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Uw specialist in 
keukenaccessoires 

en maatwerk.

Ourea Kitchenware is op korte tijd 
uitgegroeid tot een gevestigde waarde 

in de keukenmarkt. Zowel de kleine 
keukeninstallateurs als de grotere 

spelers in de keuken- en interieurmarkt 
kunnen bij ons terecht. Als 

trendwatcher zijn wij voortdurend op 
zoek naar de nieuwste tendensen in 

de keukenwereld.
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Our Experience 
= Your Advantage

One-stop-shop
Keukenkranen, spoeltafels, afvalsystemen, elektro, verlichting, installatiemateriaal, … 
maar ook maatwerk onder de vorm van inox werkbladen en frames en onderstellen. 

We verdelen alle meest gangbare merken en zijn  exclusief verdeler van o.a. 
Lanesto, Selsiuz, MGS, Artinox , Gessi, Hailo, Bachmann en ABK. 

Gespecialiseerde productkennis en uitstekende service. 
Onze focus ligt op het doorgronden van alle producteigenschappen. Zo kunnen wij 

 steeds s ecifieke o lossingen bieden volgens  ensen en verlangens  steeds 
met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Een gepaste service en ondersteuning, daar 
willen wij garant voor staan.

Overzichtelijke en gebruiksvriendelijke catalogus en webshop
In deze catalogus staat alles per soort onderverdeeld en vervolgens per merk. Erg 
handig om een compleet overzicht te hebben. Aanvullend op de catalogus kan u 
ook op de webshop www.oureashop.be terecht. Daar kan u gebruik maken van o.a. 
de andige oekfilters en  vindt er de tec nisc e tekeningen ter g van de kranen 
en spoeltafels.  Ook bestellen is online mogelijk in enkele muisklikken.

Ruime voorraad en stipte leveringen
Wij hebben een mooie basisvoorraad waardoor veel van de meest courante 
producten en merken vlot uit onze stock leverbaar zijn. Bovendien zorgen we zelf 
voor de leveringen  on e c a e rs orgen voor een correcte en vlotte levering  
De leveringen worden 1 keer per week, doorgaans steeds op dezelfde dag bij u 
afgeleverd.
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Het Ourea-team
staat steeds 
voor u klaar!

Roeland Moors 
Zaakvoerder
053 220 220

roeland.moors@oureakitchenware.be

Didier Smetreyns
Binnendienst/accountmanager 

maatwerk inox werkbladen en frames
053 220 660

works@oureakitchenware.be

Saartje Derriks
Binnendienst

marketing & social media
053 220 220 

saartje.derriks@oureakitchenware.be

Sara Van der Borght
Accountmanager Oost

0498 653 787
sara.vanderborght@oureakitchenware.be

Gertjan Wyns 
Technisch/commercieel medewerker

053 220 660
service@oureakitchenware.be

Tine Devriendt
Accountmanager West

0471 610 842
tine.devriendt@oureakitchenware.be

Inge Van der Cruys 
Binnendienst accessoires en 

standaardproducten
053 220 220

sales@oureakitchenware.be
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Informatiegegevens
Maatschappelijke zetel:
Benedenstraat 15
1760 ROOSDAAL

Kantoor en magazijn:
Hoevestraat 25
1755 GOOIK 

BNP Paribas Fortis IBAN: BE26 0018 5944 4429
RPR Brussel KBO 0543.528.315
BTW: BE 0543.528.315

Telefoon: +32 53 220 220
(binnendienst standaardproducten en accessoires) 
Telefoon: +32 53 220 660 (maatwerk)
Fax: +32 53 220 320

Website: www.oureakitchenware.be
Webshop B2B: www.oureashop.be
Contacteer ons voor uw persoonlijke login!

Algemeen mailadres: info@oureakitchenware.be
Bestellingen: sales@oureakitchenware.be

 ertes en bestellingen aat er
works@oureakitchenware.be.

Volg ons op :

Guy De Bruyn
aga i nier c a  e r

Tony Declerck
aga i nier c a  e r 

Glenn Schockaert
Magazijnier
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dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Leveringen

Wij leveren doorgaans steeds op dezelfde weekdag, volgens de regio waar u zich bevindt. 
Hieronder vindt u een overzicht wanneer we in welke regio leveren.

Service

Voor Lanesto, Selsiuz, MGS en Gessi wordt de dienst na verkoop volledig door Ourea zelf 
verzorgd. Voor de dienst na verkoop van alle andere merken verwijzen we u graag door naar de 
desbetre ende servicea deling van de abrikant el  

Indien u een service-aanvraag wilt doen volstaat het om een mailtje te sturen naar
service@oureakitchenware.be. Graag steeds volgende info meegeven:
- omschrijving van het probleem met eventueel foto- of videomateriaal.
- onze factuur of leverbon van het product.
- contactgegevens van de klant waar de interventie moet plaats vinden.
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8 keukenkranen
11 ——— Lanesto
23 ——— Gessi
37 ——— MGS
43 ——— KWC
55 ——— Franke
67 ——— Hansgrohe
73 ——— Grohe
83 ——— Blanco
89 ——— Dornbracht
93 ——— Villeroy & Boch

96 multifunctie kranen
99   —— Selsiuz
121 —— Quooker
131 —— Grohe

136 zeepverdelers

144 spoeltafels
147 —— Lanesto
161 —— ABK
167 —— Artinox
177 —— Franke
207 —— Blanco
215 —— Villeroy & Boch

222 afvalsystemen
225 —— Lanesto
229 —— Hailo
237 —— Franke
241 —— Stala
245 —— Blanco

248 electro
251 —— Novy
267 —— Franke
273 —— PlasmaMade

276 verlichting & stopcontacten
279 —— Lanesto ledverlichting
297 —— stopcontacten

302 meubilair
305 —— Lanesto
311 —— Frames
317 —— Massieve roestvrij stalen 

werkbladen

320 achterwandsystemen
323 —— Atmocore
327 —— Alusplash
333 —— Linea

336 installatiemateriaal
339 —— water
347 —— lucht
359 —— gas
363 —— onderhoud
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 keukenkranen
8  95

De technische tekeningen van de kranen 
kan u steeds raadplegen op onze webshop 

www.oureashop.be

De kranen die u kan bekijken in onze catalogus 
zijn slechts een greep uit een groter assortiment.

Uiteraard kunnen wij u het volledige gamma 
aanbieden per merk.

Behalve de merken die vermeld staan in de 
catalogus voor keukenkranen, biedt Ourea nog 

andere merken aan zoals bijvoorbeeld 
Vola  ansa  a  oni en V

U mag ons altijd contacteren met een
bepaalde vraag. Wij zullen steeds zoeken naar 

een passend voorstel.
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11 Lanesto
23 Gessi
37 MGS
43 KWC
55 Franke
67 Hansgrohe
73 Grohe
83 Blanco
89 Dornbracht
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Stijlvol design aan aantrekkelijke prijzen
Lanesto is het huismerk van Ourea en groepeert een breed gamma aan 
keukenaccessoires. Naast spoeltafels en kranen heeft Lanesto ook een 
uitgebreid gamma van afvalsystemen, verlichting en installatiemateriaal 
met telkens een mooi en functioneel design aan aantrekkelijke prijzen 
voor de consument en interessante aankoopvoorwaarden voor de 
vakhandel.

Door onze uitstekende contacten en diepgaande 
samenwerkingsakkoorden met fabrikanten kunnen wij een volledig 
gamma van producten aanbieden die vaak een alternatief vormen 
voor gekende A-merken. Ourea zoekt voortdurend naar interessante 
producten om het assortiment uit te breiden.

Op de meeste Lanesto producten geldt een garantie binnen België 
van 5 jaar waarvan de eerste twee jaar een volledige waarborg 
geldt en van het tweede tot en met het vijfde de onderdelen gedekt 
worden. Indien u, of uw klant, kiest om na het tweede jaar een 
herstelling aan huis aan te vragen, zullen voorrijkosten en uurloon 
aangerekend worden. Tarieven zijn terug te vinden op onze website 
www.oureakitchenware.be. Door hun aantrekkelijke prijs geldt op 
sommige modellen een omruilgarantie.

keukenkranen
Lanesto
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW12

K02009
Mat zwart
€ 261,45 / € 316,35

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 355 mm

Belforte

K02010
Mat zwart
€ 261,45 / € 316,35

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 370 mm

Vulcano

K01053
Geborsteld
€ 248,85 / € 301,11

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 182 mm

Latina
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW

 L
AN

ES
TO

 K
EU

KE
NK

RA
NE

N

13

K01088
Geborsteld
€ 366,45 / € 443,40

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
uittrekbare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Belgaqua gekeurd

• Hoogte vanaf het werkblad: 183 mm

Latina Uittrekbaar

K01054
Geborsteld
€ 285,60 / € 345,58

K01054-GD
Goudkleur
€ 319,20 / € 386,23

K01054-CO
Koperkleur
€ 319,20 / € 386,23

K01054-GM
Gun Metal
€ 319,20 / € 386,23

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 287 mm

Bergamo

K01071
Geborsteld
€ 366,45 / € 443,40

K01071-GM
Gun Metal
€ 431,55 / € 522,18

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
uittrekbare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Belgaqua gekeurd

• Hoogte vanaf het werkblad: 298 mm

Bergamo Uittrekbaar
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW14

K01055
Geborsteld
€ 285,60 / € 345,58

K01055-GD
Goudkleur
€ 319,20 / € 386,23

K01055-CO
Koperkleur
€ 319,20 / € 386,23

K01055-GM
Gun Metal
€ 319,20 / € 386,23

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• Hendel gaat enkel naar voor

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 405 mm

Ancona

K01072
Geborsteld
€ 366,45 / € 443,40

K01072-GD
Goudkleur
€ 431,55 / € 522,18

K01072-CO
Koperkleur
€ 431,55 / € 522,18

K01072-GM
Gun Metal
€ 431,55 / € 522,18

K01072-ZW
Mat zwart
€ 431,55 / € 522,18

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
uittrekbare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• Hendel gaat enkel naar voor

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Belgaqua gekeurd

• Hoogte vanaf het werkblad: 400 mm

• Kraan in goud, koper of mat zwart pas 
verkrijgbaar vanaf juli 2022

Ancona Uittrekbaar

K01056
Geborsteld
€ 285,60 / € 345,58

K01056-GD
Goudkleur
€ 319,20 / € 386,23

K01056-CO
Koperkleur
€ 319,20 / € 386,23

K01056-GM
Gun Metal
€ 319,20 / € 386,23

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• Hendel gaat enkel naar voor

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 325 mm

Modena
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K01073
Geborsteld
€ 366,45 / € 443,40

K01073-GD
Goudkleur
€ 431,55 / € 522,18

K01073-CO
Koperkleur
€ 431,55 / € 522,18

K01073-GM
Gun Metal
€ 431,55 / € 522,18

K01073-ZW
Mat zwart
€ 431,55 / € 522,18

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
uittrekbare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• Hendel gaat enkel naar voor

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Belgaqua gekeurd

• Hoogte vanaf het werkblad: 330 mm

• Kraan in goud, koper of mat zwart pas 
verkrijgbaar vanaf juli 2022

Modena Uittrekbaar

K01057
Geborsteld
€ 285,60 / € 345,58

K01057-GD
Goudkleur
€ 319,20 / € 386,23

K01057-CO
Koperkleur
€ 319,20 / € 386,23

K01057-GM
Gun Metal
€ 319,20 / € 386,23

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• Hendel gaat enkel naar voor

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 295 mm

Bolzano

K01074
Geborsteld
€ 366,45 / € 443,40

K01074-GD
Goudkleur
€ 431,55 / € 522,18

K01074-CO
Koperkleur
€ 431,55 / € 522,18

K01074-GM
Gun Metal
€ 431,55 / € 522,18

K01074-ZW
Mat zwart
€ 431,55 / € 522,18

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
uittrekbare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• Hendel gaat enkel naar voor

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Belgaqua gekeurd

• Hoogte vanaf het werkblad: 295 mm

• Kraan in goud, koper of mat zwart pas 
verkrijgbaar vanaf juli 2022

Bolzano Uittrekbaar
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW16

K01090
Chroom
€ 151,20 / € 182,95

K01091
Inox-look
€ 205,80 / € 249,02

  

  

  

  

• Eenhendelkeukenmengkraan draaibare 
uitloop

• Keramisch binnenwerk

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 327 mm

Napoli

K01058
Geborsteld
€ 421,05 / € 509,47

  

  

  

  

  

• Eenhendelkeukenmengkraan van massief 
V  met oge flexibele itloo  met 

sproeier

• De sproeier is voorzien van een knop om 
te schakelen tussen de normale en de 
sproeistand.

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 535 mm

Exclusivo

K01062
Chroom
€ 312,90 / € 378,61

K01063
Inox-look
€ 438,90 / € 531,07

  

  

  

  

• en endelke kenmengkraan met flexibele 
en draaibare uitloop

• De sproeier is voorzien van een knop om 
te schakelen tussen de normale en de 
sproeistand.

• Keramisch binnenwerk

• Minimale afstand tot achterwand is 75 
mm!!

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 505 mm

Bari
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K01064
Chroom
€ 264,60 / € 320,17

K01065
Inox-look
€ 350,70 / € 424,35

  

  

  

  

• Eenhendelkeukenmengkraan draaibare 
uitloop

• Keramisch binnenwerk

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 265 mm

Taranto

K02002
Chroom
€ 215,25 / € 260,45

  

  

  

  

  

• Eenhendelkeukenmengkraan draaibare 
uitloop

• Keramisch binnenwerk

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 205 mm

Forli

K01066
Chroom
€ 111,30 / € 134,67

K01067
Inox-look
€ 182,70 / € 221,07

  

  

  

  

• Eenhendelkeukenmengkraan draaibare 
uitloop

• Keramisch binnenwerk

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 160 mm

Palermo
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW18

K01075
Chroom
€ 340,20 / € 411,64

K01076
Inox-look
€ 464,10 / € 561,56

  

K09001
Twee losse puntstukken
€ 8,61 / € 10,42

  

  

• Tweegreepsmengkraan in klassieke stijl

• Keramisch binnenwerk

• Inclusief verlengset voor bladen dikker 
dan 32mm

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• 2x standaard kraangat Ø 35 mm

• Opgelet! 2 losse puntstukken NIET 
inbegrepen! Apart te bestellen met 
referentie K09001

• Hoogte vanaf het werkblad: 320 mm

Classica

K01077
Chroom
€ 204,75 / € 247,75

K01078
Brons
€ 215,25 / € 260,45

  

  

  

  

• Tweegreepsmengkraan in klassieke stijl

• Keramisch binnenwerk

• Niet geschikt voor werkbladen dikker dan  
38 mm!!

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 250 mm

Antica

K02006
Chroom
€ 287,70 / € 348,12

K02007
Koperkleur
€ 317,10 / € 383,69

K02008
Inox-look
€ 383,25 / € 463,73

  

  

  

• Tweegreepsmengkraan in klassieke stijl

• Keramisch binnenwerk

• Niet geschikt voor werkbladen dikker dan  
38 mm!!

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 366,5 mm

Gemello
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K02004
Chroom
€ 406,35 / € 491,68

K02005
Inox-look
€ 542,85 / € 656,85

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met lange greep

• Keramisch binnenwerk

• Niet geschikt voor werkbladen dikker dan  
38 mm!!

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 289 mm

Vecchio

K01085
Chroom
€ 261,45 / € 316,35

K01087
Inox-look
€ 345,45 / € 417,99

K01086
Brons
€ 304,50 / € 368,45

  

K09001
Twee losse puntstukken
€ 9,00 / € 10,89

  

• Tweegreepsmengkraan in klassieke stijl

• Keramisch binnenwerk

• Inclusief verlengset voor bladen dikker 
dan 32mm

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• 2x standaard kraangat Ø 35 mm

• Opgelet! 2 losse puntstukken NIET 
inbegrepen! Apart te bestellen met 
referentie K09001

• Hoogte vanaf het werkblad: 222 mm

Nostalgia
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW20

K01100
Geborsteld
€ 439,95 / € 532,34

K01100-GD
Goudkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01100-CO
Koperkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01100-GM
Gun Metal
€ 469,35 / € 567,91

  

  

• Driegatsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Hoge bedieningsknoppen in kruisvorm

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangaten Ø 35 mm

• Hoogte uitloop vanaf het werkblad: 304 
mm

Veneto Rond

K01101
Geborsteld
€ 439,95 / € 532,34

K01101-GD
Goudkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01101-CO
Koperkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01101-GM
Gun Metal
€ 469,35 / € 567,91

  

  

• Driegatsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Hoge bedieningsknoppen in kruisvorm

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangaten Ø 35 mm

• Hoogte uitloop vanaf het werkblad: 309 
mm

Veneto Haaks

K01102
Geborsteld
€ 439,95 / € 532,34

K01102-GD
Goudkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01102-CO
Koperkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01102-GM
Gun Metal
€ 469,35 / € 567,91

  

  

• Driegatsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Hoge bedieningsknoppen in kruisvorm

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangaten Ø 35 mm

• Hoogte uitloop vanaf het werkblad: 248 
mm

Veneto Recht

Boek OureaCatalogus 2022.indb   20 14/03/2022   15:08



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW

 L
AN

ES
TO

 K
EU

KE
NK

RA
NE

N

21

K01106
Geborsteld
€ 439,95 / € 532,34

K01106-GD
Goudkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01106-CO
Koperkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01106-GM
Gun Metal
€ 469,35 / € 567,91

  

  

• Driegatsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Ronde platte bedieningsknoppen

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangaten Ø 35 mm

• Hoogte uitloop vanaf het werkblad: 304 
mm

Siena Rond

K01107
Geborsteld
€ 439,95 / € 532,34

K01107-GD
Goudkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01107-CO
Koperkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01107-GM
Gun Metal
€ 469,35 / € 567,91

  

  

• Driegatsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Ronde platte bedieningsknoppen

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangaten Ø 35 mm

• Hoogte uitloop vanaf het werkblad: 309 
mm

Siena Haaks

K01108
Geborsteld
€ 439,95 / € 532,34

K01108-GD
Goudkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01108-CO
Koperkleur
€ 469,35 / € 567,91

K01108-GM
Gun Metal
€ 469,35 / € 567,91

  

  

• Driegatsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Ronde platte bedieningsknoppen

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangaten Ø 35 mm

• Hoogte uitloop vanaf het werkblad: 248 
mm

Siena Recht
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taliaanse nesse
aar kan e beter terec t voor mooi design en verfi nde vormen dan in 

Italië? De uitvinder van iconische reeksen als Rettangolo en Logik heeft 
een volledige lijn van keukenkranen die uitblinkt in design. Gessi kan 
als geen ander een kraan vormgeven en toont dat ook met reeksen als 
Oxygene, Neptune, iSpa en vele anderen.

Gessi heeft een bijzondere naam opgebouwd met zijn badkamerkranen 
en toont nu een collectie van keukenkranen.

