
Reksysteem voor een open en moderne ruimtelijke 
inrichting, vrij hangende of staande rekvarianten. Zwart 
mat. Aluminium.
Pagina 62

Stile 2 bad
Wastafelkraan. Eengreepsmengkraan met keramisch 
binnenwerk. Chroom of zwart mat, hoogdruk. 
Pagina 27

Corno Ora
Inbouwspoelunit. Met afdruppelvlak, korfventiel draai
wastegarnituur. Ook geschikt voor vlakbouw. Roestvrij 
staal.
Pagina 6

PickUP U
Onderbouwspoelunit. Keramiek, enkel bekken. Kleuren: 
wit, leisteen, Nero, Lava. 
Pagina 15
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