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Trill A 1, Trill 1, Trill 2, Trill 3     Krukken/stoelen indoor/outdoor, stapelbaar
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Binnen en buiten –
aanpasbaar en flexibel

Nieuw in het Naber interieuraanbod: de indoor/outdoor 
krukken en stoelen van de serie TABLON® Trill. Ze zijn licht 
en robuust, resistent en veelzijdig bruikbaar – in één woord: 
flexibel. Gestapeld kunnen ze in eerste instantie opzij staan 
totdat ze benodigd worden. Als de situatie verandert, zijn 
ze in gereedheid en passen ze zich aan. 

Aanpassing en flexibiliteit zijn tegenwoordig vereist, als 
bevleugelend antwoord op de vraag, hoe het verdergaat. 
Het wisselen tussen "indoor" en "outdoor" betekent immers 
al evenzeer, het perspectief opnieuw scherp te stellen, over 
alle visies na te denken en zich te wagen aan wat tot nu toe 
onbekend en ongewoon was.

Daarbij passen ook de andere Newcomers: highlights zoals 
bijvoorbeeld de nieuwe nisachterwanden TOPit, het uittrek-
bare onderkast-montageframe Flex-Frame® en de kantel-
bare vensterkraan Fuoco. Ze zijn perfect geschikt om de 
ensce-nering van rijk geschakeerde keukenwerelden 
levendig te completeren. En zodoende uw klanten voor 
nieuwe ideeën en wensen te inspireren.
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ARMATE® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 
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Mio
Geconcentreerd op de essentie werden ergonomie, individualiteit en bedienings-
comfort, als uitdagingen op het gebied van de vormgeving, in de praktijk 
gebracht in twee vormvarianten die tijdloos in elk spoelcentrum geïntegreerd 
kunnen worden. Drie kleurvarianten accentueren de exclusieve afwerking van de 
modelserie. Een uitgebreide actieradius bieden de modellen met uittrekbare 
slangdouche.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn)

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

Mio 1 KERAMISCH
BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch 
binnenwerk.
—  zwenkbereik 360°
—  boor-Ø 35 mm
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5011300 chroom, hoogdruk

5011301 chroom, laagdruk ↯
5011302 zwart mat, hoogdruk

5011303 roestvrij staalfinish, hoogdruk

Mio 2 KERAMISCH
BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare metalen uitloop (straal/douche 
omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
—  zwenkbereik 360°
—  boor-Ø 35 mm
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5011304 chroom, hoogdruk

5011306 zwart mat, hoogdruk

5011307 roestvrij staalfinish, hoogdruk

Mio 3 KERAMISCH
BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch 
binnenwerk.
—  zwenkbereik 360°
—  boor-Ø 35 mm
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5011308 chroom, hoogdruk

5011309 chroom, laagdruk ↯
5011310 zwart mat, hoogdruk

5011311 roestvrij staalfinish, hoogdruk

Laminaire straalregelaar HD-24 AG
Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor 
vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 1 en Mio 3 kranen. Voor hoogdruk 
kranen, met uitwendige schroefdraad M24x1, H 18 mm, inclusief rubberen dichting.

5010178 chroom

5010179 roestvrij staalfinish

5010180 grafiet

5010181 koperkleurig

5010202 zwart mat
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0 Mio 4 KERAMISCH
BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare uitloop, zijdelingse hendel en 
keramisch binnenwerk.
—  zwenkbereik 360°
—  boor-Ø 35 mm

LINEA

5011312 chroom, hoogdruk

5011313 chroom, laagdruk ↯
5011314 zwart mat, hoogdruk

5011315 roestvrij staalfinish, hoogdruk

Laminaire straalregelaar HD-22 IG
Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor 
vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 2 en Mio 4 kranen. Voor hoogdruk 
kranen, met inwendige schroefdraad F22x1, H 18 mm, inclusief rubberen dichting.

5010196 chroom

5010197 roestvrij staalfinish

5010198 grafiet

5010199 koperkleurig

5010203 zwart mat

Mio 5 KERAMISCH
BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch 
binnenwerk. Met zwarte siliconenslang en 1-straal-handdouche (metaal).
—  zwenkbereik 360°
—  boor-Ø 35 mm49
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5011316 chroom, hoogdruk

5011317 zwart mat, hoogdruk

5011318 roestvrij staalfinish, hoogdruk
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Fuoco
Decoratief evenwicht en technisch bedieningscomfort brengen een duidelijke 
boodschap over: elegantie en flexibele gebruikseigenschappen voor het 
spoelcentrum. Ook in de variant als praktische vensterkraan overtuigt het model 
door een betrouwbare en duurzaam functionele aanwezigheid in het leven van 
alledag in de keuken.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn)

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

Fuoco 5 raamarmatuur

Fuoco 1 KERAMISCH
BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
—  zwenkbereik 360°
—  boor-Ø 35 mm
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5011320 chroom, hoogdruk

5011321 chroom, laagdruk ↯

5011322 roestvrij staalfinish, hoogdruk*

5011323 roestvrij staalfinish, laagdruk* ↯

5011326 zwart mat, hoogdruck

5011327 zwart mat, laagdruk ↯

Fuoco 5 vensterkraan KERAMISCH
BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk. 
—  hoogte gekanteld slechts 50 mm
—  zwenkbereik 360°
—  boor-Ø 35 mm15

5

213

Ø50

Ø35

M
A

X4
0

11
0

23
2

34
1

26
5

2°

40

253

 G3/8"

5011324 chroom, hoogdruk

5011325 roestvrij staalfinish, hoogdruk*

*Beschikbaar vanaf ca. september 2020.

*Beschikbaar vanaf ca. september 2020.
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Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, 
die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

—  H 100 mm
—  diepte van de geleidingrail 470 mm
—  in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en 

Airmatic aanslagdemping
—  ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
—  stabiel metalen onderstel, met poedercoating
—  optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele 

positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
—  leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
—  nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook 

geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – Voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!

Cox Base-Board® 900
—  hoogte 100 mm
—  diepte van de geleidingrail: 470 mm
—  2x2,7 l en 2x1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
—  uniform design van Cox® Base
—  techniek: volledig uittrekbaar
—  montage: kastwand
—  met softintreksysteem en demping

900

240 10
070

zilver antraciet

8012551 zilver

8013551 antraciet

Optioneel toebehoren

8012362 Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter

8013362 Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter

8012363 Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter

8013363 Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter

8012364 Houder voor bewaarbox, zilver

Cox® Base 360 S/900-4
Met uittrekbaar compleet deksel.
—  diepte van de geleidingrail: 470 mm
—  afvalvolume: 64 (2x10 + 2x22) liter
—  techniek: volledig uittrekbaar
—  montage: kastwand en frontpaneel
—  met softintreksysteem en demping

900
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lichtgrijs antraciet

8012550 zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm

8013550 zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm

8012552 met biologisch, lichtgrijs, H 360 mm

8013552 met biologisch, antraciet, H 360 mm

Optioneel toebehoren

8011312 Biologisch deksel, lichtgrijs,  
voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8013312 Biologisch deksel, antraciet,  
voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8011178 Biologische filter toerustset, zwart

/20 NL172.1
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lichtgrijs antraciet