Op deze keukenkranen geldt een garantie binnen België van 5 
jaar waarvan de eerste twee jaar een volledige waarborg geldt 
en van het tweede tot en met het vijfde de onderdelen gedekt 
worden. Indien u, of uw klant, kiest om na het tweede jaar een 
herstelling aan huis aan te vragen zullen voorrijkosten en uurloon 
aangerekend worden. Tarieven zijn terug te vinden op onze website 
www.oureakitchenware.be

keukenkranen
Gessi

5
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 60301.031 
 Chroom 
 € 309,00   /   € 373,89 

 60301.149 
 Geborsteld 
 € 429,00   /   € 519,09 

 60301.299 
 Zwart 
 € 399,00   /   € 482,79 

        

        

        

 • Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 454 mm 

 Stelo C 

 60303.031 
 Chroom 
 € 459,00   /   € 555,39 

 60303.149 
 Geborsteld 
 € 599,00   /   € 724,79 

 60303.299 
 Zwart 
 € 579,00   /   € 700,59 

        

        

        

 • Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 454 mm 

 Stelo C Uittrekbaar 

 60305.031 
 Chroom 
 € 309,00   /   € 373,89 

 60305.149 
 Geborsteld 
 € 429,00   /   € 519,09 

 60305.299 
 Zwart 
 € 399,00   /   € 482,79 

        

        

        

 • Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 380 mm 

 Stelo U 
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 60307.031 
 Chroom 
 € 449,00   /   € 543,29 

 60307.149 
 Geborsteld 
 € 589,00   /   € 712,69 

 60307.299 
 Zwart 
 € 569,00   /   € 688,49 

        

        

        

 • Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 387 mm 

 Stelo U Uittrekbaar 

 60309.031 
 Chroom 
 € 319,00   /   € 385,99 

 60309.149 
 Geborsteld 
 € 429,00   /   € 519,09 

 60309.299 
 Zwart 
 € 399,00   /   € 482,79 

        

        

        

 • Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 333 mm 

 Stelo L 

 60311.031 
 Chroom 
 € 376,00   /   € 454,96 

 60311.149 
 Geborsteld 
 € 529,00   /   € 640,09 

 60311.299 
 Zwart 
 € 529,00   /   € 640,09 

        

        

        

 • Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 338 mm 

 Stelo L Uittrekbaar 
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 60313.031 
 Chroom 
 € 469,00   /   € 567,49 

 60313.149 
 Geborsteld 
 € 609,00   /   € 736,89 

 60313.299 
 Zwart 
 € 579,00   /   € 700,59 

        

        

        

 • Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 355 mm 

 Stelo L Uittrekbaar 

 60315.031 
 Chroom 
 € 539,00   /   € 652,19 

 60315.149 
 Geborsteld 
 € 639,00   /   € 773,19 

 60315.299 
 Zwart 
 € 629,00   /   € 761,09 

        

        

        

 • Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 490 mm 

 Stelo Uittrekbaar 
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60001.599
Finox/Zwart
€ 629,00 / € 761,09

  

  

  

  

  

• Tweegatsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• edieningskno  in art finox

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 432 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

Mesh Uittrekbaar

60003.599
Finox/Zwart
€ 599,00 / € 724,79

  

  

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zijdelingse bediening in zwart

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 433 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

Mesh Uittrekbaar

60005.599
Finox/Zwart
€ 619,00 / € 748,99

  

  

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening en sproeier in zwart

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 469 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

Mesh
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60010.239
Geborsteld
€ 1.019,00 / € 1.232,99

60010.707
Gun Metal
€ 1.539,00 / € 1.862,19

60010.708
Koperkleur
€ 1.539,00 / € 1.862,19

60010.726
Warm geborsteld
€ 1.539,00 / € 1.862,19

  

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 478 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

316 Flessa

60016.239
Geborsteld
€ 1.019,00 / € 1.232,99

60016.707
Gun Metal
€ 1.869,00 / € 2.261,49

60016.708
Koperkleur
€ 1.869,00 / € 2.261,49

60016.726
Warm geborsteld
€ 1.869,00 / € 2.261,49

60016.299
Zwart
€ 1.789,00 / € 2.164,69

60016.727
Goud
€ 1.869,00 / € 2.261,49

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 465 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

316 Flessa

60022.239
Geborsteld
€ 1.019,00 / € 1.232,99

60022.707
Gun Metal
€ 1.979,00 / € 2.394,59

60022.708
Koperkleur
€ 1.979,00 / € 2.394,59

60022.726
Warm geborsteld
€ 1.979,00 / € 2.394,59

60022.299
Zwart
€ 1.889,00 / € 2.285,69

60022.727
Goud
€ 1.979,00 / € 2.394,59

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 465 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

316 Flessa Uittrekbaar
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60012.239
Geborsteld
€ 1.019,00 / € 1.232,99

60012.707
Gun Metal
€ 1.859,00 / € 2.249,39

60012.708
Koperkleur
€ 1.859,00 / € 2.249,39

60012.726
Warm geborsteld
€ 1.859,00 / € 2.249,39

  

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 478 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

316 Meccanica

60018.239
Geborsteld
€ 1.019,00 / € 1.232,99

60018.707
Gun Metal
€ 2.259,00 / € 2.733,39

60018.708
Koperkleur
€ 2.259,00 / € 2.733,39

60018.726
Warm geborsteld
€ 2.259,00 / € 2.733,39

60018.299
Zwart
€ 2.109,00 / € 2.551,89

60018.727
Goud
€ 2.259,00 / € 2.733,39

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 465 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

316 Meccanica

60024.239
Geborsteld
€ 1.019,00 / € 1.232,99

60024.707
Gun Metal
€ 2.369,00 / € 2.866,49

60024.708
Koperkleur
€ 2.369,00 / € 2.866,49

60024.726
Warm geborsteld
€ 2.369,00 / € 2.866,49

60024.299
Zwart
€ 2.219,00 / € 2.684,99

60024.727
Goud
€ 2.369,00 / € 2.866,49

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 465 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

316 Meccanica 
Uittrekbaar
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60014.239
Geborsteld
€ 1.019,00 / € 1.232,99

60014.707
Gun Metal
€ 1.859,00 / € 2.249,39

60014.708
Koperkleur
€ 1.859,00 / € 2.249,39

60014.726
Warm geborsteld
€ 1.859,00 / € 2.249,39

  

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 478 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

316 Cesello

60020.239
Geborsteld
€ 1.019,00 / € 1.232,99

60018.707
Gun Metal
€ 2.259,00 / € 2.733,39

60020.708
Koperkleur
€ 2.259,00 / € 2.733,39

60020.726
Warm geborsteld
€ 2.259,00 / € 2.733,39

60020.299
Zwart
€ 2.109,00 / € 2.551,89

60020.727
Goud
€ 2.259,00 / € 2.733,39

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 465 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

316 Cesello

60026.239
Geborsteld
€ 1.019,00 / € 1.232,99

60026.707
Gun Metal
€ 2.369,00 / € 2.866,49

60026.708
Koperkleur
€ 2.369,00 / € 2.866,49

60026.726
Warm geborsteld
€ 2.369,00 / € 2.866,49

60026.299
Zwart
€ 2.219,00 / € 2.684,99

60026.727
Goud
€ 2.369,00 / € 2.866,49

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 465 mm

• Tip: kies een bijpassende zeepverdeler

316 Cesello Uittrekbaar
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 60053.031 
 Chroom 
 € 369,00   /   € 446,49 

 60053.149 
 Finox 
 € 729,00   /   € 882,09 

 60053.599 
 Finox / Zwart 
 € 469,00   /   € 567,49 

 60053.707 
 Gun Metal 
 € 729,00   /   € 882,09 

 60053.708 
 Koperkleur 
 € 729,00   /   € 882,09 

        

 • Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad:  379 mm 

 • Tip: kies een bijpassende zeepverdeler 

 Officine i e  

 60051.031 
 Chroom 
 € 279,00   /   € 337,59 

 60051.149 
 Finox 
 € 649,00   /   € 785,29 

 60051.599 
 Finox / Zwart 
 € 389,00   /   € 470,69 

 60051.707 
 Gun Metal 
 € 649,00   /   € 785,29 

 60051.708 
 Koperkleur 
 € 649,00   /   € 785,29 

        

 • Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad:  379 mm 

 • Tip: kies een bijpassende zeepverdeler 

 Officine 

 60055.031 
 Chroom 
 € 689,00   /   € 833,69 

 60055.149 
 Finox 
 € 1.099,00   /   € 1.329,79 

 60055.599 
 Finox / Zwart 
 € 929,00   /   € 1.124,09 

 60055.707 
 Gun Metal 
 € 1.099,00   /   € 1.329,79 

 60055.708 
 Koperkleur 
 € 1.099,00   /   € 1.329,79 

        

 • Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad:  487 mm 

 • Tip: kies een bijpassende zeepverdeler 

 Officine 
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60071.031
Chroom
€ 499,00 / € 603,79

60071.149
Finox
€ 659,00 / € 797,39

60071.707
Gun Metal
€ 769,00 / € 930,49

60071.708
Koperkleur
€ 769,00 / € 930,49

  

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop en induwbaar

• Bediening bovenaan

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad:  289 mm

Up & down window

60073.031
Chroom
€ 380,00 / € 459,80

60073.149
Finox
€ 519,00 / € 627,99

60073.299
Mat zwart
€ 489,00 / € 591,69

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Bediening bovenaan

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad:  289 mm

Up & down

17153.031
Chroom
€ 299,00 / € 361,79

17153.149
Finox
€ 379,00 / € 458,59

  

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 410 mm

Proton Uittrekbaar
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17151.031
Chroom
€ 219,00 / € 264,99

17151.149
Finox
€ 349,00 / € 422,29

  

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 368 mm

Proton

17179.031
Chroom
€ 339,00 / € 410,19

17179.149
Geborsteld
€ 409,00 / € 494,89

 / 

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 368 mm

Proton

50103.031
Chroom
€ 316,00 / € 382,36

50103.149
Finox
€ 419,00 / € 506,99

  

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 291 mm

Helium Uittrekbaar
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50103.379
Wit
€ 325,00 / € 393,25

50103.399
Zwart
€ 339,00 / € 410,19

  

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 291 mm

Helium Uittrekbaar

50105.031
Chroom
€ 259,00 / € 313,39

50105.149
Finox
€ 329,00 / € 398,09

  

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 290 mm

Helium

50105.379
Wit
€ 269,00 / € 325,49

50105.399
Zwart
€ 279,00 / € 337,59

  

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 290 mm

Helium
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 50009.031 
 Chroom 
 € 525,00   /   € 635,25 

 50009.149 
 Finox 
 € 709,00   /   € 857,89 

        

        

        

        

 • Semi-professionele ééngreepsmengkraan 
met beweegbare uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 474 mm 

 Helium 

 60075.031 
 Chroom 
 € 199,00   /   € 240,79 

 60075.299 
 Zwart 
 € 299,00   /   € 361,79 

        

        

        

        

 • Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 407 mm 

 Helium 

 60077.031 
 Chroom 
 € 269,00   /   € 325,49 

 60077.299 
 Zwart 
 € 399,00   /   € 482,79 

        

        

        

        

 • Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop 

 • Zijdelingse bediening 

 • Keramisch binnenwerk 

 • 360° draaibaar 

 • Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 407 mm 

 Helium Uittrekbaar 
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Italiaanse luxe en Zwitserse precisie
MGS Kranen in roestvrij staal combineren Italiaanse luxe en design met 
Zwitserse precisie. Het resultaat is een perfecte harmonie tussen slanke 
lijnen, simpele vormen en esthetiek en techniek.

Al sinds 1997 zijn MGS Kranen het toonbeeld van elegantie en 
e ci ntie  de beste k aliteit roestvri  staal loo t vloeiend over in een 
tijdloos, functioneel design. Even duurzaam als mooi, de MGS Kranen 
zijn met een zijdezachte bediening en ongeëvenaarde betrouwbaarheid 
een modern kunstwerkje in elke keuken en badkamer. 

MGS is een Italiaanse fabrikant uit Gravellona Toce, dicht bij het Lago 
Maggiore, op ongeveer anderhalf uur rijden van Milaan.

Op alle MGS Kranen geldt een garantie van 2 jaar.
De termijn loopt vanaf de aankoopdatum en is enkel geldig 

its oorlegging an een o ieel aan oo be i s aar it 
ondubbelzinnig de aankoopdatum kan worden afgeleid.

keukenkranen
MGS

2
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0160VE238B
Geborsteld
€ 1.065,00 / € 1.288,65

0160VE438B
Black Steel
€ 1.672,00 / € 2.023,12

0160VE838B
Titanium
€ 1.672,00 / € 2.023,12

0160VE338B
Rose Gold
€ 1.771,00 / € 2.142,91

0160VEC38B
Yellow Gold
€ 1.771,00 / € 2.142,91

  

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop met 2 stralen

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 400 mm

Vela D uittrekbaar

0170VE238B
Geborsteld
€ 1.208,00 / € 1.461,68

0170VE438B
Black Steel
€ 1.892,00 / € 2.289,32

0170VE838B
Titanium
€ 1.892,00 / € 2.289,32

0170VE338B
Rose Gold
€ 2.189,00 / € 2.648,69

0170VEC38B
Yellow Gold
€ 2.189,00 / € 2.648,69

  

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop met 2 stralen

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 522 mm

Vela SD uittrekbaar

0110VE238BD
Geborsteld
€ 1.417,00 / € 1.714,57

0110VE438BD
Black Steel
€ 2.288,00 / € 2.768,48

0110VE838BD
Titanium
€ 2.288,00 / € 2.768,48

  

  

  

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop met 2 stralen

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 780 mm

Vela LD uittrekbaar
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0159SP238B
Geborsteld
€ 895,00 / € 1.082,95

0159SP438B
Black Steel
€ 1.419,00 / € 1.716,99

0159SP838B
Titanium
€ 1.419,00 / € 1.716,99

0159SP338B
Rose Gold
€ 1.518,00 / € 1.836,78

0159SPC38B
Yellow Gold
€ 1.518,00 / € 1.836,78

  

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop met 2 stralen

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 447 mm

Spin D uittrekbaar

0161SP238B
Geborsteld
€ 957,00 / € 1.157,97

0161SP438B
Black Steel
€ 1.515,00 / € 1.833,15

0161SP838B
Titanium
€ 1.515,00 / € 1.833,15

0161SP338B
Rose Gold
€ 1.615,00 / € 1.954,15

0161SPC38B
Yellow Gold
€ 1.615,00 / € 1.954,15

  

• Eéngreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop met 2 stralen

• Zijdelingse bediening

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 332 mm

Spin HD uittrekbaar

0178SP238B
Geborsteld
€ 2.068,00 / € 2.502,28

0178SP438B
Black Steel
€ 3.355,00 / € 4.059,55

0178SP838B
Titanium
€ 3.355,00 / € 4.059,55

0178SP338B
Rose Gold
€ 3.685,00 / € 4.458,85

0178SPC38B
Yellow Gold
€ 3.685,00 / € 4.458,85

  

• Tweegreepsmengkraan met 
spoeldouchegarnituur

• Ergonomische bedieningshendel

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 464 mm

Spin DF SP uittrekbaar

ke
uk

en
kr

an
en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   39 14/03/2022   15:09



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW40

0154NE238B
Geborsteld
€ 531,00 / € 642,51

0154NE438B
Black Steel
€ 853,00 / € 1.032,13

0154NE838B
Titanium
€ 853,00 / € 1.032,13

0154NE338B
Rose Gold
€ 908,00 / € 1.098,68

0154NEC38B
Yellow Gold
€ 908,00 / € 1.098,68

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Ergonomische bedieningshendel

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 312 mm

Nemo RH

0163NE238B
Geborsteld
€ 770,00 / € 931,70

0163NE438B
Black Steel
€ 1.155,00 / € 1.397,55

0163NE838B
Titanium
€ 1.155,00 / € 1.397,55

0163NE338B
Rose Gold
€ 1.364,00 / € 1.650,44

0163NEC38B
Yellow Gold
€ 1.364,00 / € 1.650,44

  

• Eéngreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Ergonomische bedieningshendel

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 270 mm

Nemo RHA
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Zwitserse precisie
Met een geschiedenis van meer dan 140 jaar is het Zwitserse KWC 
één van de oudste kranenfabrikanten. Niet te verwonderen dat zij 
hoogwaardige oplossingen voor de keuken kunnen aanbieden.

Innovatie, esthetiek en precisie zijn dan ook geen holle woorden.

Livello, Ono en Zoe zijn intussen bijna iconische reeksen geworden waar 
KWC vooral in massief roestvrijstalen kranen een zeer breed aanbod 
heeft. KWC behoort sinds 2013 tot de Franke groep waardoor het merk 
toegang kreeg tot een itgebreid geografisc  gebied

KWC kranen hebben een 5 jaar all-in garantie.

keukenkranen
KWC

5
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10.121.103.151FL
Zwart
€ 1.104,00 / € 1.335,84

10.121.103.150FL
Wit
€ 1.104,00 / € 1.335,84

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop en geïntegreerd licht

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Verborgen uittrekbare perlator - Neoperl® 
Caché®, tot 600 mm uittrekbaar

• KWC patroon M 35 - universeel met 
keramische schijventechniek

• Slangdoorvoer draaibaar 270°

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 419 mm

Eve

10.111.102.700FL
Geborsteld
€ 866,20 / € 1.048,10

10.111.102.000FL
Chroom
€ 696,60 / € 842,89

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Verborgen uittrekbare perlator - Neoperl® 
Caché®, tot 600 mm uittrekbaar

• KWC patroon M 35 - universeel met 
keramische schijventechniek

• Slangdoorvoer draaibaar 270°

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 339 mm

Eve

10.111.103.700FL
Geborsteld
€ 866,20 / € 1.048,10

10.111.103.000FL
Chroom
€ 696,60 / € 842,89

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Verborgen uittrekbare perlator - Neoperl® 
Caché®, tot 600 mm uittrekbaar

• KWC patroon M 35 - universeel met 
keramische schijventechniek

• Slangdoorvoer draaibaar 270°

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 419 mm

Eve
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10.231.013.700FL
Geborsteld
€ 529,80 / € 641,06

10.231.013.000FL
Chroom
€ 353,20 / € 427,37

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 160°

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Neoperl® Caché®

• KWC patroon M 35 - universeel met 
keramische schijventechniek

• Veiligheid voor kinderen - koud water bij 
hendelpositie naar voor

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 323 mm

Livello

10.231.103.700FL
Geborsteld
€ 689,00 / € 833,69

10.231.103.000FL
Chroom
€ 459,40 / € 555,87

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop, tot 600mm uittrekbaar

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Neoperl® Caché®

• KWC patroon L 39 - universeel met 
keramische schijventechniek

• Veiligheid voor kinderen - koud water bij 
hendelpositie naar voor

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 326 mm

Livello Uittrekbaar

10.201.102.176FL
Zwart
€ 939,10 / € 1.136,31

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop, tot 500mm uittrekbaar

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Neoperl® Caché®

• KWC patroon S 25

• Slangdoorvoer draaibaar 270°

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.6

• Hoogte vanaf het werkblad: 380 mm

Zoë Uittrekbaar
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10.271.023.700FL
Geborsteld
€ 685,50 / € 829,46

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 160°

• Neoperl® Cascade®

• KWC patroon L 39 - universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 216 mm

Inox

10.271.103.700FL
Geborsteld
€ 818,20 / € 990,02

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop, tot 700mm uittrekbaar

• Neoperl® Cascade®

• KWC patroon L 39 - universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 233 mm

Inox Uittrekbaar

10.271.033.700FL
Geborsteld
€ 896,60 / € 1.084,89

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier, tot 700mm uittrekbaar

• Vergrendelbare zeefstraal

• KWC patroon L 39 - universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 233 mm

Inox Uittrekbaar
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10.151.023.700FL
Geborsteld
€ 737,80 / € 892,74

10.151.023.000FL
Chroom
€ 644,40 / € 779,72

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 270°

• Neoperl® Caché®

• Hendel van chirurgisch staal

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 298 mm

Ono

10.151.113.700FL
Geborsteld
€ 839,00 / € 1.015,19

10.151.113.000FL
Chroom
€ 649,10 / € 785,41

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop, tot 700mm uittrekbaar

• Neoperl® Cascade®

• Hendel van chirurgisch staal

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 298 mm

Ono Uittrekbaar

10.151.033.700FL
Geborsteld
€ 922,40 / € 1.116,10

10.151.033.000FL
Chroom
€ 806,20 / € 975,50

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier, tot 700mm uittrekbaar

• Neoperl® Caché®

• Hendel van chirurgisch staal

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 298 mm

Ono Uittrekbaar
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10.151.102.700FL
Geborsteld
€ 885,40 / € 1.071,33

10.151.102.000FL
Chroom
€ 758,10 / € 917,30

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop, tot 700mm uittrekbaar

• Neoperl® Caché®

• Hendel van chirurgisch staal

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 395 mm

Ono Uittrekbaar

10.151.003.000FL
Chroom
€ 822,40 / € 995,10

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier, tot 700mm uittrekbaar

• KWC Jetclean

• Hendel van chirurgisch staal

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 311 mm

Ono Uittrekbaar

10.151.013.000FL
Chroom
€ 693,90 / € 839,62

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Neoperl® Caché®

• Hendel van chirurgisch staal

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 304 mm

Ono
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10.151.413.700FL
Geborsteld
€ 1.126,90 / € 1.363,55

10.151.413.000FL
Chroom
€ 792,20 / € 958,56

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Neoperl® SLIM®

• Hendel van chirurgisch staal

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 265 mm

Ono

10.151.423.700FL
Geborsteld
€ 2.247,70 / € 2.719,72

10.151.423.000FL
Chroom
€ 1.579,20 / € 1.910,83

  

  

  

  

• engree smengkraan met ig flex 
gepatenteerde veerslangtechnologie

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Neoperl® SLIM®

• Hendel van chirurgisch staal

• Vaatdouche met geÏntegreerde 
onderdrukomstelling

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Hoogte vanaf het werkblad: 645 mm

Ono

10.191.023.000FL
Chroom
€ 347,10 / € 419,99

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 160°

• Neoperl® Perlator®

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 293 mm

Ava
KW

C 
KE

UK
EN

KR
AN

EN
 

ke
uk

en
kr

an
en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   49 14/03/2022   15:09



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW50

10.191.113.000FL
Chroom
€ 434,20 / € 525,38

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop, tot 700mm uittrekbaar

• Neoperl® Caché®

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Slangdoorvoer draaibaar 130°

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 304 mm

Ava Uittrekbaar

10.191.033.000FL
Chroom
€ 483,10 / € 584,55

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier, tot 700mm uittrekbaar

• KWC Jetclean

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Slangdoorvoer draaibaar 130°

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 304 mm

Ava Uittrekbaar

10.191.103.000FL
Chroom
€ 434,20 / € 525,38

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop, tot 600mm uittrekbaar

• Neoperl® Caché®

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Slangdoorvoer draaibaar 130°

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 270 mm

Ava Uittrekbaar

Boek OureaCatalogus 2022.indb   50 14/03/2022   15:09



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 51

10.191.003.000FL
Chroom
€ 483,10 / € 584,55

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier, tot 600mm uittrekbaar

• KWC Jetclean

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Slangdoorvoer draaibaar 360°

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 275 mm

Ava Uittrekbaar

10.371.033.000FL
Chroom
€ 267,30 / € 323,43

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop, tot 700mm uittrekbaar

• KWC Powerclean

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Slangdoorvoer draaibaar 130°

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M34 x 1

• Hoogte vanaf het werkblad: 235 mm

Isla Uittrekbaar

10.441.023.000FL
Chroom
€ 219,80 / € 265,96

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 160°

• Neoperl® Cascade®

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 248 mm

Luna-E
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10.441.033.000FL
Chroom
€ 303,70 / € 367,48

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier, tot 600mm uittrekbaar

• KWC Powerclean

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Slangdoorvoer draaibaar 130°

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.5

• Hoogte vanaf het werkblad: 260 mm

Luna-E Uittrekbaar

10.441.023.176FL
Mat zwart
€ 285,90 / € 345,94

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 270°

• Neoperl® Caché®

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.6

• Hoogte vanaf het werkblad: 248 mm

Luna-E

10.441.033.176FL
Mat zwart
€ 394,20 / € 476,98

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met 
uittrekbarevaatdouche

• Neoperl® Caché®

• KWC patroon M 35- universeel met 
keramische schijventechniek

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm, bevestiging 
met schroefdraadhuls M33 x 1.7

• Hoogte vanaf het werkblad: 260 mm

Luna-E Uittrekbaar
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Expert in de keuken
Als wereldwijd trendsettende fabrikant van intelligente keukenproducten, 
staat Franke garant voor een leidinggevende innovatiekracht die de 
maatstaf bepaalt in design, kwaliteit en functionaliteit. Honderd jaar 
ervaring, toonaangevende knowhow en de bekwaamheid om visionair 
denken om te zetten in de realiteit liggen aan de basis hiervan.

