
 
 
 
Persinformatie 
 

Keukenaccessoires 

Met een vaste stijl en vol effect: innovaties van Naber op het 
gebied van kranen en spoelunits 
 
In elke keuken worden spoelunit en kraan in ruime mate belast en zij trekken de aandacht 
– functionaliteit en esthetiek moeten perfect op elkaar afgestemd zijn. De firma Naber 
schenkt het duo accessoires veel aandacht bij haar ontwikkelingswerk. Na aantrekkelijke 
innovaties op het gebied van spoelunits brengt de in keukenaccessoires gespecialiseerde 
fabrikant een reeks premium keukenkranen op de markt die door intrinsieke waarden en 
een geaccentueerd design weten te overtuigen. 
 
Duurzaam en evenwichtig: ARMATE® SERVIZIO 
 
Met de doelmatigheid van een onverslijtbare keukenkraan laat de nieuwe serie ARMATE® 
SERVIZIO van Naber een charmant-luxueuze gevoelsindruk achter. De drie modelfamilies 
in een uitmuntend design bieden bedieningscomfort plus unieke producteigenschappen. 
De sterke punten van de "Portare" kranen met hoge uitloop – verkrijgbaar ook in zwart mat 
– liggen vooral in het zwenkbereik van 360 graden en in de energie-efficiënte Cold-Start 
technologie: tot in de middelste stand van de menghendel wordt alleen de 
koudwaterleiding geopend. Pas bij beweging van de hendel boven deze zeer vaak 
gekozen middelste stand uit tot in het bereik van wam water wordt het energie-intensief 
verhitte water erbij gemengd. "Portare" kranen zijn met antikalkluchtsproeiers uitgerust en 
weten bovendien door loepzuivere oppervlakken te bekoren. 
 
Een vaste stijl hebben ook de "Lastra" kranen met een duidelijke lijnvoering en een 
absoluut te vertrouwen binnenwerk. Als resultaat van het zorgvuldige hoogglans-
chroomwerk resp. van de roestvrij stalen veredeling gaat van hun oppervlakken een 
fascinerende lichtkracht uit. Het vormenspel van de "Venere" kranen is zeer expressief en 
laat gebogen en rechte lijnen harmonieus in elkaar vloeien. Het model met uittrekbare 
uitloop omvat een bolvormige serviesdouche met twee straaltypes aan een 150 cm lange, 
ijzersterke textielslang.  
 
De geavanceerde techniek van de ARMATE® SERVIZIO kranen "Made in Germany" 
bewerkstelligt een vlotte en exacte mix van koud met warm water en beschermt tegen 
brandwonden. Naber verleent op alle modellen tien jaar garantie en biedt een in het hele 
gebied van Duitsland en Oostenrijk verspreide klantenservice. Een brochure over de 
nieuwe kranen licht de producten in detail toe en staat op naber.com gratis ter beschikking 
om gedownload te worden. 
 
Inventief en flexibel: inbouw-spoelunits plus accessoires 
 
Voor kleine stedelijke keukenruimtes, chique keukeneilanden, gezellige tot exclusieve 
woonkeukens en de speciale situatie van voorvensters zijn in het NABER-CONTURA® 
assortiment van inbouw-spoelunits de ideale oplossingen te vinden. Aangeboden worden 
modellen van roestvrij staal, keramiek en het composietmateriaal Cin-Nagranit voor alle 
inbouwvarianten en meestal ook in een set met de passende kraan. De ondanks hun 
zijdezachte zintuiglijke waarneming ronduit robuuste inbouw-spoelunits van composiet 
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Hans-Joachim Naber is de onvermoeibare 
drijvende kracht achter de ontwikkeling en  
realisatie van innovatieve producten. 
Ingrid Naber bestuurt doelbewust de ressorts  
personeel, organisatie en financiën. 
Lasse Naber realiseert met sprankelende geest  
de afstemming op de toekomst van de onderneming. 
 
 
 

Naber GmbH 
Een dynamisch groeiende onderneming van de  
keukentoebehorenbranche. Meer dan 3.500 
toebehorenartikelen behoren bij het product- 
gamma. Talrijke internationaal erkende 
designbekroningen onderlijnen de 
innovatiekracht van de sedert tientallen jaren 
succesvolle familieonderneming. 
 
 

 

heeft de firma Naber in zes hedendaagse kleuren als solo-spoelunit en ook met kleine en 
grotere afdruppelvlakken in haar programma. 
 
Een keuze uit vijf trendkleuren, inclusief wit mat, bieden de originele keramische inbouw-
spoelunits PickUP en LineUP (Design by Hans Winkler Design, Grafenau). Bij deze reeks 
met enkel bekken ligt het accent op de op verschillende wijze vormgegeven 
afdruppelvlakken: bij de LineUP-modellen bevinden deze zich naast het bekken en hebben 
ze een praktische kleine druppelkom. Bij de PickUP spoelunits daarentegen is het 
afdruppelvlak in de spoelunit geïntegreerd, het vormt daar een klein bordes. Daardoor is 
het onderste bereik van het bekken verkleind en wordt er bij het schoonmaken van slechts 
enkele stukken dan ook weinig water verbruikt.  
 
De vast geïntegreerde kraan van de bekroonde combinatie van inbouw-spoelunits Corno 
Turno (Design by tbSTUDIO, Berlijn) met ergonomische kopbesturing kan met slechts één 
handeling zover overgeheld worden, dat ze zich compleet in het bekken bevindt. Het 
model is het uitgangspunt voor nog andere mooi gevormde innovaties in het roestvrij 
stalen segment NABER-CONTURA®. De Corno series maken vooral indruk door hun 
minimalistisch designconcept. In de Corno Piu series bijvoorbeeld is pure esthetiek terug te 
vinden in de smalle bekkenrand, in het vlak met de vloer geïntegreerde zeefkorfventiel en 
in de in het hetzelfde vlak geïntegreerde overloop. Door de natslijp-finish vertonen de 
modellen een zeer fijne, gemakkelijk te reinigen oppervlaktestructuur. 
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