Cox® Base 360 K/600-3
Met uittrekbaar compleet deksel.
—  diepte van de geleidingrail: 470 mm
—  afvalvolume: 30,5 (1 x 15,5 en 2 x 7,5) liter
—  techniek: volledig uittrekbaar
—  montage: kastwand en frontpaneel
—  met softintreksysteem en demping
—  inbouwdiepte 320 mm

Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

8012489 zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm

8012509 met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm

8013489 zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm

8013509 met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm

Optioneel toebehoren

8012497 Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5 liter

8013497 Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter

8012369 Cox Cick-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat

/20 NL172.2



LUMICA® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

Ve
rli

ch
tin

g
LI

C

LIC LED-systeem

Vidula kleurwissel LED
Onderbouwlamp. Kast van aluminium met LED profiel, homogene verlichting 
zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
—  12 watt per meter
—  traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
—  max. 92 lumen/watt bij 6000 K koudwit
—  LED band los, niet in het profiel geplaatst
—  alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
—  2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
—  4 einddoppen los bijgevoegd
—  aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
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LIC systeem

 

7061223 roestvrij staalkleurig, L 2600 mm

7061224 zwart mat, L 2600 mm

/20 NL306.1
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Pertura kleurwissel LED
Onderbouwlamp. Kast van aluminium, kunststof afdekking opaal wit, LED profiel, 
homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
—  12 watt per meter
—  traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
—  max. 92 lumen/watt bij 6000 K koudwit
—  LED band los, niet in het profiel geplaatst
—  alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
—  2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
—  4 einddoppen los bijgevoegd
—  aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing

LIC LED-systeem

7061240 roestvrij staalkleurig, L 2600 mm

7061241 zwart mat, L 2600 mm

/20 NL306.2
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Lineaire units

/20 NL

Vidula kleurwissel LED
Onderbouwlamp. Kast van aluminium met LED profiel, homogene verlichting 
zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
—  12 watt per meter
—  traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
—  max. 92 lumen/watt bij 6000 K koudwit
—  LED band los, niet in het profiel geplaatst
—  alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
—  2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
—  4 einddoppen los bijgevoegd
—  aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
—  LIC LED-systeem compatibel

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in 
catalogus 1 pagina 298-300/20 NL.
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7061223 roestvrij staalkleurig, L 2600 mm

7061224 zwart mat, L 2600 mm

Functionele FW-converter 30 module 2
De functionele FW-converter voor kleurwissellichtsystemen wordt benodigd bij 
een schakelvermogen tot 30 watt.
—  functionele module 2 (draadloos)
—  12 V DC 30 watt
—  geïntegreerde 6-voudige verdeler 
—  2000 mm netsnoer
—  afstandsbediening kan optioneel besteld worden
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7061271 wit

FW-Convertisseur de fonction 60 module 2
De functionele FW-converter voor kleurwissellichtsystemen wordt benodigd bij 
een schakelvermogen tot 60 watt.
—  functionele module 2 (draadloos)
—  12 V DC 60 Watt 
—  geïntegreerde 6-voudige verdeler 
—  de aansluiting per groep steekplaatsen mag 36 watt niet 
—  2000 mm netsnoer
—  afstandsbediening kan optioneel besteld worden
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7061273 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 kleurwissel-converters gebruikt 

worden
—  8 x 90 x 50 mm (H x B x D)

7061285 wit

Lineaire units

/20 NL424.2
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Pertura kleurwissel LED
Onderbouwlamp. Kast van aluminium, kunststof afdekking opaal wit, LED profiel, 
homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
—  12 watt per meter
—  traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
—  max. 92 lumen/watt bij 6000 K koudwit
—  LED band los, niet in het profiel geplaatst
—  alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
—  2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
—  4 einddoppen los bijgevoegd
—  aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
—  LIC LED-systeem compatibel

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in 
catalogus 1 pagina 298-300/20 NL.
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7061240 roestvrij staalkleurig, L 2600 mm

7061241 zwart mat, L 2600 mm

Functionele FW-converter 30 module 2
De functionele FW-converter voor kleurwissellichtsystemen wordt benodigd bij 
een schakelvermogen tot 30 watt.
—  functionele module 2 (draadloos)
—  12 V DC 30 watt
—  geïntegreerde 6-voudige verdeler 
—  2000 mm netsnoer
—  afstandsbediening kan optioneel besteld worden
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7061271 wit

FW-Convertisseur de fonction 60 module 2
De functionele FW-converter voor kleurwissellichtsystemen wordt benodigd bij 
een schakelvermogen tot 60 watt.
—  functionele module 2 (draadloos)
—  12 V DC 60 Watt 
—  geïntegreerde 6-voudige verdeler 
—  de aansluiting per groep steekplaatsen mag 36 watt niet 
—  2000 mm netsnoer
—  afstandsbediening kan optioneel besteld worden
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7061273 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 kleurwissel-converters gebruikt 

worden
—  8 x 90 x 50 mm (H x B x D)

7061285 wit

Lineaire units
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Pendel-, boven-, plank-, 
keukeneilandlampen

Zito LED
Pendellamp. Kast van aluminium roestvrij staalkleurig geanodiseerd en zwart mat 
gepoedercoat. Kunststof afdekking wit incl. converter.
—  230 V
—  niet met door de klant ter beschikking te stellen dimmer dimbaar
—  max. 95 lumen/watt bij 3000 K warmwit
—  ophanging max. 1700 mm

462
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7065036 roestvrij staalkleurig, L 900 mm, 13 W

7065038 zwart mat, L 900 mm, 13 W

7065037 roestvrij staalkleurig, L 1200 mm, 17 W

7065039 zwart mat, L 1200 mm, 17 W

/20 NL450.1
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Inbouw contactdozen

Duplex E
De inbouwcontactdoos is gemaakt voor het gebruik in nagenoeg alle bekende 
keukenwerkbladen. Deze opent en sluit eenvoudig – door druk op de knop. 
Daarbij zijn zowel de vaststaande afdekking als ahet openende element binnenin 
van roestvrij staal.

Nieuw en uniek is ook het stekker-invoerhulpmiddel dat het insteken van de 
stekker vergemakkelijkt.

Meest eenvoudig mogelijke montage – de Duplex inbouwcontactdoos wordt in 
de geopende toestand langs boven door middel van twee spanklauwen aan het 
werkblad vastgeschroefd of met silicone vastgeplakt.
 
Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 48 mm bedraagt, is een inbouw boven 
schuifladen probleemloos mogelijk.

Gelieve montagehandleiding in acht te nemen!