Technisch doordacht, met een innovatief design en vele functionele 
details, ondersteunen de Franke kranen optimaal alle processen 
en handelingen in de keuken. Of het nu in een extravagant design 
is, of in chroom, roestvrijstaal of met licht – Franke biedt altijd een 

assende kraan

Franke keukenkranen hebben een waarborg van 5 jaar waarvan 
de eerste 2 jaar een full garantie betreft. Vanaf het 3e tot en met het 
5e aar orden de onderdelen osteloos ter bes i ing gesteld

keukenkranen
Franke
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301791
Geborsteld
€ 789,06 / € 954,76

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop 360°

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 550 mm

Pescara Hoog

301793
Geborsteld
€ 675,53 / € 817,39

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop 360°

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 420 mm

Pescara Laag

301846
Chroom
€ 561,99 / € 680,01

301880
Zwart mat
€ 704,36 / € 852,28

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop 360°

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 460 mm

Pescara
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 57

301839
Chroom
€ 354,94 / € 429,48

  

  

  

  

  

• Semi-professionele eengreepsmengkraan

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 530 mm

Flexus

301771
Chroom
€ 391,01 / € 473,12

301772
Chroom/Zwart
€ 402,66 / € 487,22

301773
Chroom/Wit
€ 402,66 / € 487,22

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 291 mm

Neptune Evo Uittrekbaar

301774
Chroom
€ 331,66 / € 401,31

301775
Chroom/Zwart
€ 343,30 / € 415,39

301776
Chroom/Wit
€ 343,30 / € 415,39

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 290 mm

Neptune Evo
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301002
Inox-look
€ 535,00 / € 647,35

301001
Chroom
€ 455,00 / € 550,55

301007
Zwart mat
€ 575,00 / € 695,75

301008
Wit mat
€ 575,00 / € 695,75

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zwaaihoek 180°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 312 mm

Active L Uittrekbaar

301014
Inox-look
€ 445,00 / € 538,45

301013
Chroom
€ 365,00 / € 441,65

301019
Zwart mat
€ 485,00 / € 586,85

301020
Wit mat
€ 485,00 / € 586,85

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zwaaihoek 180°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 312 mm

Active L

301027
Chroom
€ 490,00 / € 592,90

301028
Inox-look
€ 570,00 / € 689,70

301029
Zwart mat
€ 610,00 / € 738,10

301030
Wit mat
€ 610,00 / € 738,10

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zwaaihoek 180°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 312 mm

Active J Uittrekbaar
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301035
Chroom
€ 400,00 / € 484,00

301036
Inox-look
€ 440,00 / € 532,40

301037
Zwart mat
€ 480,00 / € 580,80

301038
Wit mat
€ 480,00 / € 580,80

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zwaaihoek 180°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 312 mm

Active J

301971
Geborsteld
€ 775,00 / € 937,75

301977
Zwart mat
€ 815,00 / € 986,15

  

 / 

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop en ventielbediening

• Zwaaihoek 180°

• Bedient ook de afvoerset

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 312 mm

• Beschikbaar vanaf juni 2022

Active Twist Uittrekbaar

301972
Geborsteld
€ 685,00 / € 828,85

301978
Zwart mat
€ 725,00 / € 877,25

  

 / 

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop en ventielbediening

• Zwaaihoek 180°

• Bedient ook de afvoerset

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 388 mm

• Beschikbaar vanaf juni 2022

Active Twist
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301874
Geborsteld
€ 318,56 / € 385,46

301906
Industrieel zwart
€ 420,68 / € 509,02

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 297 mm

Atlas Neo Uittrekbaar

301875
Geborsteld
€ 263,45 / € 318,77

301907
Industrieel zwart
€ 356,78 / € 431,70

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 297 mm

Atlas Neo

301916
Chroom
€ 325,18 / € 393,47

301917
Onyx
€ 369,27 / € 446,82

301918
Metaal wit
€ 369,27 / € 446,82

301973
Zwart mat
€ 369,27 / € 446,82

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 294 mm

Urban Uittrekbaar
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301919
Chroom
€ 270,06 / € 326,77

301920
Onyx
€ 314,15 / € 380,12

301921
Metaal wit
€ 314,15 / € 380,12

301974
Zwart mat
€ 314,15 / € 380,12

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 294 mm

Urban

301940
Chroom
€ 235,37 / € 284,80

301975
Zwart mat
€ 275,00  € 332,75

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Zwaaihoek 150°

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 360 mm

Lina Uittrekbaar

301943
Chroom
€ 176,79 / € 213,92

301976
Zwart mat
€ 275,00  € 332,75

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 350 mm

Lina
FR

AN
KE

 K
EU

KE
NK

RA
NE

N 

ke
uk

en
kr

an
en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   61 14/03/2022   15:09



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW62

301720
Chroom
€ 318,86 / € 385,82

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier

• Zwaaihoek 360°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 369 mm

Fox Uittrekbaar

301337
Chroom
€ 200,17 / € 242,21

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Zijdelingse bediening (links, midden of 
rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 370 mm

Fox

301777
Chroom
€ 473,65 / € 573,12

301778
Inox-look
€ 473,65 / € 573,12

301779
Brons
€ 473,65 / € 573,12

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier

• Zwaaihoek 360°

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 312 mm

Old England Uittrekbaar
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301780
Chroom
€ 414,29 / € 501,29

301781
Inox-look
€ 414,29 / € 501,29

301782
Brons
€ 414,29 / € 501,29

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 290 mm

Old England

301747
Chroom
€ 143,15 / € 173,21

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier

• Zwaaihoek 120°

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 188 mm

Novara Eco Uittrekbaar

301748
Chroom
€ 108,24 / € 130,97

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 160 mm

Novara Eco
FR

AN
KE

 K
EU

KE
NK

RA
NE

N 

ke
uk

en
kr

an
en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   63 14/03/2022   15:09



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW64

301630
Chroom
€ 129,17 / € 156,30

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier

• Zwaaihoek 130°

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 175 mm

Liquido Uittrekbaar

301699
Chroom
€ 89,62 / € 108,44

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Zwaaihoek 360°

• Binnenwerk met keramische schijven

• Flexibele aansluitslangen

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 184 mm

Spider
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Een hoogwaardig kwaliteitsmerk
Al meer dan 100 jaar verzinnen ze bij Hansgrohe nieuwe manieren om 
met water om te gaan. De eisen op het gebied van design en functie zijn 
na verloop van tijd grondig veranderd. Als toonaangevende innovator in 
de sanitairbranche werkt Hansgrohe actief mee aan deze ontwikkeling.

Kranen van Hansgrohe hebben allemaal één ding gemeen: de 
innovatieve Select-technologie en een ergonomische greep, waarmee 
keukenwerk gemakkelijker is dan ooit.

Bovendien heeft Hansgrohe de keukenkraan en spoelbak als eenheid 
ontworpen. Het resultaat: een volledig nieuw en veel comfortabeler 
bedieningsconcept. Door dit concept kan men de bedieningselementen 
van de keukenkraan loskoppelen en op de voorste rand van de 
s oelbak laatsen

Hoogste kwaliteit is een elementair onderdeel van de Hansgrohe 
bedri s loso e  aaro  bieden i  ons enten een ri illige 
fabrieksgarantie van vijf jaar op hun producten.

keukenkranen
Hansgrohe
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72809800
Inox-look
€ 362,10 / € 438,14

72809000
Chroom
€ 278,70 / € 337,23

72809670
Mat zwart
€ 362,10 / € 438,14

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 270, met 
uittrekbare vuistdouche, 1jet, sBox

• ComfortZone 270

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Uitgerust met sBox

• Maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 296 mm

Talis M54 Uittrekbaar 
met sBox

72808800
Inox-look
€ 291,80 / € 353,08

72808000
Chroom
€ 223,60 / € 270,56

72808670
Mat zwart
€ 291,80 / € 353,08

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 270, met 
uittrekbare vuistdouche, 1jet

• ComfortZone 240

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 296 mm

Talis M54 Uittrekbaar

72840800
Inox-look
€ 248,70 / € 300,93

72840000
Chroom
€ 192,00 / € 232,32

72840670
Mat zwart
€ 248,70 / € 300,93

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 270, 1jet

• ComfortZone 270

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Maximaal debiet bij 3 bar: 8,4 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 296 mm

Talis M54
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72806800
Inox-look
€ 255,20 / € 308,79

72806000
Chroom
€ 196,30 / € 237,52

72806670
Mat zwart
€ 255,20 / € 308,79

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan U 220, 1jet

• ComfortZone 220

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 339 mm

Talis M54

72804800
Inox-look
€ 291,80 / € 353,08

72804000
Chroom
€ 223,60 / € 270,56

72804670
Mat zwart
€ 291,80 / € 353,08

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 220, 1jet

• ComfortZone 220

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 390 mm

Talis M54

72803800
Inox-look
€ 432,90 / € 523,81

72803000
Chroom
€ 332,70 / € 402,57

72803670
Mat zwart
€ 432,90 / € 523,81

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 210, met 
uittrekbare vuistdouche, 1jet, sBox

• ComfortZone 210

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 435 mm

Talis M54 Uittrekbaar 
met sBox
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72802800
Inox-look
€ 362,10 / € 438,14

72802000
Chroom
€ 278,70 / € 337,23

72802670
Mat zwart
€ 362,10 / € 438,14

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 210, met 
uittrekbare vuistdouche, 1jet

• ComfortZone 210

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 435 mm

Talis M54 Uittrekbaar

72801800
Inox-look
€ 496,80 / € 601,13

72801000
Chroom
€ 381,70 / € 461,86

72801670
Mat zwart
€ 496,80 / € 601,13

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 210, met 
uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox

• ComfortZone 210

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Afsluitbare douchestraal, straal keert terug 
door te drukken op de omsteller en keert 
automatisch terug door de mengkraan te 
sluiten

• Maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 435 mm

Talis M54 Uittrekbaar 
met sBox

72800800
Inox-look
€ 425,30 / € 514,61

72800000
Chroom
€ 327,20 / € 395,91

72800670
Mat zwart
€ 425,30 / € 514,61

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 210, met 
uittrekbare vuistdouche, 2jet

• ComfortZone 210

• Draaibare uitloop  360°

• Afsluitbare douchestraal, straal keert terug 
door te drukken op de omsteller en keert 
automatisch terug door de mengkraan te 
sluiten

• Maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche, Quick-Connect doucheslang

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 435 mm

Talis M54 Uittrekbaar
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71832000
Chroom
€ 118,90 / € 143,87

71833000
Chroom - neerklapbaar
€ 152,60 / € 184,65

71839000
Chroom - Coolstart
€ 118,90 / € 143,87

71836000
Chroom (wand)
€ 154,40 / € 186,82

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 160, 1jet

• ComfortZone 160

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 271 mm

Logis M31

74802800
Inox-look
€ 151,50 / € 183,32

74802000
Chroom
€ 116,00 / € 140,36

74802670
Mat zwart
€ 161,50 / € 195,42

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 150, 1jet

• ComfortZone 150

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Maximaal debiet bij 3 bar: 11,6 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 260 mm

Zesis M33

74800800
Inox-look
€ 212,00 / € 256,52

74800000
Chroom
€ 161,50 / € 195,42

74800670
Mat zwart
€ 222,00 / € 268,62

  

  

  

• Eéngreepskeukenmengkraan 150, met 
uittrekbare vuistdouche, 2 jet

• ComfortZone 150

• Draaibare uitloop instelbaar in 4 standen 
op 60°, 110°, 150° of 360°

• Maximaal debiet bij 3 bar: 11,6 l/min

•  aansl itslangen  keramisc  
cartouche

• Safety function: voorinstelbare 
heetwaterbegrenzing

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 260 mm

Zesis M33 Uitrekbaar
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Bron van plezier, technologie, stijl en gemak
Grohe is een grote speler in de sanitairbranche. Ze produceren sanitaire 
producten zoals kranen, thermostaatkranen, douchesystemen en 
installatiesystemen voor de consumenten- en professionele markt. Hun 
kernwaarden kwaliteit, technologie, design en duurzaamheid dragen zij 
hoog in het vaandel. GROHE zorgt voor water van topkwaliteit direct uit 
de keukenkraan, van koud tot kokendheet.

Productfouten die zijn ontstaan zullen op GROHE ’s kosten, en naar 
eigen inzicht, worden verholpen d.m.v. een reparatie, het leveren 
van onderdelen of door het leveren van een nieuw product. In 
het geval dat een reparatie of vervanging nodig wordt geacht, is 
GROHE desgevallend vrij om deze te laten uitvoeren door een 
servicemedewerker van GROHE of een erkend installateur. De 
GROHE-fabrieksgarantie is geldig voor een periode van vijf jaar en 
gaat van start op de aankoopdatum. 

keukenkranen
Grohe
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30270DC0
Inox-look
€ 538,15 / € 651,16

30270000
Chroom
€ 413,95 / € 500,88

30270DA0
Gepolijst Koper
€ 579,54 / € 701,25

30270GL0
Gepolijst Messing
€ 579,54 / € 701,25

30270A00
Gepolijst Gunmetal
€ 579,54 / € 701,25

30270BE0
Gepolijst Nikkel
€ 579,54 / € 701,25

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop “L”

• Draaibare uitloop 360°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 348 mm

Essence Uittrekbaar

30269DC0
Inox-look
€ 408,98 / € 494,87

30269000
Chroom
€ 314,61 / € 380,68

30269DA0
Gepolijst Koper
€ 440,45 / € 532,95

30269GL0
Gepolijst Messing
€ 440,45 / € 532,95

30269A00
Gepolijst Gunmetal
€ 440,45 / € 532,95

30269BE0
Gepolijst Nikkel
€ 440,45 / € 532,95

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop “U”

• Draaibare uitloop (0°,  150° of 360°)

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 300 mm

Essence

30294DC0
Inox-look
€ 759,72 / € 919,27

30294000
Chroom
€ 584,40 / € 707,13

  

  

  

  

• Semi-professionele eengreepsmengkraan

• Draaibare uitloop 360°

• Gekleurde slangen optioneel verkrijgbaar

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Magnetische houder voor de sproeier

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 530 mm

Essence Professional
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32168DC0
Inox-look
€ 395,63 / € 478,71

32168000
Chroom
€ 304,33 / € 368,24

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop “L”

• Draaibare uitloop 360°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 328 mm

Minta Uittrekbaar

31375DC0
Inox-look
€ 353,09 / € 427,24

31375000
Chroom
€ 271,61 / € 328,65

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop “L”

• Draaibare uitloop 360°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 332 mm

Minta

32321DC2
Inox-look
€ 409,71 / € 495,75

32321002
Chroom
€ 315,17 / € 381,35

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop “C”

• 2 stralen

• Draaibare uitloop 360°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 379 mm

Minta Uittrekbaar
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32917DC0
Inox-look
€ 328,24 / € 397,18

32917000
Chroom
€ 252,49 / € 305,51

32917KS0
Zwart
€ 328,68 / € 397,70

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop “C”

• Draaibare uitloop 360°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 356 mm

Minta

32322DC2
Inox-look
€ 409,71 / € 495,75

32322002
Chroom
€ 315,17 / € 381,35

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop “U”

• Draaibare uitloop 360°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 353 mm

Minta Uittrekbaar

32488DC0
Inox-look
€ 328,24 / € 397,18

32488000
Chroom
€ 252,49 / € 305,51

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop “U”

• Draaibare uitloop (0°,  150° of 360°)

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 309 mm

Minta
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32257002
Chroom
€ 324,67 / € 392,86

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier

• 2 stralen

• Draaibare uitloop 100°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 260 mm

Eurodisc Cosmopolitan

33770001
Chroom
€ 241,28 / € 291,95

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop 140°

• Variabel instelbare debietbegrenzer

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 207 mm

Eurodisc

32257001
Chroom
€ 305,62 / € 369,80

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier

• 2 stralen

• Draaibare uitloop 140°

• Variabel instelbare debietbegrenzer

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 225 mm

Eurodisc Uittrekbaar
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31491DC0
Inox-look
€ 603,68 / € 730,45

31491000
Chroom
€ 464,37 / € 561,89

  

  

  

  

• Semi-professionele eengreepsmengkraan

• Draaibare uitloop 360°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Magnetische houder voor de sproeier

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 510 mm

Concetto Professional

32661DC3
Inox-look
€ 292,33 / € 353,72

32661003
Chroom
€ 224,86 / € 272,08

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop (0°,  150° of 360°)

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 354 mm

Concetto

32663DC3
Inox-look
€ 330,03 / € 399,34

32663003
Chroom
€ 253,87 / € 307,18

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
sproeier

• Draaibare uitloop 360°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 361 mm

Concetto Uittrekbaar
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31128DC1
Inox-look
€ 301,09 / € 364,32

31128001
Chroom
€ 231,61 / € 280,25

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop 140°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 265 mm

Concetto

31129DC1
Inox-look
€ 366,56 / € 443,54

31129001
Chroom
€ 281,97 / € 341,18

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Draaibare uitloop 100°

•  ickfix  snelle en eenvo dige 
montage

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 264 mm

Concetto Uittrekbaar

33281003
Chroom
€ 122,16 / € 147,81

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop 140°

• GROHE FastFixation Plus

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 227 mm

Eurosmart
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30305001
Chroom
€ 180,32 / € 218,19

30305DC1
Inox-look
€ 234,41 / € 283,64

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Draaibare uitloop 140°

• GROHE FastFixation Plus

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 227 mm

Eurosmart Uittrekbaar

31536001
Chroom
€ 110,51  € 133,72

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop 360°

• GROHE FastFixation Plus

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 332 mm

BauCurve

31680000
Chroom
€ 94,47  € 114,31

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop 140°

• GROHE FastFixation Plus

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 202 mm

BauEco
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Comfort, esthetiek en zekerheid
BLANCO is één van ‘s werelds vooraanstaande producenten van 
exclusieve oplossingen voor de belangrijkste plaats in de keuken, de 
spoelunit. BLANCO overtuigt reeds jarenlang met innovatie, kwaliteit en 
service van het hoogste niveau en dit al meer dan 40 jaar lang.

Blanco kranen zijn perfect afgestemd op de spoelunits. Esthetiek en 
functionaliteit smelten samen tot één geheel. De mengkranen zijn 
geperfectioneerd tot in het detail. Het begint al bij het design en de kleur, 
voor ieder wat wils.

Als er zich een probleem voordoet met uw BLANCO mengkraan 
sturen zij indien nodig een technicus ter plaatse. Voor herstel of 
onderhoud ter plaatse, buiten garantie, kan u steeds een beroep 
doen op hun servicepartner. Blanco keukenkranen hebben een 
waarborg van 5 jaar waarvan de eerste 2 jaar een full garantie 
betreft. Vanaf het 3e tot en met het 5e jaar worden de onderdelen 
kosteloos ter beschikking gesteld.

keukenkranen
Blanco

5

ke
uk

en
kr

an
en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   83 14/03/2022   15:09



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW84

526615
Geborsteld
€ 238,00 / € 287,98

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop 360°

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Gepatenteerde straalbreker voor sterk 
verminderde kalkaanslag

• Hoogte vanaf het werkblad: 362 mm

Jandora

526614
Geborsteld
€ 330,00 / € 399,30

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Draaibare uitloop 190°

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Gepatenteerde sproeier voor sterk 
verminderde kalkaanslag

• Hoogte vanaf het werkblad: 364 mm

Jandora-S Uittrekbaar

517183
Geborsteld
€ 627,00 / € 758,67

514019
Chroom
€ 395,00 / € 477,95

516698
Antraciet
€ 607,00 / € 734,47

525806
Mat zwart
€ 569,00 / € 688,49

526683
Satin gold
€ 569,00 / € 688,49

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop 360°

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 282 mm

Linus
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517184
Geborsteld
€ 766,00 / € 926,86

512402
Chroom
€ 508,00 / € 614,68

516688
Antraciet
€ 766,00 / € 926,86

525807
Mat zwart
€ 633,00 / € 765,93

526684
Satin gold
€ 633,00 / € 765,93

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Draaibare uitloop 140°

• Zijdelingse bediening (links of rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 284 mm

Linus-S Uittrekbaar

520766
Chroom
€ 325,00 / € 393,25

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop 360°

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 400 mm

Carena

520767
Chroom
€ 470,00 / € 568,70

  

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Draaibare uitloop 190°

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 400 mm

Carena-S Uittrekbaar
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519844
Inox-look
€ 853,00 / € 1.032,13

519843
Chroom
€ 613,00 / € 741,73

  

  

  

  

• engree smengkraan met oge flexibele 
uitloop met sproeier

• Draaibare uitloop 360°

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Eenvoudige snelle plaatsing van de 
sproeislang dankzij handige magnetische 
houder

• Binnenwerk met keramische schijven

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Geleverd met versterking voor RVS 
spoeltafels

• Hoogte vanaf het werkblad: 434 mm

Culina-S Mini

518434
Chroom
€ 486,00 / € 588,06

518435
Geborsteld
€ 627,00 / € 758,67

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop 200°

• Ergonomische bedieningshendel

• Binnenwerk met keramische schijven

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Uitloop met zwart accent en aangename 
softgrip oppervlak

• Hoge uitloop voor gemakkelijk vullen van 
vazen en kookpannen

• Uitermate geschikt voor combinatie met 
onderbouwbakken

• Hoogte vanaf het werkblad: 367 mm

Vonda

521288
Chroom
€ 622,00 / € 752,62

521290
Mangaan
€ 1.008,00 / € 1.219,68

521289
Messing
€ 700,00 / € 847,00

526687
Satin gold
€ 700,00 / € 847,00

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Draaibare uitloop 190°

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Systeemoplossing met bijpassende 
afloo bediening en a asmiddeldis enser 
(apart te bestellen)

• Hoogte vanaf het werkblad: 360 mm

Livia-S Uittrekbaar
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525792
Geborsteld
€ 493,00 / € 596,53

525791
Chroom
€ 462,00 / € 559,02

525793
Mat zwart
€ 526,00 / € 636,46

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Draaibare uitloop 360°

• Zijdelingse bediening (rechts)

• Binnenwerk met keramische schijven

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Systeemoplossing met bijpassende 
afloo bediening en a asmiddeldis enser 
(apart te bestellen)

• Hoogte vanaf het werkblad: 475 mm

Catris-S Flexo
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Premiummengkranen
Dornbracht staat al ruim 60 jaar voor hoogwaardige productkwaliteit, 
een geavanceerde productie en innovatief design. Met zijn meermaals 
internationaal onderscheiden premiummengkranen fungeert de familie-
onderneming als drijvende kracht achter de ontwikkelingen en trends in 
een hele branche.

