
 
 
 
Persinformatie 
 

Keukenaccessoires 

Review area30 

Vakbeurzen stimuleren de marktdynamiek 
 
Tijdens talrijke vaktechnische gesprekken gedurende de dagen van de jaarbeurs area30 
bleek op de Naber stand in Löhne iedereen blij te zijn, elkaar terug te zien. De in complete 
assortimenten aan keukenaccessoires gespecialiseerde fabrikant had tijdens de lange 
door de pandemie veroorzaakte ontmoetingspauze de goede relaties met 
branchevertegenwoordigers blijven onderhouden. Het is de persoonlijke band met klanten, 
partners en nog andere branche-experts die op innovatie gerichte ondernemingen zoals 
Naber waardevolle impulsen voor de ontwikkeling van nieuwe en voor de verdere 
ontwikkeling van bestaande producten en oplossingen geeft. 
 
De bezoekersaantallen overtroffen duidelijk de verwachtingen – tegelijk begaf men zich op 
welbekend terrein. Zoals in totaliteit de organisator van de jaarbeurs area30 had ook de 
firma Naber voor haar beursstand een maximaal bezoekersaantal vastgelegd. Uitsluitend 
digitaal – ook dat maakte deel uit van het hygiëne- en veiligheidsconcept – was de 
productinformatie beschikbaar: door de QR-code te scannen, geraakten de vakbezoekers 
tot het area30-themaoverzicht op naber.com en konden zij de brochures direct downloaden 
en als gedrukte exemplaren opvragen. 
 
De plaats in de keuken optimaal benutten 
 
Uit de vaktechnische gesprekken kan de Top-Five van de Keukenherfst 2021 afgeleid 
worden: ten eerste het Naber trio: de volstrekt duidelijke weergave van stabiele containers 
voor de afvalscheiding die onder de spoelunit, kraan en accessoires voor de 
wateraansluiting inbegrepen, gepositioneerd zijn, maakte de voordelen van een holistische 
planning voor het beurspubliek zichtbaar. Alleen al het op elkaar afgestemde trio, 
bestaande uit spoelunit, kraan en afvalverzamelaars, benut de plaats in deze intensief 
belaste voorbereidingszone van de keuken zo goed mogelijk. Boven de containers voor de 
afvalverwijdering biedt het zelfs nog een schuiflade voor opbergdoeleinden. 
 
Op de plaatsen twee tot vijf staan de SELECTAkit® afvalverzamelaars van Naber 
nogmaals als zelfstandig thema tussen licht- en ventilatietechniek en vóór het interieur. 
Vooral de technische systemen, waarmee er individuele verlichtings- en efficiënte 
keukenventilatieconcepten gerealiseerd kunnen worden, worden op jaarbeurzen intensief 
beoordeeld en bediscussieerd. Hier, net zoals bij spoelunits, kranen en montagemateriaal, 
werden de zeer informatieve modules uit de Naber Live-Tour gebruikt die in de 
websiterubriek "Actueel" te allen tijde digitaal gestart kan worden. 
 
Stijlvolle oplossingen voor keuken en Home Office 
 
Beursstanden scoren slechts zelden punten met een smaakvolle inrichting. Meer net deze 
ontstond echter door de flexibel combineerbare reksystemen en highlights op het gebied 
van de uitrusting van nissen op de Naber stand. Indrukweekend dankzij hun rechtlijnige en 
afgeslankte esthetiek gaven de rekelementen het getoonde interieur structuur en 
definieerden ze bovendien een kantoorwerkplaats in de woning. Een voorbeeldige 
demonstratie van de manier waarop absoluut stijlvol hoogwaardige keukenaccessoires ook 
aan de andere kant van de keuken voor wooncomfort zorgen. 



  

   
 
 
 
  
 

Perstekst en foto's voor gebruikelijke toepassing. Gelieve u bij vragen te wenden aan: 
Naber GmbH, Susanne Osewold – Marketing, 
Enschedestr. 24, 48529 Nordhorn, Tel.: +49 5921 704-229, Fax: +49 5921 704-158, 
Internet: www.naber.com, E-Mail: marketing@naber.com 
 

Ondernemingsleiding 
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. 
 
 

 

 
Tot het harmonieuze totaalbeeld van de door receptiebalie en grote besprekingsruimte 
gewijzigde verschijning van Nader op de jaarbeurs in het pandemiejaar 2021 behoorde de 
kleurrijke slogan "Hello again". De uiteenlopende lettertypes weerspiegelden de lang 
verwachte levendigheid van deze branche-event en de voorpret van het Naber team op 
nog andere live-evenementen. 
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