Duplex E dubbele contactdoos
Stopcontactelement. 2-voudig. Elektrisch.
—  3680 watt/16 A, 250 VAC, IP 20
—  H05VV-F 3G 1,5 mm2
—  3-polig met veiligheidscontact
—  2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
—  boor-Ø 105 mm
—  inbouwdiepte 48 mm
—  voor bladdikte vanaf 8 mm
—  met kinderbeveiliging
—  vlakbouw mogelijk
—  stekker-invoerhulpmiddel in de contactdoospot
—  compacte bouwvorm 118 x 118 mm (H x B)
—  plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
—  eenvoudige en snelle montage
—  inbouw achteraf mogelijk
—  geïntegreerde waterafvoer
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7054003 met veiligheidscontactdozen, roestvrij staal

Duplex E USB
Stopcontactelement. Enkelvoudige en dubbele USB Charger (laadstation). 
Elektrisch.
—  1 x USB-Charger, 5V DC, IA/I out: 1 x 2100 mA
—  1 x USB-Charger, 5V DC, IA/I out: 1 x 3000 mA
—  3680 watt/16 A, 250 VAC, IP 20
—  H05VV-F 3G 1,5 mm2
—  3-polig met veiligheidscontact
—  2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
—  boor-Ø 105 mm
—  inbouwdiepte 48 mm
—  voor bladdikte vanaf 8 mm
—  met kinderbeveiliging
—  vlakbouw mogelijk
—  stekker-invoerhulpmiddel in de contactdoospot
—  compacte bouwvorm 118 x 118 mm (h x b)
—  plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
—  eenvoudige en snelle montage
—  inbouw achteraf mogelijk
—  geïntegreerde waterafvoer

118

11
8

Ø 105

45
,5

7054004 met veiligheidscontactdoos, roestvrij staal
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Inbouw contactdozen

Smile dubbele contactdoos USB
De dubbele contactdoos Smile is geschikt voor het werkblad en voor de 
achterwand. De zwenkbare glasafdekking (naar keuze in wit of zwart) is 
hittebestendig en kan bv. in de gesloten toestand als planchet voor hete potten 
gebruikt worden.

Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 40 mm bedraagt, is een inbouw boven 
schuifladen probleemloos mogelijk.

Gelieve montagehandleiding in acht te nemen!

Smile dubbele contactdoos USB
Stopcontactelement. 2-voudig met USB Charger (laadstation).
—  behuizing van kunststof
—  met ronde zwenkbare glasafdekking Ø 152 mm
—  USB-Charger, 5 V DC, I/AI out: 1 x 2100 mA
—  1800 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
—  boor-Ø 127 mm, voor bladdikte vanaf 20 mm
—  inbouwdiepte ca. 40 mm
—  door vervanging van de los bijgevoegde klemmen ook geschikt voor bladdikte 

vanaf 8 mm
—  kabeluitvoer onderaan

Ø 126 
(gatenzaag 127 mm)

Ø 152

39
,5

0

7,
85

7053147 glas wit

7053148 glas zwart
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Onderkastuitrusting

Cox® Box 220
Flexibele oplossing voor opbergruimte in alle gebruikelijke schuiflades. De 
bijgevoegde antislipmat garandeert een veilige stand op de bodem van de 
schuiflade.
—  de hoogte van het complete systeem bedraagt slechts 220 mm
—  met aan weerszijden gecoate antislip-inlegmat
—  Sluit- en biologisch deksel individueel leverbaar

Cox® Box 220/600-2
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat. 
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
—  containervolume 26 (2 x 13) liter
—  geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina 

582-584/20 NL)

600

400

22
0

600
mm

lichtgrijs antraciet

8012501 lichtgrijs

8013501 antraciet

Optioneel toebehoren

8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

Reserveonderdelen

8012330 Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter

8013330 Reserve emmer, antraciet, 13 liter
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Cox® Box 220/600-3
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat. 
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
—  containervolume 25 (1x13 + 2x6) liter
—  geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina 

582-584/20 NL)

600

400

22
0

600
mm

lichtgrijs antraciet

Onderkastuitrusting

8012500 lichtgrijs

8013500 antraciet

Optioneel toebehoren

8011312 Biologisch deksel, lichtgrijs,  
voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8013312 Biologisch deksel, antraciet,  
voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8012338 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

Reserveonderdelen

8012330 Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter

8013330 Reserve emmer, antraciet, 13 liter

8012326 Reserve emmer, lichtgrijs, 6 liter

8013326 Reserve emmer, antraciet, 6 liter

Cox® Box 220/800-3
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat. 
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
—  containervolume 38 (1x18 + 2x10) liter

800

400

22
0

800
mm

lichtgrijs antraciet

8012503 lichtgrijs

8013503 antraciet

Optioneel toebehoren

8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter

8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter

Reserveonderdelen

8012331 Reserve emmer, lichtgrijs, 18 liter

8013331 Reserve emmer, antraciet, 18 liter

8012329 Reserve emmer, lichtgrijs, 10 liter

8013329 Reserve emmer, antraciet, 10 liter
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800

400

22
0

800
mm

lichtgrijs antraciet

Cox® Box 220/800-4
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat. 
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
—  containervolume 38 (2x13 + 2x6) liter
—  geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina 

582-584/20 NL)

Onderkastuitrusting

8012502 lichtgrijs

8013502 antraciet

Optioneel toebehoren

8011312 Biologisch deksel, lichtgrijs,  
voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8013312 Biologisch deksel, antraciet,  
voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8012338 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

Reserveonderdelen

8012330 Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter

8013330 Reserve emmer, antraciet, 13 liter

8012326 Reserve emmer, lichtgrijs, 6 liter

8013326 Reserve emmer, antraciet, 6 liter

Cox® Box 220/900-3
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat. 
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
—  containervolume 44,5 (3x13 + 1x5,5) liter
—  geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina 

582-584/20 NL)

900

400

22
0

900
mm

lichtgrijs antraciet

8012505 lichtgrijs

8013505 antraciet

Optioneel toebehoren

8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

Reserveonderdelen

8012330 Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter

8013330 Reserve emmer, antraciet, 13 liter

8012325 Reserve emmer, lichtgrijs, 5,5 liter

8013325 Reserve emmer, antraciet, 5,5 liter
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Cox® Box 220/900-4
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
—  containervolume 35 (2x10 + 2x7,5) liter

900

400

22
0

900
mm

lichtgrijs antraciet

Onderkastuitrusting

8012504 lichtgrijs

8013504 antraciet

Optioneel toebehoren

8012343 Biologisch deksel, groen, voor 7,5/ 9/ 12 liter

8013343 Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter

8012339 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter

8013339 Sluitdeksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter

8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter

8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter

Reserveonderdelen

8012329 Reserve emmer, lichtgrijs, 10 liter

8013329 Reserve emmer, antraciet, 10 liter

8012327 Reserve emmer, lichtgrijs, 7,5 liter

8013327 Reserve emmer, antraciet, 7,5 liter

Cox® Box 220/1000-4
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
—  containervolume 46 (2x13 + 2x10) liter
—  geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina 

582-584/20 NL)

1000

400

22
0

mm
1.000

lichtgrijs antraciet

8012507 lichtgrijs

8013507 antraciet

Optioneel toebehoren

8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter

8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter

Reserveonderdelen

8012330 Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter

8013330 Reserve emmer, antraciet, 13 liter

8012329 Reserve emmer, lichtgrijs, 10 liter

8013329 Reserve emmer, antraciet, 10 liter
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1000

400

22
0

mm
1.000

lichtgrijs antraciet

Cox® Box 220/1000-5
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
—  containervolume 45 (1x13 + 2x10 + 2x6) liter
—  geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina 

582-584/20 NL)

Onderkastuitrusting

8012506 lichtgrijs

8013506 antraciet

Optioneel toebehoren

8011312 Biologisch deksel, lichtgrijs,  
voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8013312 Biologisch deksel, antraciet,  
voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter

8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter

8012338 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

Reserveonderdelen

8012330 Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter

8013330 Reserve emmer, antraciet, 13 liter

8012329 Reserve emmer, lichtgrijs, 10 liter

8013329 Reserve emmer, antraciet, 10 liter

8012326 Reserve emmer, lichtgrijs, 6 liter

8013326 Reserve emmer, antraciet, 6 liter

Cox® Box 220/1200-6
Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
—  containervolume 58 (2x13 + 2x10 + 2x6) liter
—  geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina 