Dornbracht hanteert een garantietermijn van 2 jaar. 
Onder de garantie valt volledige vergoeding van materialen, 
arbeidsloon en voorrijkosten. Ondanks de hoge kwaliteit van 
Dornbracht-artikelen kan het voorkomen dat u een artikel 
ontvangt dat niet perfect is, of dat een artikel niet meer (goed) 
functioneert. In dat geval voorziet Dornbracht u graag zo snel 
mogelijk van een passende oplossing.

keukenkranen
Dornbracht

2
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33845875-00
Chroom
€ 1.211,10 / € 1.465,43

33845875-06
Platina mat
€ 1.937,80 / € 2.344,74

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met draaibare 
uitloop

• Draaibare uitloop 360°

• Rozet Ø 55 mm

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 372 mm

Pivot

30805875-00
Chroom
€ 907,20 / € 1.097,71

30805875-06
Platina mat
€ 1.451,60 / € 1.756,44

30805875-28
Messing geborsteld
€ 1.796,30 / € 2.173,52

  

  

  

• Koudwaterstopkraan met draaibare uitloop

• Sprong 500 mm

• Alleen koud water

• Minimale inbouwdiepte inbouw-
wandbocht 70 mm

• Maximale inbouwdiepte 96 mm

Pot Filler

36819892-00
Chroom
€ 1.249,50 / € 1.511,90

36819892-06
Platina mat
€ 1.999,20 / € 2.419,03

  

  

  

  

• Driegatsmengkraan met uittrekbare 
uitloop

• Sprong 325-495 mm

• Rozet Ø 55 mm

Tara Wandmengkraan 
Uittrekbaar

Boek OureaCatalogus 2022.indb   90 14/03/2022   15:09



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 91

33815888-00
Chroom
€ 761,80 / € 921,78

33815888-06
Platina mat
€ 1.219,00 / € 1.474,99

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan

• Draaibare uitloop 360°

• Zijdelingse bediening

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 400 mm

Tara Classic

32800790-00
Chroom
€ 805,60 / € 974,78

32800790-06
Platina mat
€ 1.289,00 / € 1.559,69

  

27721970-00
Spoeldouche Chroom
€ 479,10 / € 579,71

27721970-06
Spoeldouche Platina 
mat
€ 766,50 / € 927,47

  

• 2-gats mengkraan met rozetten met 
spoeldouchegarnituur

• Draaibare uitloop 360° met 20° draaibaar 
eindstuk

• Automatische omstelling uitloop/douche

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Boorgatdiameter spoeldouche 32mm

• Spoeldouche-garnituur (optioneel) apart 
bij te bestellen!

• Hoogte vanaf het werkblad: 337 mm

Elio

33875895-00
Chroom
€ 851,20 / € 1.029,95

33875895-06
Platina mat
€ 1.361,90 / € 1.647,90

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uittrekbare 
uitloop met sproeifunctie

• Draaibare uitloop 360°

• Zijdelingse bediening

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 420 mm

Sync Uittrekbaar
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ntelligente details oor geso sti eerde e ens
Van traditioneel tot modern, kies uit een breed gamma stijlen en kleuren 
de Premium-kraan van Villeroy & Boch die het best past in uw keuken. 
Ervaar maximale functionaliteit en comfort in de keuken, want dankzij 
het premium roestvrij staal zijn deze kraanarmaturen robuust, roestvrij, 
makkelijk te bewerken, loodvrij en duurzaam. De componenten binnenin 
zijn afkomstig van Europese marktleiders.

keukenkranen
Villeroy & Boch

5
Op alle V&B Kranen geldt een garantie van 5 jaar.
De termijn loopt vanaf de aankoopdatum en is enkel geldig 

its oorlegging an een o ieel aan oo be i s aar it 
ondubbelzinnig de aankoopdatum kan worden afgeleid.

ke
uk

en
kr

an
en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   93 14/03/2022   15:09



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW94

924000LC
Geborsteld
€ 546,82 / € 661,65

92400003
Goud
€ 710,22 / € 859,37

92400004
Koper
€ 710,22 / € 859,37

92400005
Gun Metal
€ 710,22 / € 859,37

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
draaibare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 277 mm

Avia 2.0

925400LC
Geborsteld
€ 619,44 / € 749,52

92540003
Goud
€ 736,92 / € 891,67

92540004
Koper
€ 736,92 / € 891,67

92540005
Gun Metal
€ 736,92 / € 891,67

  

  

• Eengreepsmengkraan in massief RVS met 
uittrekbare uitloop

• Keramisch binnenwerk

• 360° draaibaar

• Geleverd met soepele aansluitslangen 
voor eenvoudige aansluiting

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 394 mm

• Opgelet, niet Belgaqua gekeurd

Umbrella Flex 
uittrekbaar
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 multifunctie kranen 
96  135

De technische tekeningen van de kranen kan u 
steeds raadplegen op onze webshop

www.oureashop.be

De kranen die u kan bekijken in onze catalogus 
zijn slechts een greep uit een groter assortiment.

Uiteraard kunnen wij u het volledige gamma 
aanbieden per merk.

U mag ons altijd contacteren met een 
be aalde vraag  i  llen steeds oeken naar 

een assend voorstel
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Kokend water aan de beste prijs!
De Selsiuz is méér dan een functionele kokendwaterkraan. Met zijn 
prachtige design en de mooie kleuren is de kraan op zijn plaats in elke 
keuken. Want de kokendwaterkraan is niet meer weg te denken uit de 
moderne ke ken  asta koken  et fles e van  bab  oms oelen  een 
kopje thee zetten … je doet het in een handomdraai. Dat is niet alleen 
makkeli k  maar ook nog eens aterbes arend  d s inig  

n over de veilig eid oe t  ic   el s als e kinderen ebt  geen 
orgen te maken

Snel een hele pot thee zetten. Pasta koken binnen een paar minuten. 
De snijplank grondig desinfecteren. Tomaten ontvellen. En nog even 
tussendoor een bekertje instantsoep nemen. Hoe vaak per dag heb je 
kokend water nodig? Met de Selsiuz hoef je er nooit meer op te wachten. 
Je hebt er zelfs geen extra kraan voor nodig. Want deze 3-in-1-kraan 
geeft koud, kokend én warm water!

Bovendien biedt Selsiuz een compleet assortiment gekleurde 
kokendwaterkranen. Naast het klassieke chroom en inox kan het ook in 
gunmetal, koper en zelfs goud! Daarenbovenop passen ze perfect bij de 
Burgos-spoelbakken van Lanesto!

Op Selsiuz producten geldt een standaard garantie van 2 jaar. 
Deze kan verlengd worden naar 3 jaar door te registreren op de 
website www.selsiuz.be. Bovendien ontvangt de consument dan 
een erinnering oor et er angen an de lter

multifunctie kranen
Selsiuz
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350256
Chroom- Single boiler
€ 891,74 / € 1.079,00

350335
Zwart- Single boiler
€ 1.015,70 / € 1.229,00

  

  

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Druk-en-draaibeweging voor kokend water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 355 mm

• Titanium -  Single boiler

Selsiuz 3-in-1 Rond

350284
Chroom - Combi Extra 
boiler
€ 1.015,70 / € 1.229,00

350337
Zwart- Combi Extra 
boiler
€ 1.139,67 / € 1.379,00

  

  

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Druk-en-draaibeweging voor kokend water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 355 mm

• Titanium - Combi Extra boiler

Selsiuz 3-in-1 Rond

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset
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350261
Chroom- Single boiler
€ 891,74 / € 1.079,00

350341
Zwart- Single boiler
€ 1.015,70 / € 1.229,00

  

  

  

  

• Draaibare uitloop model  “U”

• Druk-en-draaibeweging voor kokend water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 341 mm

• Titanium -  Single boiler

Selsiuz 3-in-1 Haaks

350289
Chroom - Combi Extra 
boiler
€ 1.015,70 / € 1.229,00

350343
Zwart- Combi Extra 
boiler
€ 1.139,67 / € 1.379,00

  

  

  

  

• Draaibare uitloop model  “U”

• Druk-en-draaibeweging voor kokend water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 341 mm

• Titanium - Combi Extra boiler

Selsiuz 3-in-1 Haaks

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset
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350257
Inox - Single boiler
€ 933,06 / € 1.129,00

350258
Gun metal- Single boiler
€ 1.015,70 / € 1.229,00

350259
Koper - Single boiler
€ 1.015,70 / € 1.229,00

350260
Goud - Single boiler
€ 1.015,70 / € 1.229,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Druk-en-draaibeweging voor kokend water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Vervaardigd uit massief RVS

• Hoogte vanaf het werkblad: 405 mm

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Titanium -  Single boiler

Selsiuz 3-in-1 Rond

350285
Inox - Combi Extra 
boiler
€ 1.057,02 / € 1.279,00

350286
Gun metal- Combi Extra 
boiler
€ 1.139,67 / € 1.379,00

350287
Koper - Combi Extra 
boiler
€ 1.139,67 / € 1.379,00

350288
Goud - Combi Extra 
boiler
€ 1.139,67 / € 1.379,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Druk-en-draaibeweging voor kokend water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Vervaardigd uit massief RVS

• Hoogte vanaf het werkblad: 405 mm

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Titanium -  Combi Extra boiler

Selsiuz 3-in-1 Rond

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset

Boek OureaCatalogus 2022.indb   102 14/03/2022   15:09



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 103

SE
LS

IU
Z 

M
UL

TI
FU

NC
TI

E 
KR

AN
EN

 

350262
Inox - Single boiler
€ 933,06 / € 1.129,00

350263
Gun metal- Single boiler
€ 1.015,70 / € 1.229,00

350264
Koper - Single boiler
€ 1.015,70 / € 1.229,00

350265
Goud - Single boiler
€ 1.015,70 / € 1.229,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “U”

• Druk-en-draaibeweging voor kokend water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Vervaardigd uit massief RVS

• Hoogte vanaf het werkblad: 328 mm

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Titanium -  Single boiler

Selsiuz 3-in-1 Haaks

350290
Inox - Combi Extra 
boiler
€ 1.057,02 / € 1.279,00

350291
Gun metal- Combi Extra 
boiler
€ 1.139,67 / € 1.379,00

350292
Koper - Combi Extra 
boiler
€ 1.139,67 / € 1.379,00

350293
Goud - Combi Extra 
boiler
€ 1.139,67 / € 1.379,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “U”

• Druk-en-draaibeweging voor kokend water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Vervaardigd uit massief RVS

• Hoogte vanaf het werkblad: 328 mm

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Titanium -  Combi Extra boiler

Selsiuz 3-in-1 Haaks

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset
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350607
Inox - Single boiler
€ 1.020,66 / € 1.235,00

350613
Gun metal- Single boiler
€ 1.103,31 / € 1.335,00

350619
Koper - Single boiler
€ 1.103,31 / € 1.335,00

350625
Goud - Single boiler
€ 1.103,31 / € 1.335,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknop op 
keukenblad

• Hendel voor koud en warm water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 441 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop Ø 35 mm

• Titanium -  Single boiler

Selsiuz Push 3-in-1 
Rond

350609
Inox - Combi Extra 
boiler
€ 1.144,63 / € 1.385,00

350615
Gun metal- Combi Extra 
boiler
€ 1.227,27 / € 1.485,00

350621
Koper - Combi Extra 
boiler
€ 1.227,27 / € 1.485,00

350627
Goud - Combi Extra 
boiler
€ 1.227,27 / € 1.485,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknop op 
keukenblad

• Hendel voor koud en warm water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 441 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop Ø 35 mm

• Titanium -  Combi Extra boiler

Selsiuz Push 3-in-1 
Rond

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset
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350631
Inox - Single boiler
€ 1.020,66 / € 1.235,00

350637
Gun metal- Single boiler
€ 1.103,31 / € 1.335,00

350643
Koper - Single boiler
€ 1.103,31 / € 1.335,00

350649
Goud - Single boiler
€ 1.103,31 / € 1.335,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “U”

• Elektronische bediening met drukknop op 
keukenblad

• Hendel voor koud en warm water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 358 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop Ø 35 mm

• Titanium -  Single boiler

Selsiuz Push 3-in-1 
Haaks

350633
Inox - Combi Extra 
boiler
€ 1.144,63 / € 1.385,00

350639
Gun metal- Combi Extra 
boiler
€ 1.227,27 / € 1.485,00

350645
Koper - Combi Extra 
boiler
€ 1.227,27 / € 1.485,00

350651
Goud - Combi Extra 
boiler
€ 1.227,27 / € 1.485,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “U”

• Elektronische bediening met drukknop op 
keukenblad

• Hendel voor koud en warm water

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 358 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop Ø 35 mm

• Titanium -  Combi Extra boiler

Selsiuz Push 3-in-1 
Haaks

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset
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350596
Inox
€ 1.450,41 / € 1.755,00

350597
Gun metal
€ 1.533,06 / € 1.855,00

350598
Koper
€ 1.533,06 / € 1.855,00

350599
Goud
€ 1.533,06 / € 1.855,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknoppen 
op keukenblad

• Bruisend water: groene knop. Gekoeld 
water: blauwe knop

• Hendel voor koud en warm water

• Hoogte vanaf het werkblad: 441 mm

• Vervaardigd uit massief RVS

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat Ø 35 mm, 2 x 
drukknop Ø 30 mm

• De Cooler wordt geleverd inclusief 
 cilinder en  aterfilter

Selsiuz Cool 4-in-1 
Rond

350600
Inox
€ 1.450,41 / € 1.755,00

350601
Gun metal
€ 1.533,06 / € 1.855,00

350602
Koper
€ 1.533,06 / € 1.855,00

350603
Goud
€ 1.533,06 / € 1.855,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “U”

• Elektronische bediening met drukknoppen 
op keukenblad

• Bruisend water: groene knop. Gekoeld 
water: blauwe knop

• Hendel voor koud en warm water

• Hoogte vanaf het werkblad: 358 mm

• Vervaardigd uit massief RVS

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat Ø 35 mm, 2 x 
drukknop Ø 30 mm

• De Cooler wordt geleverd inclusief 
 cilinder en  aterfilter

Selsiuz Cool 4-in-1 
Haaks

  

  

  

  

  

  

m
ul

tif
un

ct
ie

kr
an

en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   107 14/03/2022   15:09



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW108

350491
Inox -Single boiler
€ 2.004,13 / € 2.425,00

350497
Gun metal- Single boiler
€ 2.086,78 / € 2.525,00

350563
Koper - Single boiler
€ 2.086,78 / € 2.525,00

350569
Goud - Single boiler
€ 2.086,78 / € 2.525,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknoppen 
op keukenblad

• Bruisend water: groene knop. Gekoeld 
water: blauwe knop. Kokend water: 2 x 
rode knop indrukken

• Hendel voor koud en warm water

• Hoogte vanaf het werkblad: 441 mm

• Vervaardigd uit massief RVS

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat Ø 35 mm, 3 x 
drukknop Ø 30 mm

• Titanium -  Single boiler

Selsiuz Unlimited 5-in-1 
Rond

350493
Inox -Combi Extra boiler
€ 2.107,44 / € 2.550,00

350499
Gun metal- Combi Extra 
boiler
€ 2.190,08 / € 2.650,00

350565
Koper - Combi Extra 
boiler
€ 2.190,08 / € 2.650,00

350571
Goud - Combi Extra 
boiler
€ 2.190,08 / € 2.650,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknoppen 
op keukenblad

• Bruisend water: groene knop. Gekoeld 
water: blauwe knop. Kokend water: 2 x 
rode knop indrukken

• Hendel voor koud en warm water

• Hoogte vanaf het werkblad: 441 mm

• Vervaardigd uit massief RVS

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat Ø 35 mm, 3 x 
drukknop Ø 30 mm

• Titanium -  Combi Extra boiler

Selsiuz Unlimited 5-in-1 
Rond

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset
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350575
Inox -Single boiler
€ 2.004,13 / € 2.425,00

350581
Gun metal- Single boiler
€ 2.086,78 / € 2.525,00

350587
Koper - Single boiler
€ 2.086,78 / € 2.525,00

350593
Goud - Single boiler
€ 2.086,78 / € 2.525,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “U”

• Elektronische bediening met drukknoppen 
op keukenblad

• Bruisend water: groene knop. Gekoeld 
water: blauwe knop. Kokend water: 2 x 
rode knop indrukken

• Hendel voor koud en warm water

• Hoogte vanaf het werkblad: 358 mm

• Vervaardigd uit massief RVS

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat Ø 35 mm, 3 x 
drukknop Ø 30 mm

• Titanium -  Single boiler

Selsiuz Unlimited 5-in-1 
Haaks

350577
Inox -Combi Extra boiler
€ 2.107,44 / € 2.550,00

350583
Gun metal- Combi Extra 
boiler
€ 2.190,08 / € 2.650,00

350589
Koper - Combi Extra 
boiler
€ 2.190,08 / € 2.650,00

350595
Goud - Combi Extra 
boiler
€ 2.190,08 / € 2.650,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “U”

• Elektronische bediening met drukknoppen 
op keukenblad

• Bruisend water: groene knop. Gekoeld 
water: blauwe knop. Kokend water: 2 x 
rode knop indrukken

• Hendel voor koud en warm water

• Hoogte vanaf het werkblad: 358 mm

• Vervaardigd uit massief RVS

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat Ø 35 mm, 3 x 
drukknop Ø 30 mm

• Titanium -  Combi Extra boiler

Selsiuz Unlimited 5-in-1 
Haaks

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset

m
ul

tif
un

ct
ie

kr
an

en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   109 14/03/2022   15:10



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW110

350443
Inox -Single boiler
€ 1.086,78 / € 1.315,00

350455
Gun metal- Single boiler
€ 1.252,07 / € 1.515,00

350449
Koper - Single boiler
€ 1.252,07 / € 1.515,00

350461
Goud - Single boiler
€ 1.252,07 / € 1.515,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknop op 
keukenblad.

• Hendel voor koud en warm water. Kokend 
water: 2 x rode knop indrukken.

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 350 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop + hendel:  
Ø 35 mm

• Titanium -  Single boiler

Selsiuz by Osiris 3-in-1 
Rond

350445
Inox -Combi Extra boiler
€ 1.210,74 / € 1.465,00

350457
Gun metal- Combi Extra 
boiler
€ 1.376,03 / € 1.665,00

350451
Koper - Combi Extra 
boiler
€ 1.376,03 / € 1.665,00

350463
Goud - Combi Extra 
boiler
€ 1.376,03 / € 1.665,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknop op 
keukenblad.

• Hendel voor koud en warm water. Kokend 
water: 2 x rode knop indrukken.

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 350 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop + hendel:  
Ø 35 mm

• Titanium -  Combi Extra boiler

Selsiuz by Osiris 3-in-1 
Rond

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset
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350467
Inox -Single boiler
€ 2.144,63 / € 2.595,00

350479
Gun metal- Single boiler
€ 2.227,27 / € 2.695,00

350473
Koper - Single boiler
€ 2.227,27 / € 2.695,00

350485
Goud - Single boiler
€ 2.227,27 / € 2.695,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknoppen 
op keukenblad.

• Hendel voor koud en warm water. • 
Bruisend water: groene knop. Gekoeld 
water: blauwe knop. Kokend water: 2 x 
rode knop indrukken

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 350 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop + hendel:  
Ø 35 mm

• Titanium -  Single boiler

• De Cooler wordt geleverd inclusief 
 cilinder en  aterfilter

Selsiuz by Osiris 5-in-1 
Rond

350469
Inox -Combi Extra boiler
€ 2.247,11 / € 2.719,00

350481
Gun metal- Combi Extra 
boiler
€ 2.329,75 / € 2.819,00

350475
Koper - Combi Extra 
boiler
€ 2.329,75 / € 2.819,00

350487
Goud - Combi Extra 
boiler
€ 2.329,75 / € 2.819,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknop 
op keukenblad. Kokend water: 2 x 
elektronische knop indrukken

• Hendel voor koud en warm water. • 
Bruisend water: groene knop. Gekoeld 
water: blauwe knop. Kokend water: 2 x 
rode knop indrukken

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 350 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop + hendel:  
Ø 35 mm

• Titanium -  Combi Extra boiler

• De Cooler wordt geleverd inclusief 
 cilinder en  aterfilter

Selsiuz by Osiris 5-in-1 
Rond

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset

m
ul

tif
un

ct
ie

kr
an

en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   111 14/03/2022   15:10



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW112

350347
Inox -Single boiler
€ 1.362,81 / € 1.649,00

350353
Gun metal- Single boiler
€ 1.528,10 / € 1.849,00

350359
Koper - Single boiler
€ 1.528,10 / € 1.849,00

350365
Goud - Single boiler
€ 1.528,10 / € 1.849,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknop op 
keukenblad.

• Hendel voor koud en warm water. Kokend 
water: 2 x rode knop indrukken.

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 459 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop + hendel:  
Ø 35 mm

• Titanium -  Single boiler

Selsiuz by Gessi 3-in-1 
Rond

350349
Inox -Combi Extra boiler
€ 1.486,78 / € 1.799,00

350355
Gun metal- Combi Extra 
boiler
€ 1.652,07 / € 1.999,00

350361
Koper - Combi Extra 
boiler
€ 1.652,07 / € 1.999,00

350367
Goud - Combi Extra 
boiler
€ 1.652,07 / € 1.999,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknop op 
keukenblad.

• Hendel voor koud en warm water. Kokend 
water: 2 x rode knop indrukken.

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 459 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop + hendel:  
Ø 35 mm

• Titanium -  Combi Extra boiler

Selsiuz by Gessi 3-in-1 
Rond

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset
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350371
Inox -Single boiler
€ 2.454,55 / € 2.970,00

350377
Gun metal- Single boiler
€ 2.661,16 / € 3.220,00

350383
Koper - Single boiler
€ 2.661,16 / € 3.220,00

350389
Goud - Single boiler
€ 2.661,16 / € 3.220,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknoppen 
op keukenblad.