582-584/20 NL)

1200

400

22
0

mm
1.200

lichtgrijs antraciet

8012508 lichtgrijs

8013508 antraciet

Optioneel toebehoren

8011312 Biologisch deksel, lichtgrijs,  
voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8013312 Biologisch deksel, antraciet,  
voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter

8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter

8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter

8012338 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter

Reserveonderdelen

8012330 Reserve emmer, lichtgrijs, 13 liter

8013330 Reserve emmer, antraciet, 13 liter

8012329 Reserve emmer, lichtgrijs, 10 liter

8013329 Reserve emmer, antraciet, 10 liter

8012326 Reserve emmer, lichtgrijs, 6 liter

8013326 Reserve emmer, antraciet, 6 liter
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Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

*antraciet

Breedte mm

Diepte mm

102

204
Bestelnr.

113

382
Bestelnr.

183

302
Bestelnr.

183

382
Bestelnr.

204

204
Bestelnr.

230

191
Bestelnr.

82

144

216

256

326

426

460

550

8,5 l 5,5 l 7,5 l12 l 9 l

6 l10 l 12,5 l 4 l7 l

21 l 10 l16 l 12 l 6 l10 l 12,5 l 4 l7 l

7,5 l12 l 9 l21 l 10 l16 l 12 l 6 l10 l 12,5 l 4 l7 l

8,5 l 5,5 l

21 l 10 l16 l 12 l 6 l10 l 12,5 l 4 l7 l

Volledig 
deksel

H
oo

gt
e 

m
m

7,5 l12 l 9 l21 l 10 l16 l 12 l 6 l10 l 12,5 l 4 l7 l

2,7 l 

1,2 l 
2,7 l 

1,2 l 

8013363*
8012363 

8012332 

8013325*
8012325 

8013327*
8012327 

8012493 

8013329*
8012329 

8012492 

8013321*
8012321 

8013333*
8012333 

8012323 

8013362*
8012362 10,76 13,02

8013339*
8012339 

8013343* 
8012343 

8013312*
8011312 

8013338*
8012338 

Biologisch 
deksel

8013341*
8012341 

8013309*
8012309 

8013326*
8012326 

8013320*
8012320 

8012319 

8012491 



Ka
st

ui
tr

us
tin

g 

/20 NL538.2

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

 

*antraciet

Antislipmat

tot 600 mm
8013352* 
8012352 

tot 1200 mm
8013353* 
8012353 

Volledig deksel
 
Breedte 400 mm
8013153*
8010153 

Breedte 450 mm
8013154*
8010154 

Breedte 500 mm
8013145*  
8010145 

Breedte 600 mm
8013146*
8010146 

Breedte 800 mm
8012347 

Breedte 900 mm
8012348 

Breedte 1000 mm
8012349 

Breedte 1200 mm
8012350 

Breedte 500 mm, 
Diepte 320 mm
8013345*
8012345 

Breedte 600 mm, 
Diepte 320 mm
8013346*
8012346 

Breedte 600 mm, 
Diepte 400 mm
8012351 

Breedte 300 mm, 
Diepte 516 mm
8010160 

230

302
Bestelnr. 

82

144

216

256

326

426

460

550

15,5 l 10 l12 l
28 l 13 l16 l22 l 18 l39 l 29 l

28 l 13 l16 l22 l
15,5 l 10 l12 l

29,5 l

15,5 l 10 l12 l

28 l 13 l16 l22 l 18 l39 l 29 l

32 l

H
oo

gt
e 

m
m

28 l 13 l16 l22 l
18 l39 l 29 l

35 l

8012328 
8013330*
8012330 

8013331*
8012331 

8012335 

8012490 8012494 

8012395 

8012397 

8013322*
8012322 

8013334*
8012334 

8012324 8012336 

8012398 

8012340 

8013344* 
8012344 

Biologisch 
deksel

8013342*
8012342 8012337

230

340
Bestelnr. 

230

382
Bestelnr. 

250

340
Bestelnr. 

315

382
Bestelnr. 

Zubehör

Bestelnr. 

Breedte mm

Diepte mm

Volledig 
deksel/
Opzetframe
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Onderkastuitrusting

Binnenuittreksysteem Classic
Uittrekkorf. Met geïntegreerde demping en zelfintreksysteem (Grass Nova Pro 
geleiding).
Passend voor wanddikte 16/18/19 mm.
—  inbouwdiepte min. 500 mm
—  inbouwhoogte 120 mm incl. geleiding
—  afstandslijst voor de montage achter de deur
—  draagvermogen max. 20 kg

8031180 voor kast 450 mm, verchroomd

8031181 voor kast 500 mm, verchroomd

8031182 voor kast 600 mm, verchroomd

8031183 voor kast 450 mm, antraciet

8031184 voor kast 500 mm, antraciet

8031185 voor kast 600 mm, antraciet

SpaceFlexx set
Het flexibele ordesysteem SpaceFlexx verhelpt de chaos van ongeordende 
bewaarbakjes in schuiflades. Het weet te bekoren door optimale gebruikmaking 
van de opbergruimte en een perfecte aanpassing aan opgeborgen voorwerpen 
en schuiflade. 
De flexibele indeling nesttex®, transportbanden gemaakt van een speciale soort 
hightech-textiel, past zich ideaal aan de geometrie van de bakjes aan. De 
transportbanden zijn wasmachinebestendig, german engineering en made in 
Germany.

SpaceFlexx set
Ordesysteem. Geschikt voor elke schuiflade vanaf 600 mm breedte.
Set bestaande uit:
—  1 frame
—  5 flexibele indelingen nesttex® 
—  afmetingen 130 x 472/520 x 472 mm (h x b x d)
—  breedteverstelling met 472 of 520 mm, voor een optimale aanpassing aan de 

schuiflade

600
mm

8031078 antraciet
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Onderkastuitrusting
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SPAZZOLATO 

De karakteristieke verschijningvorm van de 
TOPit SPAZZOLATO oppervlakken ontstaat 
door een speciaal proces, waarbij een 
slijpvlak in de dekplaat ingewalst en vervol-
gens met vernis veredeld wordt. Dit opper-
vlak in een geborstelde aluminium optiek 
verleent exclusiviteit en een hoogstpersoon-
lijke expressie. Elke nis in de keuken wint 
daardoor aan aantrekkingskracht.

Vijf kleuren ondersteunen de overtuigende 
integratie in een ruime waaier aan stijlen 
van veeleisende woonkeukens. 

SPAZZOLATO ros é

SPAZZOLATO goudkleurig

SPAZZOLATO roestvrij staalkleurig

SPAZZOLATO antraciet

SPAZZOLATO koperkleurig

STRUTTURATO zilverkleurig

STRUTTURATO zwart

STRUTTURATO wit

TOPit eigenschappen:

Aluminium composietplaat met hoogwaardige oppervlakken

Moeiteloze montage zoals bij de PICit-achterwanden

Duurzaam, aanhoudend mooie verschijningsvorm

Waardevolle combinatie van effectrijke elegantie en uitmun-
tende functionaliteit

Geproduceerd conform hoge kwaliteitstandaarden, vrij van 
eender welk gevaarlijk ingrediënt

STRUTTURATO 

Een speciaal laksysteem verleent de TOPit 
STRUTTURATO nisachterwanden een 
tastbaar gestructureerd oppervlak dat in 
ruime mate ongevoelig voor vervuiling is. 
En dat – al naargelang de lichtinval – van 
binnenuit lijkt te schitteren. Daardoor is 
STRUTTURATO glanzend geschikt voor een 
representatieve, maar gelijktijdig afgeslank-
te ruimtelijke vormgeving.