• Hendel voor koud en warm water. • 
Bruisend water: groene knop. Gekoeld 
water: blauwe knop. Kokend water: 2 x 
rode knop indrukken

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 459 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop + hendel:  
Ø 35 mm

• Titanium -  Single boiler

• De Cooler wordt geleverd inclusief 
 cilinder en  aterfilter

Selsiuz by Gessi 5-in-1 
Rond

350373
Inox -Combi Extra boiler
€ 2.557,85 / € 3.095,00

350379
Gun metal- Combi Extra 
boiler
€ 2.764,46 / € 3.345,00

350385
Koper - Combi Extra 
boiler
€ 2.764,46 / € 3.345,00

350391
Goud - Combi Extra 
boiler
€ 2.764,46 / € 3.345,00

  

  

• Draaibare uitloop model  “C”

• Elektronische bediening met drukknop 
op keukenblad. Kokend water: 2 x 
elektronische knop indrukken

• Hendel voor koud en warm water. • 
Bruisend water: groene knop. Gekoeld 
water: blauwe knop. Kokend water: 2 x 
rode knop indrukken

• Combinatiekraan warm, koud en kokend 
water

• Hoogte vanaf het werkblad: 459 mm

• ekle rde kranen ebben een vd finis  
met behoud van rvs structuur

• Standaard kraangat + drukknop + hendel:  
Ø 35 mm

• Titanium -  Combi Extra boiler

• De Cooler wordt geleverd inclusief 
 cilinder en  aterfilter

Selsiuz by Gessi 5-in-1 
Rond

350204
Startersset
€ 81,82 / € 99,00

  

  

  

  

  

• icrofilter met actieve kool

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Vervangfilters te bestellen via 
www.oureashop.be

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Filter startersset
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350308
Cool reinigingsset
€ 23,97 / € 29,00

  

  

  

  

  

• Het is belangrijk om de Cooler jaarlijks te 
reinigen of als de Cooler 15 dagen niet 
gebruikt werd

• Deze set bevat 200 ml reinigingsvloeistof, 
een reinigingspatroon en trechter

Cool reinigingsset

350301
Set van 2 vervangings-
patronen
€ 34,71 / € 42,00

  

  

  

  

  

• De CO²-cilinder is geschikt voor alle 
Selsiuz 4-in-1 en 5-in-1-systemen

• Met 1 cillinder van 600 gram CO² kan 
ongeveer 100 liter gekoeld bruisend water 
worden getapt

Set van 2 CO²-
vervangingspatronen

350307
Vervangingsfilter voor 
Cooler
€ 28,93 / € 35,01

  

  

  

  

  

• Filter geschikt voor de Cooler van de  
Selsiuz 4-in-1 en 5-in-1-systemen

• Verbetert de geur en smaak van het 
water door chloor en kalk in het water te 
red ceren  aarnaast ver i dert et filter 
sediment van 0,5 micron en vermindert 
lood, verwijdert het bacteriën en 
verschillende VOC’s.

• Capaciteit: 4000 liter

• Dient minimaal 1 x per jaar vervangen te 
worden

 e n in s e
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350303
Premium vervangings-
filter
€ 74,00 / € 89,54

  

  

  

  

  

• Vervangingsfilter voor startersset 

• Verlaagt de hardheid van het water

• Gaat corrosie in de boiler tegen

• Verbetert de smaak van het water

• Capaciteit: 2.100 liter

• Sterk aanbevolen bij elke installatie voor 
een langere levensduur van de boiler

Premium 
e n in s e
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Selsiuz alles in één kraan
De Selsiuz multifunctionele kranen bieden voor iedereen gemak in de keuken. Of het nu gaat om alleen kokend water of ook bruisend en 
gefilterd ater  et de versc illende kle ren  bediening  modellen en boilers k nt  de ideale kokend aterkraan samenstellen

oilers s ecificaties
De Selsiuz kokendwaterkraan is uitgerust met een 5-liter boiler. 
De boiler levert 3,7 liter kokend water van 100 °C en kan ook 
direct warm water van ongeveer 55 °C leveren. De boiler is in
18 minuten weer opgewarmd. Met een Single boiler is enkel 

direct kokend water beschikbaar. Wilt u nog meer gemak en ook 
direct warm water uit de boiler beschikbaar hebben, dan is er ook 
de keuze voor een Combi Extra boiler.

Combi Extra boiler
De Combi extra boiler kan op 2 manieren aangesloten worden.

it kan als coldfill maar ook als otfill

Indien deze op de koudwaterleiding wordt aangesloten heeft 
u ook direct 7 liter warm water beschikbaar naast het kokend 

ater  et de ombi xtra oldfill boiler ee t  enkel een 
koudwateraansluiting in de keuken nodig. Indien de Combi Extra 

boiler o  arm ater leiding ordt aangesloten otfill  ee t  
ook direct onbeperkt warm water beschikbaar. Het meegeleverde 
mengventiel wordt aangesloten op de warm waterleiding. U heeft 
direct warm water beschikbaar, zodra de CV warm water aanvoert 
zal het mengventiel hiernaar overschakelen en tapt u onbeperkt 
warm water. Houdt er wel rekening mee dat bij deze aansluiting 
een koud en warm waterleiding aanwezig moeten zijn.

Single Combi Extra
coldfill aangesloten

Combi Extra
otfill aangesloten

Materiaal boiler koper / titanium
Spanning 230 V, 50 hertz
Vermogen 2,2 kWh
Inhoud 5 liter
Opwarmtijd 18 minuten
Stand-by verbruik 16 W
Boiler hoogte 398 mm
Boiler diameter 225 mm
Kraangat 35 mm
Werkdruk 8 bar
Output 100°C 3,6 liter
Output 55°C - 7,5 liter onbeperkt

otfill aansl iting nee nee ja
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Titanium boiler
Bij deze boiler is het waterreservoir gemaakt van Titanium. Titanium is een zeer sterk, licht en 
corrosiebestendig materiaal, daarnaast is het bestand tegen extreme temperatuurschommelingen. Niet 
voor niets wordt dit metaal veel toegepast in de vliegtuigindustrie en voor medische toepassingen.

Een ander voordeel van titanium is dat kalk niet goed aan dit materiaal hecht. Door de slechte hechting 
van kalk en de oge corrosiebestendig eid is bi  de e boiler een filter niet ver lic t bi  een ard eid 
boven d  iteraard kan een filter el toege ast orden voor smaakverbetering en voor et filteren 
van andere sto en it et ater

Op de titanium boiler wordt uitgebreide garantie gegeven;
Standaard: 2 jaar garantie

3 jaar garantie (na registratie op www.selsiuz.com)
Extra: 5 jaar garantie op corrosie van de boiler

Cooler
Cooler voor gekoeld en bruisend water De 
Selsiuz is in combinatie met een boiler en een 
Cooler een echte alles kunner. De Cooler zorgt 
voor gekoeld en gekoeld bruisend water uit de 
kraan. De Cooler wordt geleverd inclusief een 
kool rgas atroon en aterfilter  av llingen 
zijn verkrijgbaar via www.oureashop.be.

Spanning 230 V, 50 hertz
Vermogen 100 watt
Waterdruk 1,5 - 5 bar
Temperatuur koel water    
Stand-by verbruik 1 watt
Capaciteit gekoeld / 
bruisend water

2 liter per minuut / 
18,5 liter per uur

40
6

185 386

40
6

185 386

40
6

185 386
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WELK SYSTEEM PAST HET BEST BIJ UW WENSEN?

WELKE BOILER HEEFT U HIERBIJ NODIG?

406

185 386

406

185 386

40
6

185386

40
6

185386

kokend water

3-in-1
» Warm en koud water via de hendel.
» Direct kokend water met een draai 

aan de hendel of twee keer klikken 
op de rode knop.

» Kinderbeveiliging door druk en 
draai of dubbele drukken.

U kunt bij deze kraan warm en koud 
water bedienen met de hendel. 
Afhankelijk van de uitvoering 
kunt u kokend water met de druk 
en draaihendel of de rode knop 
bedienen.

Bij deze set krijgt u standaard een 
boiler meegeleverd.

Single boiler
» De single boiler levert alleen 

kokend water, warm water gaat via 
de cv ketel.

» De boiler is beschikbaar in 
titanium.

» De boiler wordt aangesloten op de 
koudwaterleiding.

Combi Extra boiler
» De combi extra boiler levert kokend water en direct warm 

water.
» De boiler is beschikbaar in titanium.
»  k nt de boiler coldfill o  otfill aansl iten

old ll aangesloten
De boiler wordt op 
de koudwaterleiding 
aangesloten. De boiler 
levert kokend en 7 liter 
direct warm water.

Hot ll aangesloten
Deze boiler wordt op de 
koud én warmwaterleiding 
aangesloten. Dankzij de 

otfill ee t  kokend en 
direct onbeperkt warm 
water.

gekoeld en bruisend water

4-in-1

» Warm en koud water via de hendel.
» Direct tot 4 graden gekoeld water 

met de blauwe knop.
» Direct bruisend water met de 

groene knop.

U kunt bij deze kraan warm en koud 
water bedienen met de hendel. 
Bruisend en gekoeld water kunt via 
de groene en blauwe knop bedienen. 

Bij deze set krijgt u standaard een 
Cooler meegeleverd

kokend, gekoeld en bruisend water

5-in-1

» Warm en koud water via de hendel.
» Direct tot 4 graden gekoeld water 

met de blauwe knop.
» Direct bruisend water met de 

groene knop.
» Direct kokend water met twee 

keer klikken op de rode knop.

U kunt bij deze kraan warm en koud 
water bedienen met de hendel. 
Kokend water kunt u met de rode 
knop bedienen. Bruisend en gekoeld 
water kunt via de groene en blauwe 
knop bedienen.

Bij deze set krijgt u standaard een 
boiler en een Cooler meegeleverd.

Wilt u kokend water via de boiler
en warm water via de cv-ketel?

Wilt u naast kokend water,
ook direct warm water via de boiler?
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SINGLE BOILER

COMBI EXTRA BOILER (HOTFILL AANGESLOTEN)

COMBI EXTRA BOILER (COLDFILL AANGESLOTEN)

PLAATSING KALKFILTER

o d er bi  et laatsen van et kalkfilter rekening mee 
dat deze altijd voor de inlaatcombinatie wordt geplaatst. 
Dit voorkomt dat de boiler een te hoge druk opbouwt en 
hierdoor in storing gaat of gaat lekken.

koud waterslang

warm waterslang

kokend waterslang 

m
ul

tif
un

ct
ie

kr
an

en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   119 14/03/2022   15:10



120

Boek OureaCatalogus 2022.indb   120 14/03/2022   15:10



JAAR

121

Revolutie uit Nederland
De Quooker. De kraan die direct kokend water levert. Kraan op het 
aanrecht, reservoir in het kastje eronder. Een 100% Nederlandse 
uitvinding die de wereld verovert.

Je kunt kiezen tussen een kokendwaterkraan met bijpassende 
mengkraan, of de Quooker Fusion, één kraan voor warm, koud en 
kokend water. Allebei even veilig, en verkrijgbaar in negen kraanmodellen 
en drie finis es

En wie denkt dat de Quooker een energieverslinder is, die heeft het mis. 
Door de geoctrooieerde hoogvacuümisolatie is het stand-by verbruik 
bijzonder laag. En de COMBI is zelfs verreweg de zuinigste warm- en 
kokendwatervoorziening voor je keuken.

De garantie dekt gedurende twee jaar na de plaatsingsdatum 
alle fabricage-en materiaalfouten van het gehele apparaat. 
De garantieprestatie houdt in dat het apparaat kosteloos wordt 
teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. 
Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop 
en/of leveringsdatum te worden getoond.
Meer informatie op www.quooker.be

Quooker

2

multifunctie kranen
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 FSRDCHR-CB 
 Chroom 
 € 1.235,54   /   € 1.495,00 

 FSRDRVS-CB 
 Geborsteld 
 € 1.359,50   /   € 1.645,00 

 FSRDBL-CB 
 Mat zwart 
 € 1.524,79   /   € 1.845,00 

 FSRDGD-CB 
 Goud 
 € 1.979,34   /   € 2.395,00 

 FSRDMP-CB 
 Messing patina 
 € 1.607,44   /   € 1.945,00 

        

 • Maar één kraan op het aanrecht. Uitgerust 
met een dubbel-druk-draaibedienings-
knop voor volmaakte veiligheid. 

 • Wisselt direct van koud naar kokend 
water en andersom, middels een simpele 
verbinding. 

 • Uitloop model “C” 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 366 mm 

 • Boiler Combi 2.2 

 • ok br isend  gekoeld en gefilterd ater 
tappen? Vergeet dan niet de Cube bij te 
bestellen! 

 Fusion Round CB 

 FSRDCHR-CB+ 
 Chroom 
 € 1.235,54   /   € 1.495,00 

 FSRDRVS-CB+ 
 Geborsteld 
 € 1.359,50   /   € 1.645,00 

 FSRDBL-CB+ 
 Mat zwart 
 € 1.524,79   /   € 1.845,00 

 FSRDGD-CB+ 
 Goud 
 € 1.979,34   /   € 2.395,00 

 FSRDMP-CB+ 
 Messing patina 
 € 1.607,44   /   € 1.945,00 

        

 • Maar één kraan op het aanrecht. Uitgerust 
met een dubbel-druk-draaibedienings-
knop voor volmaakte veiligheid. 

 • Wisselt direct van koud naar kokend 
water en andersom, middels een simpele 
verbinding. 

 • Uitloop model “C” 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 366 mm 

 • Boiler Combi +2.2 

 • ok br isend  gekoeld en gefilterd ater 
tappen? Vergeet dan niet de Cube bij te 
bestellen! 

 Fusion Round CB+ 

 CUBE 
 Cube 
 € 991,74   /   € 1.200,00 

        

        

        

        

        

 • Aansluiting op de Quooker-kraan om ook 
gekoeld en bruisend water te tappen 

 •Wordt naast het kokenwaterreservoir 
geplaats in het keukenkastje 

 • ollo  iber en ctive arbon filter 
zuiveren het water 

 • Met CO2-cilinder  waarmee je wel 60 liter 
koud bruiswater kan tappen (1 ex. reeds 
inbegrepen) 

 Cube 
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 FSSQCHR-CB 
 Chroom 
 € 1.235,54   /   € 1.495,00 

 FSSQRVS-CB 
 Geborsteld 
 € 1.359,50   /   € 1.645,00 

 FSSQBL-CB 
 Mat zwart 
 € 1.524,79   /   € 1.845,00 

 FSSQGD-CB 
 Goud 
 € 1.979,34   /   € 2.395,00 

 FSSQMP-CB 
 Messing patina 
 € 1.607,44   /   € 1.945,00 

        

 • Maar één kraan op het aanrecht. Uitgerust 
met een dubbel-druk-draaibedienings-
knop voor volmaakte veiligheid. 

 • Wisselt direct van koud naar kokend 
water en andersom, middels een simpele 
verbinding. 

 • Uitloop model “U” 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 291 mm 

 • Boiler Combi 2.2 

 • ok br isend  gekoeld en gefilterd ater 
tappen? Vergeet dan niet de Cube bij te 
bestellen! 

 Fusion Square CB 

 FSSQCHR-CB+ 
 Chroom 
 € 1.235,54   /   € 1.495,00 

 FSSQRVS-CB+ 
 Geborsteld 
 € 1.359,50   /   € 1.645,00 

 FSSQBL-CB+ 
 Mat zwart 
 € 1.524,79   /   € 1.845,00 

 FSSQGD-CB+ 
 Goud 
 € 1.979,34   /   € 2.395,00 

 FSSQMP-CB+ 
 Messing patina 
 € 1.607,44   /   € 1.945,00 

        

 • Maar één kraan op het aanrecht. Uitgerust 
met een dubbel-druk-draaibedienings-
knop voor volmaakte veiligheid. 

 • Wisselt direct van koud naar kokend 
water en andersom, middels een simpele 
verbinding. 

 • Uitloop model “U” 

 • Standaard kraangat Ø 35 mm 

 • Hoogte vanaf het werkblad: 291 mm 

 • Boiler Combi +2.2 

 • ok br isend  gekoeld en gefilterd ater 
tappen? Vergeet dan niet de Cube bij te 
bestellen! 

 Fusion Square CB+ 

 CUBE 
 Cube 
 € 991,74   /   € 1.200,00 

        

        

        

        

        

 • Aansluiting op de Quooker-kraan om ook 
gekoeld en bruisend water te tappen 

 •Wordt naast het kokenwaterreservoir 
geplaats in het keukenkastje 

 • ollo  iber en ctive arbon filter 
zuiveren het water 

 • Met CO2-cilinder  waarmee je wel 60 liter 
koud bruiswater kan tappen (1 ex. reeds 
inbegrepen) 

 Cube 
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FLCHR-CB
Chroom
€ 1.235,54 / € 1.495,00

FLRVS-CB
Geborsteld
€ 1.359,50 / € 1.645,00

FLBL-CB
Mat zwart
€ 1.524,79 / € 1.845,00

  

  

  

• Maar één kraan op het aanrecht. Uitgerust 
met een dubbel-druk-draaibedienings-
knop voor volmaakte veiligheid.

• Wisselt direct van koud naar kokend 
water en andersom, middels een simpele 
verbinding.

• Kraan heeft een uittrekkende perlator. 
Bij het uitzetten wordt kokend water 
automatisch uitgeschakeld.

• Uitloop model “C”

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 412  mm

• Boiler Combi 2.2

• ok br isend  gekoeld en gefilterd ater 
tappen? Vergeet dan niet de Cube bij te 
bestellen!

Flex Round CB

FLCHR-CB+
Chroom
€ 1.235,54 / € 1.495,00

FLRVS-CB+
Geborsteld
€ 1.359,50 / € 1.645,00

FLBL-CB+
Mat zwart
€ 1.524,79 / € 1.845,00

  

  

  

• Maar één kraan op het aanrecht. Uitgerust 
met een dubbel-druk-draaibedienings-
knop voor volmaakte veiligheid.

• Wisselt direct van koud naar kokend 
water en andersom, middels een simpele 
verbinding.

• Kraan heeft een uittrekkende perlator. 
Bij het uitzetten wordt kokend water 
automatisch uitgeschakeld.

• Uitloop model “C”

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 412  mm

• Boiler Combi +2.2

• ok br isend  gekoeld en gefilterd ater 
tappen? Vergeet dan niet de Cube bij te 
bestellen!

Flex Round CB+

CUBE
Cube
€ 991,74 / € 1.200,00

  

  

  

  

  

• Aansluiting op de Quooker-kraan om ook 
gekoeld en bruisend water te tappen

• Wordt naast het kokenwaterreservoir 
geplaats in het keukenkastje

• ollo  iber en ctive arbon filter 
zuiveren het water

• Met CO2-cilinder  waarmee je wel 60 liter 
koud bruiswater kan tappen (1 ex. reeds 
inbegrepen)

Cube
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CFRDCHR-CB
Chroom
€ 1.400,83 / € 1.695,00

CFRDRVS-CB
Geborsteld
€ 1.524,79 / € 1.845,00

CFRDMP-CB
Messing patina
€ 1.772,73 / € 2.145,00

  

  

  

• Maar één kraan op het aanrecht. Uitgerust 
met een dubbel-druk-draaibedienings-
knop voor volmaakte veiligheid.

• Wisselt direct van koud naar kokend 
water en andersom, middels een simpele 
verbinding.

• Uitloop model “C”

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 366 mm

• Boiler Combi 2.2

• ok br isend  gekoeld en gefilterd ater 
tappen? Vergeet dan niet de Cube bij te 
bestellen!

Classic Fusion Round 
CB

CFRDCHR-CB+
Chroom
€ 1.400,83 / € 1.695,00

CFRDRVS-CB+
Geborsteld
€ 1.524,79 / € 1.845,00

CFRDMP-CB+
Messing patina
€ 1.772,73 / € 2.145,00

  

  

  

• Maar één kraan op het aanrecht. Uitgerust 
met een dubbel-druk-draaibedienings-
knop voor volmaakte veiligheid.

• Wisselt direct van koud naar kokend 
water en andersom, middels een simpele 
verbinding.

• Uitloop model “C”

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 366 mm

• Boiler Combi +2.2

• ok br isend  gekoeld en gefilterd ater 
tappen? Vergeet dan niet de Cube bij te 
bestellen!

Classic Fusion Round 
CB+

CUBE
Cube
€ 991,74 / € 1.200,00

  

  

  

  

  

• Aansluiting op de Quooker-kraan om ook 
gekoeld en bruisend water te tappen

• Wordt naast het kokenwaterreservoir 
geplaats in het keukenkastje

• ollo  iber en ctive arbon filter 
zuiveren het water

• Met CO2-cilinder  waarmee je wel 60 liter 
koud bruiswater kan tappen (1 ex. reeds 
inbegrepen)

Cube
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CFSQCHR-CB
Chroom
€ 1.400,83 / € 1.695,00

CFSQRVS-CB
Geborsteld
€ 1.524,79 / € 1.845,00

CFSQMP-CB
Messing patina
€ 1.772,73 / € 2.145,00

  

  

  

• Maar één kraan op het aanrecht. Uitgerust 
met een dubbel-druk-draaibedienings-
knop voor volmaakte veiligheid.

• Wisselt direct van koud naar kokend 
water en andersom, middels een simpele 
verbinding.

• Uitloop model “U”

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 366 mm

• Boiler Combi 2.2

• ok br isend  gekoeld en gefilterd ater 
tappen? Vergeet dan niet de Cube bij te 
bestellen!

Classic Fusion Square 
CB

CFSQCHR-CB+
Chroom
€ 1.400,83 / € 1.695,00

CFSQRVS-CB+
Geborsteld
€ 1.524,79 / € 1.845,00

CFSQMP-CB+
Messing patina
€ 1.772,73 / € 2.145,00

  

  

  

• Maar één kraan op het aanrecht. Uitgerust 
met een dubbel-druk-draaibedienings-
knop voor volmaakte veiligheid.

• Wisselt direct van koud naar kokend 
water en andersom, middels een simpele 
verbinding.

• Uitloop model “U”

• Standaard kraangat Ø 35 mm

• Hoogte vanaf het werkblad: 366 mm

• Boiler Combi +2.2

• ok br isend  gekoeld en gefilterd ater 
tappen? Vergeet dan niet de Cube bij te 
bestellen!