STRUTTURATO is verkrijgbaar in drie 
decente, esthetisch neutrale kleurvormge-
vingen.

Nisachterwanden 
TOPit

/20 NL668.1
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Nisachterwanden

Spazzolato rosé
Nisachterwand.
—  aluminium composietplaat
—  geborstelde aluminium optiek rosé
—  ingewalst oppervlak met vernis veredeld
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

8066105 aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²

8066205 aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²

Spazzolato goudkleurig
Nisachterwand.
—  aluminium composietplaat
—  geborstelde aluminium optiek goudkleurig
—  ingewalst oppervlak met vernis veredeld
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

8066107 aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²

8066207 aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde  
afbeelding mogelijk

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde  
afbeelding mogelijk

/20 NL668.2
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Spazzolato roestvrij staalkleurig
Nisachterwand.
—  aluminium composietplaat
—  geborstelde aluminium optiek roestvrij staalkleurig
—  ingewalst oppervlak met vernis veredeld
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

Nisachterwanden

8066108 aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²

8066208 aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²

Spazzolato antraciet
Nisachterwand.
—  aluminium composietplaat
—  geborstelde aluminium optiek antraciet
—  ingewalst oppervlak met vernis veredeld
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

8066104 aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²

8066204 aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde  
afbeelding mogelijk

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde  
afbeelding mogelijk
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Spazzolato koperkleurig
Nisachterwand.
—  aluminium composietplaat
—  geborstelde aluminium optiek koperkleurig
—  ingewalst oppervlak met vernis veredeld
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

Nisachterwanden

8066106 aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²

8066206 aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²

Strutturato zilverkleurig
Nisachterwand.
—  aluminium composietplaat
—  zilverkleurig gestructureerd
—  karakteristieke structuur door speciaal laksysteem
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

8066103 aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²

8066203 aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde  
afbeelding mogelijk

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde  
afbeelding mogelijk

/20 NL668.4
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Strutturato zwart
Nisachterwand.
—  aluminium composietplaat
—  zwart gestructureerd
—  karakteristieke structuur door speciaal laksysteem
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

Nisachterwanden

8066102 aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²

8066202 aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²

Strutturato wit
Nisachterwand.
—  aluminium composietplaat
—  wit gestructureerd
—  karakteristieke structuur door speciaal laksysteem
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

8066101 aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²

8066201 aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde  
afbeelding mogelijk

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde  
afbeelding mogelijk

/20 NL668.5
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Nisachterwanden
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Relingsystemen

Aurora papierrollenhouder
Voor huishoudrollen.
—  98 x 290 x 123 mm (H x B x D)

Ø 3
5

Ø
 8

Ø 8

290

4

98
12

3

4272

8042208 roestvrij staalkleurig

8042228 antraciet

Aurora glashouder
—  10 x 428 x 154 mm (H x B x D)

Ø 26

71
71

428

15
4

420 44 8042209 roestvrij staalkleurig

8042229 antraciet

Aurora haak
—  kunststof

8042230 antraciet
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Relingsystemen

Alto
Het design-relingsysteem Alto combineert rechtlijnig design in geborsteld roestvrij 
staalkleurig aluminium met hoge functionaliteit en elegantie van de toebehoren-
delen.

Alto set
Relingsysteem. Rechthoekig, aluminium, oppervlak roestvrij staalkleurig 
 geborsteld.
—  35 x 17 mm (H x D)

Set bestaande uit:
—  2 houders
—  2 einddoppen
—  3 haken

8044100 roestvrij staalkleurig, L 600 mm

8044101 roestvrij staalkleurig, L 900 mm

8044102 roestvrij staalkleurig, L 1200 mm

8044170 zwart mat, L 600 mm

8044171 zwart mat, L 900 mm

8044172 zwart mat, L 1200 mm

Alto set met haken
Set bestaande uit:
—  3 haken
—  L 30 mm

8044103 roestvrij staalkleurig

8044173 zwart mat

Alto houderset
Set bestaande uit:
—  2 houders voor verschillende platen tot een dikte van 8 mm

8044104 roestvrij staalkleurig

8044174 zwart mat

/20 NL690
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Alto legbord smal 
—  90 x 350 x 165 mm (H x B x D)

Relingsystemen

8044105 roestvrij staalkleurig

8044175 zwart mat

Alto legbord breed
—  90 x 500 x 165 mm (H x B x D)

8044106 roestvrij staalkleurig

8044176 zwart mat

Alto papierrolhouder gesloten
Voor huishoudsrollen. 1-voudig.
—  90 x 350 x 165 mm (H x B x D)

8044107 roestvrij staalkleurig

8044177 zwart mat

Alto papierrolhouder open
Voor huishoudsrollen. 1-voudig.
—  90 x 300 x 125 mm (H x B x D)

8044109 roestvrij staalkleurig

8044179 zwart mat

Alto doekhouder 1
1-voudig.
—  90 x 350 x 15 mm (H x B x D)

8044108 roestvrij staalkleurig

8044178 zwart mat

/20 NL691
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Relingsystemen

Linero MosaiQ
Talrijke mogelijkheden voor de nis – Linero MosaiQ is net zo veelzijdig en 
flexibel als zijn gebruiker.
Het multifunctionele profiel van geanodiseerde aluminium kan door extra 
bestelling van LED-strips ook als verlichte lijst gebruikt worden. Daardoor geeft  
hij een warm getinte, indirecte verlichting af op zijn componenten. De MosaiQ 
componenten worden ingehangen of opgestoken. Zij bestaan in drie hoogtes en 
drie breedtes, geaccentueerd door horizontale decorelementen.

Netzteil/Driver

Funkfernbedienung
Remote control 

Verteiler/Distributor
4-polig

LED
Empfänger/Receiver

Installationsmöglichkeiten
Installation options MIX

2700-6400K
DIMDIM

Linero MosaiQ profielstrips set-1
Relingsysteem. Aluminium.
Set bestaande uit:
—  1 aluminium profielstrip (41,5 x 33 mm, H x D)
—  2 eindstukken, 1 verbinding alsook schroeven en pluggen

33

4040

41
,5

8045001 L 600 mm, roestvrij staalkleurig

8045002 L 900 mm, roestvrij staalkleurig

8045003 L 1200 mm, roestvrij staalkleurig

8045004 L 1500 mm, roestvrij staalkleurig

Linero MosaiQ LED Stripe
Flex Stripes.
—  12 watt/m, 12 V DC
—  traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
—  dimfunctie: helderheid in drie trappen dimbaar
—  max. 101 lumen/watt bij 6500 K koudwit
—  lengten geschikt voor de profielstrips
—  12,5 x 10,25 mm (H x B)

 w
ar

m
w

it 
    

     
 neutraal wit         koudw

it 3
00

0 
K 

    
     

   4000 K            6000 KLED

8045051 L 600 mm

8045052 L 900 mm

8045053 L 1200 mm

8045054 L 1500 mm
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flow 150 (systeem Ø 150)

Presa plintverluchtingsrooster
De Presa aluminium lamellerooster vrijwaart een optimale luchtcirculatie in de 
keukenplint. Het probleemloos aanklemmen aan keukenplintvoeten (passend voor 
tal van courante plintvoeten) maakt een eenvoudige en snelle montage en 
toepassing als plintverluchtingsrooster mogelijk.