Classic Fusion Square 
CB+

CUBE
Cube
€ 991,74 / € 1.200,00

  

  

  

  

  

• Aansluiting op de Quooker-kraan om ook 
gekoeld en bruisend water te tappen

• Wordt naast het kokenwaterreservoir 
geplaats in het keukenkastje

• ollo  iber en ctive arbon filter 
zuiveren het water

• Met CO2-cilinder  waarmee je wel 60 liter 
koud bruiswater kan tappen (1 ex. reeds 
inbegrepen)

Cube
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Reservoir-
keuzetabel

Overzicht 
modellen

PRO3

CMBI+

COMBI

CUBE
Wil je ook koel

 br isend en gefilterd 
water?

ja

nee (<6m)

ja (>6m)

nee

Is er een 
warmwaterleiding 

aanwezig?

Wacht je lang op 
het warme water (afstand CV 

tot keukenkraan >6m)?

Resevoir PRO3 COMBI* COMBI+*

Inhoud (liter) 3 liter 7 liter 7 liter

Aangesloten op koud-
waterleiding

koud-
waterleiding

warm- en koud-
waterleiding

Levert kokend 
water

kokend en 
warm water

kokend en 
onbeperkt warm water

 Volgens ro ese et  en regelgeving omtrent de energie e ci ntie van is o deli ke arm atertoestellen  dragen et  en  
reservoir een A label, PRO reservoirs leveren alleen kokend water. De EU heeft geen energielabel richtlijn opgesteld voor kokendwaterreservoirs. 
Deze reservoirs zijn echter net zo zuinig.
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Afmetingen reservoirs

1. PRO3, inlaatslang 550 mm
2. COMBI(+), inlaatslang 550 mm, retourslang 550 mm, uitlaatslang 220mm

LET OP! Houd rekening met 8 cm extra ruimte boven de PRO3 i.v.m. de slang. Houd rekening met 8 cm extra boven de COMBI(+) 
i.v.m. de slang
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Afmetingen CUBE

1. CUBE

Alle maten in mm

153 

50
0

270

Afmetingen CUBE

CUBE

55

70

CO2-cilinder
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U kan altijd rekenen op de kwaliteit en prestaties van hun 
innovatieve watersystemen. Daarom geeft Grohe altijd 5 jaar 
garantie. Gedurende het 1ste jaar van de garantie geldt een 
service die een volledige dekking inhoudt wat betreft verplaatsing, 
uurloon en wisselstukken. Na het 1ste jaar dekt de garantie enkel 
de defecte onderdelen, niet de vervangkost.

Meer info op www.grohe.be

Grohe

5

multifunctie kranen

De nieuwe hotspot in je keuken
Eén kraan voor koud, warm én kokend water! Dat design en techniek 
goed samengaan, bewijst GROHE met GROHE Red®. Een unieke 
innovatie die op ieder moment koud water, warm water en kokend 
water kan produceren. Pasta en thee waren nog nooit zo snel klaar. 
Waterkokers zijn vanaf nu overbodig, met een forse ruimtebesparing op 
het werkblad in de keuken als resultaat.

e lterd  ge oeld en br isend ater
GROHE Blue® combineert design met innovatieve technologie. 

en ig er ormance filter  een koelelement en een koolsto lter 
zorgen voor de pure smaak van water. Gezuiverd, gekoeld of, als je wilt, 
bruisend. Gewoon uit de keukenkraan.
Met deze 2-in-1 kraan heb je het gemak van een keukenkraan én 
kun je direct het zuiverste drinkwater tappen. De temperatuur en het 
volume van het water regel je, zoals je gewend bent, soepel en simpel 
met de hendel. En met de links gemonteerde greep met geïntegreerde 
LED-display, bepaal je de hoeveelheid koolzuur voor in je koele glas 
water. Kies waar je zin in hebt. Wil je plat water, met een lichte tintel of 
bruisend water?
Qua design heb je heel wat te kiezen. Designs die precies aansluiten bij 
jouw smaak. De GROHE Blue® Home is beschikbaar met een L-uitloop, 
een C-uitloop en een U-uitloop in glanzend chroom of mat SuperSteel.
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW132

31539DC0
Inox-look
€ 2.211,61 / € 2.676,05

31539000
Chroom
€ 1.923,14 / € 2.327,00

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uitloop “L” met 
150° draaibereik

• Gezuiverd, gekoeld en bruisend water via 
verlic te led kno  o  ongefilterd ater via 
de greep

• Led-display geeft aan wanneer het 
aterfilter moet vervangen orden

• SilkMove® voor een eenvoudige bediening

• Voorzien van een StarLight beschermlaag 
voor een langdurige glans

• Inclusief koeler met laag energieverbruik, 
filter en  fles

• Vervangfilter en  cartridge via 
webshop Grohe

• M.b.v. GROHE Ondus-app verbruik 
controleren en instellen om filters en 
flessen te bestellen

• Hoogte vanaf het werkblad: 368 mm

Blue Home “L” 
Uittrekbaar 4-in-1

31541DC0
Inox-look
€ 2.211,61 / € 2.676,05

31541000
Chroom
€ 1.923,14 / € 2.327,00

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uitloop “C” met 
150° draaibereik

• Gezuiverd, gekoeld en bruisend water via 
verlic te led kno  o  ongefilterd ater via 
de greep

• Led-display geeft aan wanneer het 
aterfilter moet vervangen orden

• SilkMove® voor een eenvoudige bediening

• Voorzien van een StarLight beschermlaag 
voor een langdurige glans

• Inclusief koeler met laag energieverbruik, 
filter en  fles

• Vervangfilter en  cartridge via 
webshop Grohe

• M.b.v. GROHE Ondus-app verbruik 
controleren en instellen om filters en 
flessen te bestellen

• Hoogte vanaf het werkblad: 419 mm

Blue Home “C” 
Uittrekbaar 4-in-1

31543DC0
Inox-look
€ 2.211,61 / € 2.676,05

31543000
Chroom
€ 1.923,14 / € 2.327,00

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uitloop “U” met 
150° draaibereik

• Gezuiverd, gekoeld en bruisend water via 
verlic te led kno  o  ongefilterd ater via 
de greep

• Led-display geeft aan wanneer het 
aterfilter moet vervangen orden

• SilkMove® voor een eenvoudige bediening

• Voorzien van een StarLight beschermlaag 
voor een langdurige glans

• Inclusief koeler met laag energieverbruik, 
filter en  fles

• Vervangfilter en  cartridge via 
webshop Grohe

• M.b.v. GROHE Ondus-app verbruik 
controleren en instellen om filters en 

flessen te bestellen

• Hoogte vanaf het werkblad: 393 mm

Blue Home “U” 
Uittrekbaar
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30031DC1
Inox-look
€ 1.463,56 / € 1.770,91

30031001
Chroom
€ 1.272,66 / € 1.539,92

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uitloop “C”

• Kokend water via verlichte led-knop of 
warm/koud water via de greep

• SilkMove® voor een eenvoudige bediening

• Voorzien van een StarLight beschermlaag 
voor een langdurige glans

• 5,5l kokend water (L-size) - 100° C kokend 
water

• Aansluitvermogen 2100W, sluimerverbruik 
15W

• Hoogte vanaf het werkblad: 418 mm

Red Duo “C”

30324DC1
Inox-look
€ 1.463,56 / € 1.770,91

30324001
Chroom
€ 1.272,66 / € 1.539,92

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uitloop “L”

• Kokend water via verlichte led-knop of 
warm/koud water via de greep

• SilkMove® voor een eenvoudige bediening

• Voorzien van een StarLight beschermlaag 
voor een langdurige glans

• 5,5l kokend water (L-size) - 100° C kokend 
water

• Aansluitvermogen 2100W, sluimerverbruik 
15W

• Hoogte vanaf het werkblad: 378 mm

Red Duo “L”

30144DC1
Inox-look
€ 1.463,56 / € 1.770,91

30144001
Chroom
€ 1.272,66 / € 1.539,92

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uitloop “U”

• Kokend water via verlichte led-knop of 
warm/koud water via de greep

• SilkMove® voor een eenvoudige bediening

• Voorzien van een StarLight beschermlaag 
voor een langdurige glans

• 5,5l kokend water (L-size) - 100° C kokend 
water

• Aansluitvermogen 2100W, sluimerverbruik 
15W

• Hoogte vanaf het werkblad: 373 mm

Red Duo “U”
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31876DC0
Inox-look
€ 2.551,40 / € 3.087,79

31876000
Chroom
€ 2.218,61 / € 2.563,52

  

  

  

  

• Eengreepsmengkraan met uitloop “C”

• Plat, lichtbruisend, bruisend én kokend 
water

• Boiler en koeler in 1 enkele unit

• Led-display geeft aan wanneer het 
aterfilter moet vervangen orden

• SilkMove® voor een eenvoudige bediening

• 5,5l kokend water  - 100° C kokend water, 
 liter gekoeld en gefilterd ater en  liter 

gekoeld en bruisend water

• Hoogte vanaf het werkblad: 423 mm

• Verkrijgbaar vanaf mei 2022

Blue Red in One “C”
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 zeepverdelers
136  143

Een praktische zeepverdeler mag in de moderne 
keuken niet ontbreken. Dankzij hem behoort het 

ee ige rondslingeren van de fl es a asmiddel o  
het handzeeppompje voorgoed tot het verleden. 

Eénmaal kort drukken en dankzij de verdeler kunnen 
moeilijk hanteerbare potten, pannen en ovenplaten 

eenvoudig gereinigd worden. 

Bijvullen gebeurt langs boven. Dit vereist in 
eerste instantie degelijkheid en garandeert 

bedieningsgemak. Maar natuurlijk zal de zeepverdeler 
ook optisch bij de spoeltafel en de kraan, en daarmee 

bij het hele keukendesign, passen.

De technische tekeningen van de zeepverdelers kan 
u steeds raadplegen op onze webshop 

www.oureashop.be

U mag ons altijd contacteren met een bepaalde 
vraag. Wij zullen steeds zoeken naar een 

assend voorstel
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Z0326
Geborsteld
€ 108,15 / € 130,86

Z0326-GD
Goudkleur
€ 136,50 / € 165,17

Z0326-CO
Koperkleur
€ 136,50 / € 165,17

Z0326-GM
Gun Metal
€ 136,50 / € 165,17

  

  

• Zeepdispenser in massief roestvrijstaal 
(gekleurde varianten in PVD) - rechte 
uitloop

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 300 ml

• Standaard gat Ø 25 mm

• Past perfect bij de Lanesto en 
Selsiuz-kranen

Lanesto - Patra

Z0329
Geborsteld
€ 117,60 / € 142,30

Z0329-GD
Goudkleur
€ 152,25 / € 184,22

Z0329-CO
Koperkleur
€ 152,25 / € 184,22

Z0329-GM
Gun Metal
€ 152,25 / € 184,22

  

  

• Zeepdispenser in massief roestvrijstaal 
(gekleurde varianten in PVD) - ronde 
uitloop

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 300 ml

• Standaard gat Ø 25 mm

• Past perfect bij de Lanesto en 
Selsiuz- kranen

Lanesto - Larisa

Z0327
Chroom
€ 46,20 / € 55,90

Z0328
Inox-look
€ 51,45 / € 62,25

  

  

  

  

• Zeepdispenser in chroom of inox-look

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 250 ml

• Standaard gat Ø 30 mm

Lanesto - Volos
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 Z.536.060.000 
 Chroom 
 € 310,10   /   € 375,22 

 Z.536.060.700 
 Geborsteld 
 € 407,10   /   € 492,59 

        

        

        

        

 • Zeepdispenser in chroom of massief 
roestvrijstaal 

 • Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop 

 • Inhoud 300 ml 

 • Standaard gat Ø 26 mm 

 KWC - Ono 

 ZPNCHR 
 Chroom 
 € 165,29   /   € 200,00 

 ZPNRVS 
 Geborsteld 
 € 206,61   /   € 250,00 

 ZPNBLK 
 Zwart mat 
 € 285,12   /   € 345,00 

 ZPNGLD 
 Goudkleur 
 € 326,45   /   € 395,00 

        

        

 • Zeepdispenser in chroom of massief 
roestvrijstaal 

 • Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop 

 • Inhoud 500 ml 

 • Standaard gat Ø 25 mm 

 Quooker - Nordic 

 Z.536.062.700 
 Geborsteld 
 € 373,20   /   € 451,57 

        

        

        

        

        

 • Zeepdispenser in massief roestvrijstaal 

 • Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop 

 • Inhoud 300 ml 

 • Standaard gat Ø 26 mm 

 KWC - Inox 
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Z.536.159.000
Chroom
€ 237,60 / € 287,50

  

  

  

  

  

• Zeepdispenser in chroom

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 300 ml

• Standaard gat Ø 26 mm

KWC - Ava

302108
Chroom
€ 117,54 / € 142,22

302109
Inox-look
€ 129,17 / € 156,30

  

  

  

  

• Zeepdispenser in chroom of inox-look

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 350 ml

• Standaard gat Ø 25 mm

Franke - Novita

Z.538.409.176
Zwart mat
€ 116,00 / € 140,36

  

  

  

  

  

• Zeepdispenser in zwart mat

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 320 ml

• Standaard gat Ø 24 mm

KWC
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40535000
Chroom
€ 72,32 / € 87,51

40535DC0
Inox-look
€ 101,25 / € 122,51

  

  

  

  

• Zeepdispenser in chroom of inox-look

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 400 ml

• Standaard gat Ø 26 mm

Grohe - Cosmopolitan

302256
Chroom
€ 109,13 / € 132,05

302257
Inox-look
€ 120,15 / € 145,38

302250
Zwart mat
€ 120,15 / € 145,38

302251
Wit mat
€ 120,15 / € 145,38

  

  

• Zeepdispenser

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 300 ml

• Standaard gat Ø 24 mm

Franke - Active

0906MB2DSI
Geborsteld
€ 345,00 / € 417,45

0906MB4DSI
Black Steel
€ 482,00 / € 583,22

0906MB8DSI
Titanium
€ 482,00 / € 583,22

0906MB3DSI
Rose gold
€ 482,00 / € 583,22

0906MBCDSI
Yellow gold
482 / 583.22

  

• Zeepdispenser

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 300 ml

• Standaard gat Ø 25 mm

MGS -SD2 L
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29658.031
Chroom
€ 239,00 / € 289,19

29658.149
Finox
€ 326,07 / € 394,54

29658.299
Zwart mat
€ 326,07 / € 394,54

29658.708
Koperkleur
€ 326,07 / € 394,54

29658.707
Gun Metal
326.07 / 394.54

29658.727
Messing
326.07 / 394.54

• Zeepdispenser

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 250 ml

• Standaard gat Ø 24 mm

Gessi

29651.031
Chroom
€ 229,00 / € 277,09

29651.149
Finox
€ 313,20 / € 378,97

29651.299
Zwart mat
€ 313,20 / € 378,97

• Zeepdispenser in chroom of inox

• Bovenaan bijvulbaar door verwijdering 
pompkop

• Inhoud 250 ml

• Standaard gat Ø 24 mm

Gessi- Officine V
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 spoeltafels
144 221

De spoeltafels die u kan bekijken in onze catalogus 
zijn slechts een greep uit een groter assortiment.

Uiteraard kunnen wij u het volledige gamma 
aanbieden per merk.

U mag ons altijd contacteren met een bepaalde 
vraag. Wij zullen steeds zoeken naar een 

assend voorstel
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147 Lanesto
161 ABK
167 Artinox
177 Franke
207 Blanco
215 Villeroy & Boch
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Stijlvol design aan aantrekkelijke prijzen
Lanesto is het huismerk van Ourea en groepeert een breed gamma aan 
keukenaccessoires.

Naast spoeltafels en kranen heeft Lanesto ook een uitgebreid gamma 
van afvalsystemen, verlichting en installatiemateriaal met telkens 
een mooi en functioneel design aan aantrekkelijke prijzen voor de 
consument en interessante aankoopvoorwaarden voor de vakhandel.

Door onze uitstekende contacten en diepgaande 
samenwerkingsakkoorden met fabrikanten kunnen wij een volledig 
gamma van producten aanbieden die vaak een alternatief vormen 
voor gekende A-merken. Ourea zoekt voortdurende naar interessante 
producten om het assortiment uit te breiden.

Op de meeste Lanesto producten geldt een garantie binnen België 
van 5 jaar waarvan de eerste twee jaar een volledige waarborg 
geldt en van het tweede tot en met het vijfde de onderdelen gedekt 
worden. Indien u, of uw klant, kiest om na het tweede jaar een 
herstelling aan huis aan te vragen zullen voorrijkosten en uurloon 
aangerekend worden. Tarieven zijn terug te vinden op onze website 
www.oureakitchenware.be. Door hun aantrekkelijke prijs geldt op 
sommige modellen een omruilgarantie.

Lanesto
spoeltafels
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 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

  

  

 Burgos   

  

  

  

  

S0231-GM
Gun Metal
€ 547,97 / € 663,04

S0231-CO
Koper
€ 547,97 / € 663,04

S0231-GD
Goud
€ 547,97 / € 663,04

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 540 x 440mm / bak 
500 x 400mm

• Diepte bak 200mm

• Bodemrek S0902 apart te verkrijgen

S0230-GM
Gun Metal
€ 520,29 / € 629,55

S0230-CO
Koper
€ 520,29 / € 629,55

S0230-GD
Goud
€ 520,29 / € 629,55

  

  

• Kastmaat 500mm

• Afmetingen: 440 x 440mm / bak 
400 x 400mm

• Diepte bak 200mm

• Bodemrek S0903 apart te verkrijgen

S0234-GM
Gun Metal
€ 509,22 / € 616,16

S0234-CO
Koper
€ 509,22 / € 616,16

S0234-GD
Goud
€ 509,22 / € 616,16

  

  

• Kastmaat 400mm

• Afmetingen: 380 x 440mm / bak 
340 x 400mm

• Diepte bak 200mm
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 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

  

  

 Burgos 
S0233-GM
Gun Metal
€ 487,08 / € 589,37

  

  

  

  

• Kastmaat 300mm

• Afmetingen: 220 x 440mm / bak 
180 x 400mm

• Diepte bak 150mm

S0232-GM
Gun Metal
€ 830,25 / € 1.004,60

S0232-CO
Koper
€ 830,25 / € 1.004,60

S0232-GD
Goud
€ 830,25 / € 1.004,60

  

  

• Kastmaat 700mm

• Afmetingen: 590 x 440mm / bak 
340-170 x 400mm

• Grote bak altijd links

• Diepte bakken 200mm/130mm

S0901-GM
Gun Metal
€ 145,30 / € 175,81

S0901-CO
Koper
€ 145,30 / € 175,81

S0901-GD
Goud
€ 145,30 / € 175,81

  

  

• Inzetbakje voor Burgos reeks

• Kleur identiek aan spoelbak

S0902-GM
Gun Metal
€ 69,96 / € 84,65

S0902-CO
Koper
€ 69,96 / € 84,65

S0902-GD
Goud
€ 69,96 / € 84,65

  

  

• Bodemrek voor Burgos reeks 
S0231 (bak 500 x 400mm)

• Kleur identiek aan spoelbak
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW150

S0903-GM
Gun Metal
€ 69,96 / € 84,65

S0903-CO
Koper
€ 69,96 / € 84,65

S0903-GD
Goud
€ 69,96 / € 84,65

  

  

• Bodemrek voor Burgos reeks 
S0230 (bak 400 x 400mm)

• Kleur identiek aan spoelbak

S0908-GM
Gun Metal
€ 61,95 / € 74,96

S0908-CO
Koper
€ 61,95 / € 74,96

S0908-GD
Goud
€ 61,95 / € 74,96

  

  

• Oprolbaar pannenrooster

• Kleur identiek aan spoelbak

S0904
Enkele spoelbak
€ 12,92 / € 15,63

S0905
Dubbele spoelbak
€ 23,68 / € 28,65

  

  

  

• Ruimtebesparende sifon

• Enkel te gebruiken bij model 
Burgos
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 151
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW152

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

  

  

 Bilbao   

  

  

  

  

S0213

€ 343,33 / € 415,43

  

  

  

  

• Kastmaat 500mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 490 x 440mm / bak 
450 x 400mm

• Diepte bak 195mm

S0212

€ 321,80 / € 389,38

  

  

  

  

• Kastmaat 450mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 440 x 440mm / bak 
400 x 400mm

• Diepte bak 195mm

S0211

€ 311,04 / € 376,36

  

  

  

  

• Kastmaat 400mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 380 x 440mm / bak 
340 x 400mm

• Diepte bak 175mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 153

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

  

  

 Bilbao 
S0210

€ 289,52 / € 350,32

  

  

  

  

• Kastmaat 300mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 220 x 440mm / bak 
180 x 400mm

• Diepte bak 140mm

S0214
Grote bak links
€ 537,05 / € 649,83

S0215
Grote bak rechts
€ 537,05 / € 649,83

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 590 x 440mm / bak 
340-180 x 400mm

• Diepte bak 190mm

S0226

€ 334,86 / € 405,18

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 540 x 440 m/ bak 500 
x 400mm

• Diepte bak 200 mm

S0227

€ 395,42 / € 478,46

  

  

  

  

• Kastmaat 900mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 780 x 440mm/ bak 
740 x 400mm

• Diepte bak 200 mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW154

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

 •  Bakken radius 20 geperst 

  

  

 Salamanca   

  

  

  

  

S0220

€ 300,28 / € 363,34

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 589 x 436mm / bak 
549 x 396mm

• Diepte bak 215mm!

S0219

€ 278,75 / € 337,29

  

  

  

  

• Kastmaat 500mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 490 x 440mm / bak 
450 x 400mm

• Diepte bak 215mm!

S0218

€ 267,99 / € 324,27

  

  

  

  

• Kastmaat 450mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 440 x 440mm / bak 
400 x 400mm

• Diepte bak 215mm!
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 155

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

 •  Bakken radius 20 geperst 

  

  

 Salamanca 
S0223

€ 257,23 / € 311,25

  

  

  

  

• Kastmaat 400mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 380 x 440mm / bak 
340 x 400mm

• Diepte bak 210mm!

S0224

€ 235,70 / € 285,20

  

  

  

  

• Kastmaat 300mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 210 x 440mm / bak 
170 x 400mm

• Diepte bak 153mm

S0221
Grote bak links
€ 418,67 / € 506,59

S0222
Grote bak rechts
€ 418,67 / € 506,59

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 565 x 435mm / bak 
340-170 x 400mm

• Diepte bakken 210mm/150mm

S0904
Enkele spoelbak
€ 12,92 / € 15,63

S0905
Dubbele spoelbak
€ 23,68 / € 28,65

  

  

  

• Ruimtebesparende sifon

• Enkel te gebruiken bij model 
Salamanca
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW156

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,7mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

  

 Sevilla   

  

  

  

  

S0320
Omkeerbaar
€ 192,65 / € 233,11

  

  

  

  

• Kastmaat 500mm

• Afmetingen: 860 x 500mm

• Uitsparing 842 x 482mm

• Diepte bak 175mm

S0321
Omkeerbaar
€ 214,18 / € 259,16

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 1000 x 500mm

• Uitsparing 982 x 482mm

• Diepte bakken 175mm/130mm

S0322
Omkeerbaar
€ 246,47 / € 298,23

  

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1160 x 500mm

• Uitsparing 1142 x 482mm

• Diepte bakken 155mm/155mm

 •  Fybertec 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

 •  Omkeerbaar 

  

 Cadiz 

Boek OureaCatalogus 2022.indb   156 14/03/2022   15:11



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 157

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,7mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

  

 Sevilla 

 •  Fybertec 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

 •  Omkeerbaar 

  

 Cadiz   

  

  

  

  

S0350-ZW
Zwart
€ 189,00 / € 228,69

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 860 x 500mm

• Uitsparing 830 x 470mm

• Diepte bak 200mm

S0351-ZW
Zwart
€ 209,00 / € 252,89

  

  

  

  

35
6

1000
518

5
00

439

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 1000 x 500mm

• Uitsparing 970 x 470 mm

• Diepte bak 198mm

S0352-ZW
Zwart
€ 229,00 / € 277,09

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 1000 x 500mm

• Uitsparing  970 x 470mm

• Diepte bak 200mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW158

S0353-ZW
Zwart
€ 249,00 / € 301,29

  

  

  

  

1160
340 340

50
0

36
0

256
556

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1160 x 500mm

• Uitsparing  1130 x 470mm

• Diepte bak 200mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 159

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN
LANESTO-SPOELBAKKEN

Dagelijks onderhoud
Neem de spoelbak dagelijks af met een spons of een microvezeldoekje en wat 
afwasmiddel. Spoel altijd grondig na met lauwwarm water en maak het droog 
met een schone, droge keukenhanddoek of met keukenpapier. Hierdoor worden 
resterende vuil en eventuele zeep- en waterresten geabsorbeerd.

Om de glans op het oppervlak te bewaren, wordt aangeraden om geen heet water
en een normaal afwasmiddel te gebruiken. Het is zeer belangrijk om het oppervlak 
af te drogen als het water veel kalk bevat.

ecifieke vlekken ver i deren
ee  o  o e le en 

Gebruik een oplossing van zuiveringszout en water. Na 15 minuten goed spoelen 
en het oppervlak met een zachte doek afdrogen.

Kalkaanslag
Gebruik reinigingscrème en een vochtige doek. Een eenvoudige remedie voor de 
hardnekkige kalksteenvlekken is het gebruik van warm water met ¼ witte azijn, 
wrijf dit op het oppervlak in de satijnrichting met een spons (met blauwe schuurzijde)  
spoel zorgvuldig af en droog af met een zachte doek.

Heet vet
Om de spatten van heet vet schoon te maken, wordt het aangeraden om 
gedenatureerde alcohol of een reinigingscrème voor RVS te gebruiken. Sowieso 
wordt het aangeraden om op te passen met hete olie, frituurvet en pannen die 
rechtstreeks van het vuur komen. Die kunnen de bak beschadigen.

Vingerafdrukken
Gebruik een zacht reinigingsmiddel, een afwasmiddel of een zachte doek 
(microvezel) met een reinigingsmiddel voor ramen.

Reinigingsmiddelen met chloor of mengsels op basis van chloor moeten worden 
vermeden.

TIP: Pas ook zeker op met tandpasta en cementresten. Deze tasten de bak aan 
wanneer ze niet meteen weggespoeld worden!

LA
NE

ST
O

 S
PO

EL
TA

FE
LS

sp
oe

lta
fe

ls

Boek OureaCatalogus 2022.indb   159 14/03/2022   15:11



160

Boek OureaCatalogus 2022.indb   160 14/03/2022   15:11



JAAR

161

Kwaliteit, design en innovatie 
In het hogere keukensegment is ABK innovent al decennialang 
een begrip. ABK innovent is dé specialist als het gaat om ontwerp, 
innovatie, productie en assemblage van kwalitatief zeer hoogwaardige 
keukencomponenten. 

ABK innovent staat voor design, maatwerk en het hoogst haalbare 
niveau in afwerking en materiaaltechnologie.

De mat zwart geëmailleerde BINGARA spoelbakken zijn in strakheid en 
onderhoudsvriendelijkheid de evolutie in minimalistische spoelbakken. 
Ze zijn bovendien glashard en écht krasbestendig! Kenmerkend is de 
10mm radius op alle zijden en hoeken.

Op alle ABK spoelbakken geldt een garantie van 2 jaar.
De termijn loopt vanaf de aankoopdatum en is enkel geldig 

its oorlegging an een o ieel aan oo be i s aar it 
ondubbelzinnig de aankoopdatum kan worden afgeleid.

ABK
spoeltafels
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW162

 •  Mat zwart geëmailleerd staal, dikte 1 mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” in zwart, design overloop 

 •  Onderbouw 

 •  Bakken radius 10 gelast 

 •  Glashard en écht krasbestendig! 

  

 Bingara   

  

  

  

  

BIN15FBL
Onderbouw
€ 479,00 / € 579,59

  

  

  

  

• Kast 200mm

• Afmetingen: 191 x 441mm / bak 
150 x 400mm

BIN34FBL
Onderbouw
€ 539,00 / € 652,19

  

  

  

  

• Kast 400/450mm

• Afmetingen: 381 x 441mm / bak 
340 x 400mm

BIN40FBL
Onderbouw
€ 479,00 / € 579,59

  

  

  

  

• Kast 400/450mm

• Afmetingen: 441 x 441mm / bak 
400 x 400mm

Boek OureaCatalogus 2022.indb   162 14/03/2022   15:11



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 163

 •  Mat zwart geëmailleerd staal, dikte 1 mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” in zwart, design overloop 

 •  Onderbouw 

 •  Bakken radius 10 gelast 

 •  Glashard en écht krasbestendig! 

  

 Bingara 
BIN50FBL
Onderbouw
€ 489,00 / € 591,69

  

  

  

  

• Kast 550/600mm

• Afmetingen: 541 x 441mm / bak 
500 x 400mm

SIFON
Enkele spoelbak
€ 35,54 / € 43,00

DSIFON
Dubbele spoelbak
€ 41,32 / € 50,00

  

  

  

• Ruimtebesparende sifon
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW164

 •  Mat zwart gecoat, dikte 1 mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” in zwart, design overloop 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

  

  

 Bingara   

  

  

  

  

BIN15FZWVI
Vlakbouw
€ 399,00 / € 482,79

  

  

  

  

• Kast 200mm

• Afmetingen: 191 x 441mm / bak 
150 x 400mm

BIN20FZWVI
Vlakbouw
€ 399,00 / € 482,79

  

  

  

  

• Kast 200mm

• Afmetingen: 240 x 440mm / bak 
200 x 400mm

BIN34FZWVI
Vlakbouw
€ 449,00 / € 543,29

  

  

  

  

• Kast 400/450mm

• Afmetingen: 381 x 441mm / bak 
340 x 400mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 165

 •  Mat zwart gecoat, dikte 1 mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” in zwart, design overloop 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

  

  

 Bingara 
BIN40FZWVI
Vlakbouw
€ 399,00 / € 482,79

  

  

  

  

• Kast 400/450mm

• Afmetingen: 441 x 441mm / bak 
400 x 400mm

BIN50FZWVI
Vlakbouw
€ 419,00 / € 506,99

  

  

  

  

• Kast 550/600mm

• Afmetingen: 541 x 441mm / bak 
500 x 400mm

BIN1534FZWVI
Vlakbouw
€ 589,00 / € 712,69

  

  

  

  

• Kast 600/700mm

• Afmetingen: 551 x 441mm / bak 
150-340 x 400mm

BIN3415FZWVI
Vlakbouw
€ 589,00 / € 712,69

  

  

  

  

• Kast 600/700mm

• Afmetingen: 551 x 441mm / bak 
340-150 x 400mm

AB
K 

SP
O

EL
TA

FE
LS

sp
oe

lta
fe

ls

Boek OureaCatalogus 2022.indb   165 14/03/2022   15:11



166

Boek OureaCatalogus 2022.indb   166 14/03/2022   15:11



JAAR

167

Kwaliteit, precisie en specialisatie
Het doel van Artinox is altijd geweest om ideeën om te zetten in 
edelstalen juwelen.

Het bedrijf is de ideale partner om hoogwaardige producten 
af te leveren.

De garantieperiode bedraagt 12 maanden vanaf de verzenddatum 
en omvat elk onderdeel.

Artinox
spoeltafels
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW168

 •  Roestvrijstaal, dikte 1 mm met PVD coating 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Onderbouw of slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

 •  Accessoires zijn terug te vinden op onze webshop 

  

 Layer BRL   

  

  

  

  

BRL74
Slimtop
€ 871,50 / € 1.054,52

BRLST74
Onderbouw
€ 750,75 / € 908,41

  

  

  

• Kast 800mm

• Afmetingen: 780 x 510mm / bak 
660 x 410mm

• Technische tekening op aanvraag 
of te downloaden via onze 
webshop

BRL50
Slimtop
€ 777,00 / € 940,17

BRLST50
Onderbouw
€ 677,25 / € 819,47

  

  

  

• Kast 600mm

• Afmetingen: 540x510mm / bak 
420 x 410mm

• Technische tekening op aanvraag 
of te downloaden via onze 
webshop

SS00448
Enkele spoelbak
€ 8,40 / € 10,16

SS00449
Dubbele spoelbak
€ 10,50 / € 12,71

  

  

  

• Ruimtebesparende sifon
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 169

 •  Roestvrijstaal, dikte 1 mm met PVD coating 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Onderbouw of slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

 •  Accessoires zijn terug te vinden op onze webshop 

  

 Layer BRL   

  

  

  

  

SBR74
Slimtop
€ 645,75 / € 781,36

SBRST74
Onderbouw
€ 527,10 / € 637,79

  

  

  

• Kast 800mm

• Afmetingen: 780 x 450mm / bak 
740 x 350mm

• Technische tekening op aanvraag 
of te downloaden via onze 
webshop

SBR50
Slimtop
€ 551,25 / € 667,01

SBRST50
Onderbouw
€ 451,50 / € 546,32

  

  

  

• Kast 600mm

• Afmetingen: 540x 450mm / bak 
500 x 350mm

• Technische tekening op aanvraag 
of te downloaden via onze 
webshop

SS00448
Enkele spoelbak
€ 8,40 / € 10,16

SS00449
Dubbele spoelbak
€ 10,50 / € 12,71

  

  

  

• Ruimtebesparende sifon

 •  Roestvrijstaal, dikte 1 mm met PVD coating 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Onderbouw of slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

 •  Accessoires zijn terug te vinden op onze webshop 

  

 Layer SBR 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW170

  

  

  

  

  

BRP74
Slimtop
€ 759,15 / € 918,57

  

  

  

  

• Kast 800mm

• Afmetingen: 780 x 510mm / bak 
740 x 350mm

• Technische tekening op aanvraag 
of te downloaden via onze 
webshop

BRP50
Slimtop
€ 664,65 / € 804,23

  

  

  

  

• Kast 600mm

• Afmetingen: 540 x 510mm / bak 
500 x 350mm

• Technische tekening op aanvraag 
of te downloaden via onze 
webshop

SS00448
Enkele spoelbak
€ 8,40 / € 10,16

SS00449
Dubbele spoelbak
€ 10,50 / € 12,71

  

  

  

• Ruimtebesparende sifon

 •  Roestvrijstaal, dikte 1 mm met PVD coating 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

 •  Accessoires zijn terug te vinden op onze webshop 

  

 Layer BRP 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 171

VFPSBR19
SBR + BRP
€ 291,90 / € 353,20

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal met 
geperforeerde bodem

• Afmetingen: 375x190x80 mm

VFGSBR34
SBR + BRP
€ 325,50 / € 393,86

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal met 
geperforeerde bodem

• Afmetingen: 375x345x80 mm

VPSBR19
SBR + BRP
€ 286,65 / € 346,85

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal

• Afmetingen: 375X190X160 mm

VGSBR34
SBR + BRP
€ 317,10 / € 383,69

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal

• Afmetingen: 375X345X160 mm

 •  Roestvrijstaal, dikte 1 mm met PVD coating 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2”, design overloop 

 •  Slimtop 

 •  Bakken radius 10 gelast 

 •  Accessoires zijn terug te vinden op onze webshop 

  

 Layer BRP 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW172

VFGSBR30
SBR + BRP
€ 294,00 / € 355,74

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal met 
geperforeerde bodem

• Afmetingen: 375X299X41 mm

VFGSBRE
SBR + BRP
€ 210,00 / € 254,10

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal met 
geperforeerde bodem

• Afmetingen: 375X305X80 mm

PPPBSBR
SBR + BRP
€ 152,25 / € 184,22

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Design afdruiprek in roestvrijstaal

• Afmetingen: 375X190X80 mm

TSBR4024
SBR + BRP
€ 120,75 / € 146,11

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Houten snijplank

• Afmetingen: 404X249X25 mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 173

TSBR4030
SBR + BRP
€ 134,40 / € 162,62

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Houten snijplank

• Afmetingen: 404X300X25 mm

TSBRML40
SBR + BRP
€ 147,00 / € 177,87

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Houten snijplank

• Afmetingen: 403X378X24 mm

VFGBRPML
SBR + BRP
€ 241,50 / € 292,22

  

  

  

  

• SBR +BRP accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal met 
geperforeerde bodem

• Afmetingen: 373X403X80 mm

VFPBRL19
BRL
€ 296,10 / € 358,28

  

  

  

  

• BRL accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal met 
geperforeerde bodem

• Afmetingen: 435X190X80 mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW174

VFGBRL34
BRL
€ 328,65 / € 397,67

  

  

  

  

• BRL accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal met 
geperforeerde bodem

• Afmetingen: 435X345X80 mm

VPBRL19
BRL
€ 290,85 / € 351,93

  

  

  

  

• BRL accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal

• Afmetingen: 435X190X160 mm

VGBRL34
BRL
€ 322,35 / € 390,04

  

  

  

  

• BRL accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal

• Afmetingen: 435X345X160 mm

VFGBRLE
BRL
€ 213,15 / € 257,91

  

  

  

  

• BRL accessoire

• Inzetbak in roestvrijstaal met 
geperforeerde bodem

• Afmetingen: 432X305X80 mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 175

TBRL4624
BRL
€ 127,05 / € 153,73

  

  

  

  

• BRL accessoire

• Houten snijplank

• Afmetingen: 464X345X25 mm

TBRL4634
BRL
€ 142,80 / € 172,79

  

  

  

  

• BRL accessoire

• Houten snijplank

• Afmetingen: 464X249X25 mm
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Expert in de keuken
Als wereldwijd toonaangevende spoeltafelfabrikant biedt Franke 
een uniek gamma dat de maatstaf bepaalt in design, kwaliteit en 
functionaliteit. Uitgerust met de perfect passende toebehoren, voldoen 
de Franke spoeltafels op voorbeeldige wijze aan alle eisen die op en aan 
de belangrijkste werkplaats van de keuken gesteld worden.

Op alle roestvrijstalen Franke spoeltafels geldt een garantie van 
10 jaar. Voor spoeltafels in Fragranit & Fraceram bedraagt de 
waarborg 5 jaar. De termijn loopt vanaf de aankoopdatum en is 
en el geldig its oorlegging an een o ieel aan oo be i s 
waaruit ondubbelzinnig de aankoopdatum kan worden afgeleid.

Franke
spoeltafels
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW178

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Met ventielcover in roestvrijstaal 

 •Vlakbouw/slimtop 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Mythos MYX 

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,7mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw of vlakbouw/slimtop 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

  

 Neptune NEX   

  

  

  

  

MYX211TLL1
Vlakbouw/Slimtop, verlek links
€ 825,38 / € 998,71

MYX211TLR1
Vlakbouw/Slimtop, verlek 
rechts
€ 825,38 / € 998,71

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 860 x 520mm

• Uitsparing Slimtop 846 x 506mm

MYX251TLL1
Vlakbouw/Slimtop, verlek links
€ 931,88 / € 1.127,57

MYX251TLR1
Vlakbouw/Slimtop, verlek 
rechts
€ 931,88 / € 1.127,57

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 860 x 520mm

• Uitsparing Slimtop 846 x 506mm

MYX221TLL1
Vlakbouw/Slimtop, verlek links
€ 1.262,03 / € 1.527,06

MYX221TLR1
Vlakbouw/Slimtop, verlek 
rechts
€ 1.262,03 / € 1.527,06

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1160 x 520mm

• Uitsparing Slimtop 1146 x 506mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 179

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Met ventielcover in roestvrijstaal 

 •Vlakbouw/slimtop 

 •  Geleverd inclusief sifon 

 Mythos MYX 

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,7mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw of vlakbouw/slimtop 

 •  Geleverd inclusief sifon 

 Neptune NEX         

        

        

        

        

 NEX611L1 
 Inbouw, verlek links 
 € 402,66   /   € 487,22 

 NEX611R1 
 Inbouw, verlek rechts 
 € 402,66   /   € 487,22 

 NEX211L1 
 Vlakbouw/Slimtop, verlek links 
 € 462,01   /   € 559,03 

 NEX211R1 
 Vlakbouw/Slimtop, verlek 
rechts 
 € 462,01   /   € 559,03 

        

 • Kastmaat 500mm 

 • Afmetingen: 860 x 510mm 
(inbouw), 864 x 514mm (Slimtop) 

 • Uitsparing 840 x 490mm (inbouw), 
855 x 506mm (Slimtop) 

 NEX651L1 
 Inbouw, verlek links 
 € 544,62   /   € 658,99 

 NEX651R1 
 Inbouw, verlek rechts 
 € 544,62   /   € 658,99 

 NEX251L1 
 Vlakbouw/Slimtop, verlek links 
 € 628,41   /   € 760,38 

 NEX251R1 
 Vlakbouw/Slimtop, verlek 
rechts 
 € 628,41   /   € 760,38 

        

 • Kastmaat 600mm 

 • Afmetingen: 1000 x 510mm 
(inbouw), 1004 x 514mm (Slimtop) 

 • Uitsparing 980 x 490mm (inbouw), 
995 x 506mm (Slimtop) 

 NEX621L1 
 Inbouw, verlek links 
 € 628,41   /   € 760,38 

 NEX621R1 
 Inbouw, verlek rechts 
 € 628,41   /   € 760,38 

 NEX221L1 
 Vlakbouw/Slimtop, verlek links 
 € 711,05   /   € 860,37 

 NEX221R1 
 Vlakbouw/Slimtop, verlek 
rechts 
 € 711,05   /   € 860,37 

        

 • Kastmaat 800mm 

 • Afmetingen: 1160 x 510mm 
(inbouw), 1164 x 514mm (Slimtop) 

 • Uitsparing 1140 x 490mm 
(inbouw), 1155 x 506mm (Slimtop) 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW180

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,7mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

 Armonia AMX 

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,6mm 

 •  In één stuk geperst 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” (budget versie met eenvoudig 
ventiel) 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

 Spark SKX         

        

        

        

        

 AMX611L1 
 Verlek links 
 € 379,37   /   € 459,04 

 AMX611R1 
 Verlek rechts 
 € 379,37   /   € 459,04 

        

        

        

 • Kastmaat 500mm 

 • Afmetingen: 860 x 500mm 

 • Uitsparing 840 x 480mm 

 AMX651L1 
 Verlek links 
 € 516,70   /   € 625,21 

 AMX651R1 
 Verlek rechts 
 € 516,70   /   € 625,21 

        

        

        

 • Kastmaat 600mm 

 • Afmetingen: 1000 x 500mm 

 • Uitsparing 980 x 480mm 

 AMX621L1 
 Verlek links 
 € 576,05   /   € 697,02 

 AMX621R1 
 Verlek rechts 
 € 576,05   /   € 697,02 

        

        

        

 • Kastmaat 800mm 

 • Afmetingen: 1160 x 500mm 

 • Uitsparing 1140 x 480mm 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 181

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,7mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

  

 Armonia AMX 

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,6mm 

 •  In één stuk geperst 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” (budget versie met eenvoudig 
ventiel) 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Spark SKX   

  

  

  

  

SKX6111
Omkeerbaar
€ 318,86 / € 385,82

  

  

  

  

• Kastmaat 500mm

• Afmetingen: 860 x 500mm

• Uitsparing 840 x 480mm

SKX6511
Omkeerbaar
€ 366,58 / € 443,56

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 1000 x 500mm

• Uitsparing 980 x 480mm

SKX6211
Omkeerbaar
€ 402,66 / € 487,22

  

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1160 x 500mm

• Uitsparing 1140 x 480mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW182

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,6mm 

 •  In één stuk geperst 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Onda-line OLX   

  

  

  

  

OLX6111
Omkeerbaar
€ 247,88 / € 299,93

  

  

  

  

• Kastmaat 500mm

• Afmetingen: 860 x 500mm

• Uitsparing 840 x 480mm

OLX6511
Omkeerbaar
€ 331,66 / € 401,31

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 1000 x 500mm

• Uitsparing 980 x 480mm

OLX6211
Omkeerbaar
€ 354,94 / € 429,48

  

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1160 x 500mm

• Uitsparing 1140 x 480mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 183

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,6mm 

 •  In één stuk geperst 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Onda-line OLX 

ALL-IN
Modulaire & universele 
toebehorensets: ze passen
op alle modellen van FRANKE-
spoelbakken!
Ontdek ze alle 5 op:
www.oureashop.be