Presa verluchtingsrooster
Aluminium lamellenrooster.
—  lengte 2400 mm
—  10 mm LED Flexstripes in de bovenste profiellamel inzetbaar
—  inkortbaar in lengte en hoogte
—  incl. 8 montageklemmen

10
0-

15
0

11
5

95

13
5

163,2 cm²
m

217,6 cm²
m

272 cm²
m

4041216 H 100 mm, ventilatiedoorsnede ca. 163,2 cm²/m,  
zwart mat

4041217 H 130 mm, ventilatiedoorsnede ca. 217,6 cm²/m,  
zwart mat

4041218 H 150 mm, ventilatiedoorsnede ca. 272 cm²/m,  
zwart mat

Plint-hoekpanelen
Voor Presa plintsysteem. Van aluminium geanodiseerd.
Als binnen- en buitenhoek te gebruiken.

14

27

27 14 4041219 H 100 mm, mat zwart

4041220 H 130 mm, mat zwart

4041221 H 150 mm, mat zwart

Presa-klemopname
Voor Presa-plintsysteem, voor het vastschroeven van het profiel aan het keuken-
corpus.
—  verpakkingseenheid = 10 x rechts + 10 x links

4041022 zwart

/20 NL46.1
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MONTEC®

Flex-Frame®

Perfecte montage  
van alle aansluitingen 
bij keukeneilanden

Keukeneilanden zijn als aantrekke
lijke blikvangers in het centrum van 
riante, hoogwaardige woonkeukens 
populair. Daarbij zijn er "achter de 
schermen" bijzondere uitdagingen 
die met de planning en montage ge
paard gaan. Als leidingen, aanslui
tingen en aflopen door de klant op 
de grond gepositioneerd zijn, is de 
installatie omslachtig en tijdrovend. 

De duidelijk betere oplossing heet 
MONTEC® Flex-Frame®. Daarmee 
biedt Naber een veilige en snelle mo
gelijkheid om wateraansluitingen en 
alle andere voor de installatie voor
ziene componenten in de onderkast 
te monteren. 

De basis van Flex-Frame® vormt 
een montageframe, bestaande uit 
twee bevestigingshoeken met een 
verschuifbaar middengedeelte. De 
bevestiging door middel van slobga
ten maakt een traploze aanpassing 
mogelijk. Door de klant voorziene 
wandschijven van de aansluitingen 
en aflopen kunnen stabiel en mo
eiteloos bevestigd worden. Uiterst 
voordelig: dit perfecte en uitgekien
de inrichtingshulpmiddel is flexibel 
op de gebruikelijke afmetingen van 
keukenonderkasten afgestemd.

Keurig en overzichtelijk gemonteerd: koud en warm 
water, afvoer van de spoelunit, opbouwcontactdoos, 
aansluiting voor drinkwaterleiding (bv. voor een 
koffiezetapparaat met vaste wateraansluiting of een 
koelkast met ijsblokjesbereider).

M
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Accessoires voor kraanaansluiting

Flex-Frame®

Montageframe plaatstaal, wit (RAL 9010), telescopeerbaar.
—  voor een keurig montgeniveau in keukenonderkasten
—  montagemogelijkheden voor in de handel verkrijgbre hoekventielen 

(1/2", 3/8") in combinatie met wanschijven/persfittingen voor opbouw 
contactdozen, buisklemmen voor HTbuizen, Naber Waterbox®, etc

—  bruikbaar voor kastbreedtes 500/600 of 800/900/1000 mm (16+19 mm 
corpusdikte)

—  hoogwaardige optiek door kras en slagbestendige poedercoating
—  eenvoudige monteerbaarheid door voorafgaande bevestiging van het frame 

op de gewenste corpusbreedte
500-600

11
3

11
3

800-1000

15
6

15
6

5031037 voor kastbreedtes 500/600 mm

5031038 voor kastbreedtes 800/900/1000 mm

Flex-Frame®

Bij de installatie van wateraansluitingen treft de keukeninstallateur normaliter 
reeds vooraf geïnstalleerde hoekventielen aan de wand aan. Voor de wateraan
voer bevindt zich meestal in de onmiddellijke nabijheid van de hoekventielen de 
aansluiting voor de afvoer.

Wordt er een keukeneiland gepland, dan zien de omstandigheden er anders uit. 
Hier is elke leiding en afvoer op de vloer gepositioneerd en slechts zeer 
omslachtig bereikbaar.

FlexFrame® biedt de installateur een keurige oplossing. Om alle gebruikelijke 
breedtes van keukenmeubelen af te beelden, bestaat het product telkens uit twee 
winkelhaken, waarop een verschuifbaar middenstuk gezet wordt. Slobgaten in 
het middenstuk maken een flexibele lengteaanpassing van het FlexFrame® aan 
de gebruikelijke afmetingen van keukenonderkasten mogelijk. Met behulp van het 
FlexFrame® wordt er een extra montageniveau gecreëerd dat de mogelijkheid 
biedt om al de componenten vrij positioneerbaar en veilig onder te brengen.

Montagepositie van het Flex-Frame®

Afhankelijk van de geplande positie van de spoelbak kan het FlexFrame® binnen 
de onderkast of ook daarbuiten in de bouwruimte daarachter gemonteerd 
worden. Daardoor ontstaat er bij krappe inbouwsituaties meer plaats bv. voor 
afvalscheidingssystemen, waterfilters of closein toestellen.

Opmerking
Niet in het leveringspakket inbegrepen: wand-
schijven/persfittingen (bv. Wavin® Logafix of Tigris, 
Viega® Sanpress).

/20 NL108.2
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Barkrukken 67/80

Dizzy 3
Barkruk.
—  zitschaal acryl
—  gesloten rugleuning
—  zitvlak niet gemonteerd
—  belastbaar tot ca. 100 kg
—  zetelhoogte 82 cm

98 82 43 42

transparant blauw grijs rood

oranje

3031119 onderstel verchroomd, acryl transparant

3031120 onderstel verchroomd, acryl blauw

3031121 onderstel verchroomd, acryl grijs

3031122 onderstel verchroomd, acryl rood

3031123 onderstel verchroomd, acryl oranje

/20 NL31
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Barkrukken 67/80

3037138

Lea 2
Barkruk.
—  zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
—  open rugleuning
—  belastbaar tot ca. 120 kg
—  zetelhoogte 68 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

95 68 41 48

zwart (31529)

3037138 onderstel eik, bekleding zwart

/20 NL32
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Barkrukken 67/80

3038296

Lino 2K
Barkruk.
—  zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  zetelhoogte 65 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

95 65 42 45

zwart (31529) donkergrijs (31528)

3038295 onderstel zwart, bekleding zwart

3038296 onderstel zwart, bekleding donkergrijs

/20 NL32.1
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Barkrukken 67/80

3038298

Lino 2WS
Barkruk.
—  zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  zetelhoogte 65 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

95 65 42 45

zwart (34350) bruin (34355)

3038297 onderstel zwart, bekleding zwart

3038298 onderstel zwart, bekleding bruin

/20 NL32.2



/20 NL32.3

Ba
rk

ru
kk

en
 

TABLON®

Barkrukken 
Indoor/Outdoor

Trill – perfect  
voor elke gelegenheid

Gewoon bijeenkomen  
Krukken komen altijd uitnodigend over. 
Ze zijn ongedwongen en zorgen voor een 
goed humeur. Op krukken geniet men van 
bistro-ontspanning, in het leven van alledag 
ingelaste pauzes, gesprekken. Wanneer 
men de tijd buiten doorbrengt, vinden Trill 
indoor/outdoor krukken al snel een plekje. 
En al evenzeer komen ze binnen van pas. 
Gewoonweg overal, waar men gewoon 
bijeenkomt.

Doordacht design
Trill krukken hebben het niet nodig om 
groots uit te pakken. Worden ze op het 
gegeven moment niet benodigd, dan staan 
ze gestapeld aan de kant. Daarbij moet hun 
design zich geenszins verstoppen: het is niet 
alleen mooi, maar straalt ook rust uit en is 
functioneel. De kleuren zijn zodanig we-
loverwogen gekozen, dat Trill krukken zich 
in een ruime waaier aan stijlen van woon-
keukens en buitenruimtes thuis voelen.     

Licht en beweeglijk
Trill krukken bestaan uit UV-bestendig fiber-
glas-polypropyleen. Dit materiaal biedt heel 
wat positiefs. Het is vooral licht, het maakt 
de Trill meubelen beweeglijk en verleent 
daardoor aan de gehele scenerie extra flexi-
biliteit en een ontspannen uitstraling. Moeite-
loos kunnen of één of meerdere krukken 
gewoon even anders gepositioneerd wor-
den. De slipvrije voetdoppen verhinderen 
sporen, de hoge resistentie verdraagt een 
vlot transport of lichte schokken – en natuur-
lijk het stapelen en wegzetten.
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Barkrukken 67/80

3038026

Trill 2
Barkruk.
—  barkruk volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
—  duurzaam, omdat volledig recyclebaar
—  kan binnen en buiten worden gebruikt
—  rugleuning
—  volledig gekleurd, mat effect
—  met anti-slip voetdoppen
—  stapelbaar om ruimte te besparen
—  gemakkelijk te transporteren
—  belastbaar tot ca. 150 kg
—  gemakkelijk te reinigen en duurzaam
—  voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
—  zetelhoogte 65 cm

85,5 65 50,5 47,5

tortora/grijs antracite/anthracite agave/groen bianco/wit

senape/geel ottanio/blauw tabacco/brown

3038021 tortora/grijs

3038022 antracite/antraciet

3038023 agave/groen

3038024 bianco/wit

3038025 senape/geel

3038026 ottanio/blauw

3038027 tabacco/bruine

/20 NL32.4
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3038035

Trill 3
Barkruk.
—  barkruk volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
—  duurzaam, omdat volledig recyclebaar
—  kan binnen en buiten worden gebruikt
—  rugleuning
—  volledig gekleurd, mat effect
—  met anti-slip voetdoppen
—  stapelbaar om ruimte te besparen
—  gemakkelijk te transporteren
—  belastbaar tot ca. 150 kg
—  gemakkelijk te reinigen en duurzaam
—  voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
—  zetelhoogte 76 cm

96,5 76 53 50

tortora/grijs antracite/anthracite agave/groen bianco/wit

senape/geel ottanio/blauw tabacco/brown

3038031 tortora/grijs

3038032 antracite/antraciet

3038033 agave/groen

3038034 bianco/wit

3038035 senape/geel

3038036 ottanio/blauw

3038037 tabacco/bruine

Barkrukken 67/80

/20 NL32.5
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Stoelen

Lilly 1
Stoel.
—  zitting en rugleuning triplex met wit laminaat
—  gesloten rugleuning
—  stapelbaar
—  belastbaar tot ca. 120 kg
—  zetelhoogte 47 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

85 47 38 51

wit

3037133 onderstel verchroomd, zit laminaat wit

/20 NL49
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3037137

Lea 1
Stoel.
—  zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
—  open rugleuning
—  belastbaar tot ca. 120 kg
—  zetelhoogte 49 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

80 49 41 48

zwart (31529)

3037137 onderstel eik, bekleding zwart

/20 NL50
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3038257

Jole
Stoel.
—  zit en rugleuning stoffen bekleding
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  hoogte van de armleuningen 65 cm
—  zetelhoogte 50 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

81 50 45 61

groen (33501) rood (33502) blauw (33503) light grey (33504)

donkergrijs (33505)

3038251 onderstel zwart, bekleding groen

3038252 onderstel zwart, bekleding rood

3038253 onderstel zwart, bekleding blauw

3038254 onderstel zwart, bekleding lichtgrijs

3038255 onderstel zwart, bekleding donkergrijs

3038256 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding groen

3038257 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding rood

3038258 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding blauw

3038259 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding lichtgrijs

3038260 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding donkergrijs

/20 NL50.1
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3038248

Ella S
Stoel.
—  zit en rugleuning stoffen bekleding
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  hoogte van de armleuningen 65 cm
—  zetelhoogte 48 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

81 48 46 60

groen (33501) rood (33502) blauw (33503) light grey (33504)

donkergrijs (33505)

3038241 onderstel zwart, bekleding groen

3038242 onderstel zwart, bekleding rood

3038243 onderstel zwart, bekleding blauw

3038244 onderstel zwart, bekleding lichtgrijs

3038245 onderstel zwart, bekleding donkergrijs

3038246 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding groen

3038247 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding rood

3038248 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding blauw

3038249 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding lichtgrijs

3038250 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding donkergrijs

/20 NL50.2
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3038122

Ella WS
Stoel.
—  zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  hoogte van de armleuningen 65 cm
—  zetelhoogte 48 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

81 48 46 60

zwart (34350) leigrijs (34351)

3038121 onderstel zwart, bekleding zwart

3038122 onderstel zwart, bekleding leigrijs

/20 NL50.3
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3038212

Diego K
Stoel.
—  zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  hoogte van de armleuningen 67 cm
—  zetelhoogte 48 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

83 48 43 55

zwart (31529) taupe (31501) verkeersrood (31513) donkergrijs (31528)

slib donker (31502) lichtgrijs (31527) crème (31507) donkerbruin (31503)

bordeaux rood 
(31512) ecru (31521)

3038201 onderstel zwart, bekleding zwart

3038202 onderstel zwart, bekleding taupe

3038203 onderstel zwart, bekleding verkeersrood

3038204 onderstel zwart, bekleding donkergrijs

3038205 onderstel zwart, bekleding slib donker

3038206 onderstel zwart, bekleding lichtgrijs

3038207 onderstel zwart, bekleding crème

3038208 onderstel zwart, bekleding donkerbruin

3038209 onderstel zwart, bekleding bordeaux rood

3038210 onderstel zwart, bekleding ecru

3038211 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding zwart

3038212 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding taupe

3038213 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding verkeersrood

3038214 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding donkergrijs

3038215 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding slib donker

3038216 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding lichtgrijs

3038217 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding crème

3038218 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding donkerbruin

3038219 onderstel roestvrij staalkleurig, 
bekleding bordeaux rood

3038220 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding ecru
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3038221

Diego S
Stoel.
—  zit en rugleuning met stoffen bekleding
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  hoogte van de armleuningen 67 cm
—  zetelhoogte 48 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

83 48 43 55

groen (33501) rood (33502) blauw (33503) light grey (33504)

donkergrijs (33505)

3038221 onderstel zwart, bekleding groen

3038222 onderstel zwart, bekleding rood

3038223 onderstel zwart, bekleding blauw

3038224 onderstel zwart, bekleding lichtgrijs

3038225 onderstel zwart, bekleding donkergrijs

3038226 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding groen

3038227 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding rood

3038228 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding blauw

3038229 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding lichtgrijs

3038230 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding donkergrijs
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3038272

Mila K
Stoel.
—  zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  zetelhoogte 47 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

92 47 43 51

zwart (31529) taupe (31501) verkeersrood (31513) donkergrijs (31528)

slib donker (31502) lichtgrijs (31527) crème (31507) donkerbruin (31503)

bordeaux rood 
(31512) ecru (31521)

3038261 onderstel zwart, bekleding zwart

3038262 onderstel zwart, bekleding taupe

3038263 onderstel zwart, bekleding verkeersrood

3038264 onderstel zwart, bekleding donkergrijs

3038265 onderstel zwart, bekleding slib donker

3038266 onderstel zwart, bekleding lichtgrijs

3038267 onderstel zwart, bekleding crème

3038268 onderstel zwart, bekleding donkerbruin

3038269 onderstel zwart, bekleding bordeaux rood

3038270 onderstel zwart, bekleding ecru

3038271 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding zwart

3038272 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding taupe

3038273 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding verkeersrood

3038274 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding donkergrijs

3038275 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding slib donker

3038276 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding lichtgrijs

3038277 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding crème

3038278 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding donkerbruin

3038279 onderstel roestvrij staalkleurig, 
bekleding bordeaux rood

3038280 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding ecru
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3038284

Mila S
Stoel.
—  zit en rugleuning met stoffen bekleding
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  zetelhoogte 47 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

92 47 43 51

groen (33501) rood (33502) blauw (33503) light grey (33504)

donkergrijs (33505)

3038281 onderstel zwart, bekleding groen

3038282 onderstel zwart, bekleding rood

3038283 onderstel zwart, bekleding blauw

3038284 onderstel zwart, bekleding lichtgrijs

3038285 onderstel zwart, bekleding donkergrijs

3038286 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding groen

3038287 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding rood

3038288 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding blauw

3038289 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding lichtgrijs

3038290 onderstel roestvrij staalkleurig, bekleding donkergrijs
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3038291

Lino 1K
Stoel.
—  zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  zetelhoogte 47 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

82 47 41 47

zwart (31529) donkergrijs (31528)

3038291 onderstel zwart, bekleding zwart

3038292 onderstel zwart, bekleding donkergrijs
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3038294

Lino 1WS
Stoel.
—  zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof
—  gesloten rugleuning
—  belastbaar tot ca. 130 kg
—  zetelhoogte 47 cm

Leveringstijd 4–5 weken.

82 47 41 47

zwart (34350) bruin (34355)

3038293 onderstel zwart, bekleding zwart

3038294 onderstel zwart, bekleding bruin
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Trill 1 – ottanio/blauw

Trill A 1 – agave/groen

Klaar voor verrassingen
Plots wordt er nog een zitplaats beno-
digd. Of moeten stoelen plaatsbespa-
rend ondergebracht worden. Dan is 
het de beurt aan de Trill indoor/out-
door stoelen. Ze zijn stapelbaar. Ze 
staan altijd ter beschikking wanneer 
ze nodig zijn, kunnen zowel binnen 
als buiten gebruikt worden en zijn 
snel te plaatsen of te verwijderen. En 
ze misstaan echt nooit!

Harmonieuze verschijning
Trill indoor/outdoor stoelen doen 
beroep op actuele inrichtingsoplossin-
gen, omdat ze wonderbaarlijk in staat 
zijn om zich aan te passen. Want hun 
uiterlijk is ongekunsteld, functioneel en 
sober. Al op het eerste gezicht wordt 
duidelijk: hier klopt alles. En daar is 
niets aan toe te voegen.

Ongecompliceerd materiaal
De perfecte aanvulling op de uiterlijke 
verschijningsvorm is het materiaal. 
Het UV-bestendige fiberglas-polypro-
pyleen van Trill is vooral één ding: 
ongecompliceerd. Het neemt (bijna) 
niets kwalijk. Het is licht, maar toch 
stabiel en resistent. Stapelbare stoelen 
moeten het een en ander kunnen door-
staan. Trill indoor/outdoor stoelen 
hebben geen bescherming nodig 
(uitzondering: aanhoudende vorst). En 
niet in de laatste plaats: Trill stoelen 
zijn compleet recyclebaar.

TABLON®

Stoelen 
Indoor/Outdoor

Trill – overal passend,  
toverachtig comfortabel
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3038011

Trill 1
Stoel.
—  stoel volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
—  duurzaam, omdat volledig recyclebaar
—  kan binnen en buiten worden gebruikt
—  open rugleuning
—  volledig gekleurd, mat effect
—  met anti-slip voetdoppen
—  stapelbaar om ruimte te besparen
—  gemakkelijk te transporteren
—  belastbaar tot ca. 150 kg
—  gemakkelijk te reinigen en duurzaam
—  voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
—  zetelhoogte 47 cm

82,5 47 51,5 50

tortora/grijs antracite/anthracite agave/groen bianco/wit

senape/geel ottanio/blauw tabacco/brown

3038011 tortora/grijs

3038012 antracite/antraciet

3038013 agave/groen

3038014 bianco/wit

3038015 senape/geel

3038016 ottanio/blauw

3038017 tabacco/bruine
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3038003

Trill A 1
Stoel met armleuningen.
—  stoel volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
—  duurzaam, omdat volledig recyclebaar
—  kan binnen en buiten worden gebruikt
—  open rugleuning
—  volledig gekleurd, mat effect
—  met anti-slip voetdoppen
—  stapelbaar om ruimte te besparen
—  gemakkelijk te transporteren
—  belastbaar tot ca. 150 kg
—  gemakkelijk te reinigen en duurzaam
—  voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
—  hoogte van de armleuningen 64,5 cm
—  zetelhoogte 47,5 cm

82,5 47,5 53,5 58,5

tortora/grijs antracite/anthracite agave/groen bianco/wit

senape/geel ottanio/blauw tabacco/brown

3038001 tortora/grijs

3038002 antracite/antraciet

3038003 agave/groen

3038004 bianco/wit

3038005 senape/geel

3038006 ottanio/blauw

3038007 tabacco/bruine

Stoelen
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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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Mio

Eengreepsmengkraan. Chroom, 
zwart mat of roestvrij stalen finish.

Focu s
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SpaceFlexx set

Ordesysteem. Frame met flexibele 
indeling nesttex® (transportbanden 
van hightech-textiel, wasmachine-
bestendig).

Duplex E

Dubbele contactdoos. Roestvrij 
staal. Met veiligheidscontactdozen 
en geïntegreerde waterafvoer. 
Zeer geringe inbouwdiepte, 
inbouw achteraf mogelijk.

Cox Base-Board® 900

Aanvullend niveau voor de Cox® 
Base inbouw-afvalverzamelaar, 
antraciet. Met 4 bewaardozen en 
houders. Met softintreksysteem en 
demping.
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Ella     Stoel, stoffen bekleding