NEW
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW184

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,6mm 

 •  In één stuk geperst 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Flash FLX 

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,6mm 

 •  In één stuk geperst 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Antea AZX   

  

  

  

  

AZX6111
Omkeerbaar
€ 199,82 / € 241,78

  

  

  

  

• Kastmaat 500mm

• Afmetingen: 860 x 500mm

• Uitsparing 840 x 480mm

AZX6511
Omkeerbaar
€ 237,28 / € 287,11

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 1000 x 500mm

• Uitsparing 980 x 480mm

AZX6211
Omkeerbaar
€ 265,67 / € 321,46

  

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1160 x 500mm

• Uitsparing 1140 x 480mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 185

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,6mm 

 •  In één stuk geperst 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Flash FLX   

  

  

  

  

FLX611P
Omkeerbaar
€ 187,00 / € 226,27

  

  

  

  

• Kastmaat 500mm

• Afmetingen: 860 x 500mm

• Uitsparing 860 x 500mm

• Enkel voor projecten

FLX651P
Omkeerbaar
€ 209,00 / € 252,89

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 1000 x 500mm

• Uitsparing 1000 x 500mm

• Enkel voor projecten

FLX621P
Omkeerbaar
€ 235,00  € 284,35

  

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1160 x 500mm

• Uitsparing 1160 x 500mm

• Enkel voor projecten

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,6mm 

 •  In één stuk geperst 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Antea AZX 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW186

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1mm 

 •  Bakken radius 25 geperst 

 •  Meegeperst ventiel in de bakbodem (Franke 
Integraalventiel) 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

  

  

 Mythos MYX   

  

  

  

  

MYX1105501
Onderbouw
€ 512,56 / € 620,20

MYX2105501
Vlakbouw/Slimtop, verlek 
rechts
€ 655,86 / € 793,59

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 590 x 440mm / bak 
550 x 400mm

MYX1105001
Onderbouw
€ 468,47 / € 566,85

MYX2105001
Vlakbouw/Slimtop, verlek 
rechts
€ 622,79 / € 753,58

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 540 x 440mm / bak 
500 x 400mm

MYX1104501
Onderbouw
€ 435,40 / € 526,83

MYX2104501
Vlakbouw/Slimtop, verlek 
rechts
€ 578,70 / € 700,23

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 490 x 440mm / bak 
450 x 400mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 187

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1mm 

 •  Bakken radius 25 geperst 

 •  Meegeperst ventiel in de bakbodem (Franke 
Integraalventiel) 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

  

  

 Mythos MYX 
MYX1103401
Onderbouw
€ 384,70 / € 465,49

MYX2103401
Vlakbouw/Slimtop, verlek 
rechts
€ 548,93 / € 664,21

  

  

  

• Kastmaat 450mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 380 x 440mm / bak 
340 x 400mm

MYX1101601
Onderbouw
€ 358,24 / € 433,47

  

  

  

  

• Kastmaat 300mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 200 x 440mm / bak 
160 x 400mm

MYX12034341
Onderbouw
€ 986,54 / € 1.193,71

  

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 745 x 440mm / bak 
340-340 x 400mm

MYX1603416L1
Grote bak links / onderbouw
€ 920,40 / € 1.113,68

MYX1603416R1
Grote bak rechts / onderbouw
€ 920,40 / € 1.113,68

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 555 x 430mm / bak 
340-160 x 400mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW188

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1,00mm 

 •  Meegeperst ventiel in de bakbodem (Franke 
Integraalventiel) 

 •  Bakken radius 12 gelast 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

  

  

 Box BXX   

  

  

  

  

BXX260/160L1
Vlakbouw/Slimtop - Onder-
bouw - Grote bak links
€ 913,54 / € 1.105,38

BXX260/160R1
Vlakbouw/Slimtop - Onder-
bouw - Grote bak rechts
€ 913,54 / € 1.105,38

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 560 x 450mm / bak 
340-160 x 410mm

BXX210/1105001
Vlakbouw/Slimtop - Onder-
bouw
€ 459,69 / € 556,22

  

  

  

  

• Kastmaat 550/600mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 540 x 450mm / bak 
500 x 410mm

BXX210/1104501
Vlakbouw/Slimtop - Onder-
bouw
€ 424,76 / € 513,96

  

  

  

  

• Kastmaat 500/550mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 490 x 450mm / bak 
450 x 410mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 189

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 1,00mm 

 •  Meegeperst ventiel in de bakbodem (Franke 
Integraalventiel) 

 •  Bakken radius 12 gelast 

 •  Onderbouw of vlakbouw/slimtop 

  

  

 Box BXX 
BXX210/1104001
Vlakbouw/Slimtop - Onder-
bouw
€ 389,85 / € 471,72

  

  

  

  

• Kastmaat 450/500mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 440 x 450mm / bak 
400 x 410mm

BXX210/1103401
Vlakbouw/Slimtop - Onder-
bouw
€ 366,58 / € 443,56

  

  

  

  

• Kastmaat 400/450mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 380 x 450mm / bak 
340 x 410mm

BXX210/1101601
Vlakbouw/Slimtop - Onder-
bouw
€ 343,30 / € 415,39

  

  

  

  

• Kastmaat 300mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 200 x 450mm / bak 
160 x 410mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW190

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,95mm 

 •  Meegeperst ventiel in de bakbodem (Franke 
Integraalventiel) 

 •  Bakken radius 50 geperst 

 •  Onderbouw 

  

  

 Largo LAX   

  

  

  

  

LAX160DL1
Grote bak links
€ 806,47 / € 975,83

LAX160DR1
Grote bak rechts
€ 806,47 / € 975,83

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 575 x 420mm

LAX1201

€ 948,45 / € 1.147,62

  

  

  

  

• Kastmaat 900mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 795 x 440mm

LAX1105001

€ 402,66 / € 487,22

  

  

  

  

• Kastmaat 550mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 524 x 374mm / bak 
500 x 350mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 191

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,95mm 

 •  Meegeperst ventiel in de bakbodem (Franke 
Integraalventiel) 

 •  Bakken radius 50 geperst 

 •  Onderbouw 

  

  

 Largo LAX 
LAX1104501

€ 391,01 / € 473,12

  

  

  

  

• Kastmaat 500mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 470 x 415mm / bak 
445 x 390mm

LAX1103601

€ 378,21 / € 457,63

  

  

  

  

• Kastmaat 450mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 384 x 414mm / bak 
360 x 390mm

LAX110160D1

€ 354,94 / € 429,48

  

  

  

  

• Kastmaat 200mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 184 x 414mm / bak 
160 x 390mm

  

  

  

  

  

FR
AN

KE
 S

PO
EL

TA
FE

LS

sp
oe

lta
fe

ls

Boek OureaCatalogus 2022.indb   191 14/03/2022   15:12



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW192

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,80mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Bakken radius 70 geperst 

 •  Onderbouw 

 Ariane ARX         

        

        

        

        

 ARX160L1 
 Grote bak links 
 € 592,34   /   € 716,73 

 ARX160R1 
 Grote bak rechts 
 € 592,34   /   € 716,73 

        

        

        

 • Kastmaat 600mm 

 • Geleverd inclusief sifon 

 • Afmetingen: 597,5 x 485mm 

 ARX160DL1 
 Grote bak links 
 € 758,75   /   € 918,09 

 ARX160DR1 
 Grote bak rechts 
 € 758,75   /   € 918,09 

        

        

        

 • Kastmaat 600mm 

 • Geleverd inclusief sifon 

 • Afmetingen: 597,5 x 485mm 

 ARX1104351 

 € 331,66   /   € 401,31 

        

        

        

        

 • Kastmaat 500mm 

 • Sifon altijd apart bijbestellen 

 • Afmetingen: 465 x 465mm / bak 
435 x 435mm 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 193

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,80mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Bakken radius 70 geperst 

 •  Onderbouw 

  

  

 Ariane ARX 
ARX1103501

€ 295,59 / € 357,66

  

  

  

  

• Kastmaat 400mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 371 x 456mm / bak 
350 x 435mm

ARX1103301

€ 272,32 / € 329,51

  

  

  

  

• Kastmaat 400mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 351 x 465mm / bak 
330 x 350mm

ARX110170D1

€ 259,52 / € 314,02

  

  

  

  

• Kastmaat 200mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 190 x 455mm / bak 
170 x 435mm

ARX1101701

€ 247,88 / € 299,93

  

  

  

  

• Kastmaat 200mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 190 x 340mm / bak 
170 x 320mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW194

 • Roestvrijstaal, nominale dikte 0,80mm 

 • Klassiek ventiel 3 1/2” 

 • Bakken radius 16 geperst 

 •  Onderbouw 

 Maris MRX 

 MRX1201 
 Onderbouw 
 € 709,59   /   € 858,60 

 • Kastmaat 900mm 

 • Geleverd inclusief sifon 

 • Afmetingen: 865 x 440mm 

 MRX160L1 
Onderbouw, grote bak links 
 € 649,25   /   € 785,59 

 MRX160R1 
Onderbouw, grote bak rechts 
 € 649,25   /   € 785,59 

 MRX260L1 
Vlakbouw/Slimtop, grote bak 
links 
 € 682,31   /   € 825,60 

 MRX260R1 
Vlakbouw/Slimtop, grote bak 
rechts 
 € 682,31   /   € 825,60 

 • Kastmaat 800mm (onderbouw), 600mm 
(Slimtop) 

 • Geleverd inclusief sifon 

 • Afmetingen: 595 x 440mm (Onderbouw), 
591 x 436 mm (Slimtop) 

 • Uitsparing 565 x 410mm (Slimtop) 

 MRX1107001 
 Onderbouw 
 € 484,58   /   € 586,34 

 • Kastmaat 800mm (onderbouw), 
600mm (Slimtop) 

 • Geleverd inclusief sifon 

 • Afmetingen: 740 x 440mm 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 195

 •  Roestvrijstaal, nominale dikte 0,80mm 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Bakken radius 16 geperst 

 •  Onderbouw 

  

  

 Maris MRX 
MRX1105001
Onderbouw
€ 341,10 / € 412,73

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 540 x 440mm / bak 
500 x 400mm

MRX1104001
Onderbouw
€ 318,24 / € 385,07

  

  

  

  

• Kastmaat 500mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 440 x 440mm / bak 
400 x 400mm

MRX1103401
Onderbouw
€ 295,10 / € 357,07

  

  

  

  

• Kastmaat 450mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 380 x 440mm / bak 
340 x 400mm

MRX1101901
Onderbouw
€ 257,29 / € 311,32

  

  

  

  

• Kastmaat 300mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 230 x 440mm / bak 
190 x 400mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW196

 •  Fragranit+, behandeld met Sanitized 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Geïntegreerde overloop 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Basis BFG   

  

  

  

  

BFG611OX1
Onyx
€ 462,01 / € 559,03

BFG611MB1
Mat zwart
€ 462,01 / € 559,03

BFG611PL1
Platinum
€ 462,01 / € 559,03

BFG611MW1
Metaal wit
€ 462,01 / € 559,03

BFG611CH1
Champagne
€ 462,01 / € 559,03

• Kastmaat 450mm

• Afmetingen: 780 x 500mm

BFG651OX1
Onyx
€ 509,71 / € 616,75

BFG651MB1
Mat zwart
€ 509,71 / € 616,75

BFG651PL1
Platinum
€ 509,71 / € 616,75

BFG651MW1
Metaal wit
€ 509,71 / € 616,75

BFG651CH1
Champagne
€ 509,71 / € 616,75

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 970 x 500mm

BFG621OX1
Onyx
€ 544,62 / € 658,99

BFG621MB1
Mat zwart
€ 544,62 / € 658,99

BFG621PL1
Platinum
€ 544,62 / € 658,99

BFG621MW1
Metaal wit
€ 544,62 / € 658,99

BFG621CH1
Champagne
€ 544,62 / € 658,99

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1160 x 500mm

 •  Fragranit+, behandeld met Sanitized 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Geïntegreerde overloop 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Urban UBG 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 197

 •  Fragranit+, behandeld met Sanitized 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Geïntegreerde overloop 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Basis BFG 

 •  Fragranit+, behandeld met Sanitized 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Geïntegreerde overloop 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Urban UBG   

  

  

  

  

UBG61186OX1
Onyx
€ 413,36 / € 500,17

UBG61186MW1
Metaal wit
€ 413,36 / € 500,17

UBG61186SG1
Steengrijs
€ 413,36 / € 500,17

UBG61186MB1
Mat zwart
€ 413,36 / € 500,17

  

• Kastmaat 500mm

• Afmetingen: 860 x 500mm

UBG651OX1
Onyx
€ 479,49 / € 580,18

UBG651MW1
Metaal wit
€ 479,49 / € 580,18

UBG651SG1
Steengrijs
€ 479,49 / € 580,18

UBG651MB1
Mat zwart
€ 479,49 / € 580,18

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 1000 x 500mm

UBG621OX1
Onyx
€ 523,59 / € 633,54

UBG621MW1
Metaal wit
€ 523,59 / € 633,54

UBG621SG1
Steengrijs
€ 523,59 / € 633,54

UBG621MB1
Mat zwart
€ 523,59 / € 633,54

  

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1160 x 500mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW198

 •  Fragranit+, behandeld met Sanitized 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Geïntegreerde overloop 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

 Antea AZG         

        

        

        

        

 AZG611OX1 
 Onyx 
 € 402,66   /   € 487,22 

 AZG611MB1 
 Mat zwart 
 € 402,66   /   € 487,22 

 AZG611SG1 
 Steengrijs 
 € 402,66   /   € 487,22 

 AZG611MW1 
 Metaal wit 
 € 402,66   /   € 487,22 

 AZG611CH1 
 Champagne 
 € 402,66   /   € 487,22 

 • Kastmaat 500mm 

 • Afmetingen: 860 x 500mm 

 AZG651OX1 
 Onyx 
 € 437,56   /   € 529,45 

 AZG651MB1 
 Mat zwart 
 € 437,56   /   € 529,45 

 AZG651SG1 
 Steengrijs 
 € 437,56   /   € 529,45 

 AZG651MW1 
 Metaal wit 
 € 437,56   /   € 529,45 

 AZG651CH1 
 Champagne 
 € 437,56   /   € 529,45 

 • Kastmaat 600mm 

 • Afmetingen: 970 x 500mm 

 AZG621OX1 
 Onyx 
 € 473,65   /   € 573,12 

 AZG621MB1 
 Mat zwart 
 € 473,65   /   € 573,12 

 AZG621SG1 
 Steengrijs 
 € 473,65   /   € 573,12 

 AZG621MW1 
 Metaal wit 
 € 473,65   /   € 573,12 

 AZG621CH1 
 Champagne 
 € 473,65   /   € 573,12 

 • Kastmaat 800mm 

 • Afmetingen: 1160 x 500mm 

 •  Fraceram 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Geïntegreerde overloop 

 •  Onderbouw 

 •  Uitsparing uitsluitend op het afgewerkte product meten! 

 Kubus KBK 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 199

 •  Fragranit+, behandeld met Sanitized 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Geïntegreerde overloop 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

  

 Antea AZG 

 •  Fraceram 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Geïntegreerde overloop 

 •  Onderbouw 

 •  Uitsparing uitsluitend op het afgewerkte product meten! 

  

 Kubus KBK   

  

  

  

  

KBK160DWI1
Wit
€ 850,69 / € 1.029,33

KBK160DMG1
Magnolia
€ 850,69 / € 1.029,33

KBK160DOX1
Onyx
€ 850,69 / € 1.029,33

KBK160DPGM1
Parelgrijs mat
€ 850,69 / € 1.029,33

KBK160DACM1
Antraciet mat
€ 850,69 / € 1.029,33

• Kastmaat 600mm

• Geleverd inclusief sifon en 
drukknopventiel voor 1 bak

• Afmetingen: 545 x 445mm / bak 
375-115 x 385mm

• Onderbouw omkeerbaar

KBK110500WI1
Wit
€ 804,14 / € 973,01

KBK110500MG1
Magnolia
€ 804,14 / € 973,01

KBK110500OX1
Onyx
€ 804,14 / € 973,01

KBK110500PGM1
Parelgrijs mat
€ 804,14 / € 973,01

KBK110500ACM1
Antraciet mat
€ 804,14 / € 973,01

• Kastmaat 600mm

• Sifon altijd apart bijbestellen, 
inclusief drukknopventiel

• Afmetingen: 545 x 445mm / bak 
505 x 385mm

• Onderbouw

KBK110400WI1
Wit
€ 728,49 / € 881,47

KBK110400MG1
Magnolia
€ 728,49 / € 881,47

KBK110400OX1
Onyx
€ 728,49 / € 881,47

KBK110400PGM1
Parelgrijs mat
€ 728,49 / € 881,47

KBK110400ACM1
Antraciet mat
€ 728,49 / € 881,47

• Kastmaat 500mm

• Sifon altijd apart bijbestellen, 
inclusief drukknopventiel

• Afmetingen: 445 x 445mm / bak 
405 x 385mm

• Onderbouw
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW200

 •  Fragranit+, behandeld met Sanitized 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  KNG met ventielcover in roestvrijstaal 

 •  Geïntegreerde overloop 

 •  Onderbouw 

  

 Kubus 2.0 KNG   

  

  

  

  

KNG120OX1
Onyx
€ 683,35 / € 826,85

KNG120MW1
Metaal wit
€ 683,35 / € 826,85

KNG120SG1
Steengrijs
€ 680,07 / € 822,88

KNG120CH1
Champagne
€ 683,35 / € 826,85

KNG120MB1
Mat zwart
€ 683,35 / € 826,85

• Kastmaat 900mm

• Geleverd inclusief sifon en 
draaiknopventiel

• Afmetingen: 760 x 460mm / bak 
460-210 x 420mm

• Grote bak altijd links

KNG110620OX1
Onyx
€ 770,06 / € 931,77

KNG110620MW1
Metaal wit
€ 770,06 / € 931,77

KNG110620SG1
Steengrijs
€ 770,06 / € 931,77

KNG110620CH1
Champagne
€ 770,06 / € 931,77

KNG110620MB1
Mat zwart
€ 770,06 / € 931,77

• Kastmaat 900mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 760 x460mm / bak 
620 x 420mm

• XL-bak

KNG110520OX1
Onyx
€ 655,98 / € 793,74

KNG110520MW1
Metaal wit
€ 655,98 / € 793,74

KNG110520SG1
Steengrijs
€ 655,98 / € 793,74

  

  

• Kastmaat 800mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 560 x 460mm / bak 
520 x 420mm

• Inclusief draaiknopventiel

 •  Tectonite 

 •  Klassiek ventiel 3 ½” 

 •  Schok- en slagvast, UV resistent en bestand tegen 
schuren 

 •  Bestand tegen hoge temperaturen (300°C) 

 •  Onderbouw 

  

 Sirius SID 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 201

 •  Fragranit+, behandeld met Sanitized 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  KNG met ventielcover in roestvrijstaal 

 •  Geïntegreerde overloop 

 •  Onderbouw 

  

 Kubus 2.0 KNG 

 •  Tectonite 

 •  Klassiek ventiel 3 ½” 

 •  Schok- en slagvast, UV resistent en bestand tegen 
schuren 

 •  Bestand tegen hoge temperaturen (300°C) 

 •  Onderbouw 

  

 Sirius SID   

  

  

  

  

SID160DZW1
Zwart
€ 264,17 / € 319,65

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 560 x 440mm / bak 
340-160 x 410mm

• Grote bak altijd links

SID110340ZW1
Zwart
€ 193,17 / € 233,74

  

  

  

  

• Kastmaat 450mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 365 x 440mm / bak 
340 x 410mm

SID110160ZW1
Zwart
€ 158,27 / € 191,51

  

  

  

  

• Kastmaat 300mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 185 x 440mm / bak 
160 x 410mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW202

 •  Tectonite 

 • Klassiek ventiel 3 ½” 

 • Schok- en slagvast, UV resistent en bestand tegen 
schuren 

 • Bestand tegen hoge temperaturen (300°C) 

 •  Inbouw 

 SID 2.0 

• Fragranit+, behandeld met Sanitized 

• Klassiek ventiel 3 ½” 

 • Geïntegreerde overloop 

 • Onderbouw 

 Maris MRG 

S2D621ZW1
Zwart
€ 331,66 / € 401,31

• Kastmaat 800mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 1160 x 500mm

S2D611ZW1
Zwart
€ 236,24 / € 285,85

• Kastmaat 600mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 1000 x 500mm

S2D651ZW1
Zwart
€ 295,59 / € 357,66

• Kastmaat 600mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 1000 x 500mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 203

 • Tectonite 

• Klassiek ventiel 3 ½” 

• Schok- en slagvast, UV resistent en bestand tegen 
schuren 

• Bestand tegen hoge temperaturen (300°C) 

 • Inbouw 

 SID 2.0 

 Fragranit+, behandeld met Sanitized 

 Klassiek ventiel 3 ½” 

 Geïntegreerde overloop 

 Onderbouw

 Maris MRG 

MRG620MB1
Mat zwart
€ 650,00 / € 786,50

MRG620SG1
Steengrijs
€ 650,00 / € 786,50
MRG620OX1
Onyx
€ 650,00 / € 786,50
MRG620PL1
Platinum
€ 650,00 / € 786,50
MRG620CH1
Champagne
€ 650,00 / € 786,50

• Kastmaat 800mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 760 x 500 mm

• Inbouw

MRG610540MB1
Mat zwart
€ 580,00 / € 701,80

MRG610540SG1
Steengrijs
€ 580,00 / € 701,80
MRG610540OX1
Onyx
€ 580,00 / € 701,80
MRG610540PL1
Platinum
€ 580,00 / € 701,80
MRG610540CH1
Champagne
€ 580,00 / € 701,80

• Kastmaat 600mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen:590 x 500mm

• Inbouw

MRG610390MB1
Mat zwart
€ 490,00 / € 592,90

MRG610390SG1
Steengrijs
€ 490,00 / € 592,90
MRG610390OX1
Onyx
€ 490,00  € 592,90
MRG610390PL1
Platinum
€ 490,00 / € 592,90
MRG610390CH1
Champagne
€ 490,00 / € 592,90

• Kastmaat 450mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 440 x 500mm

• Inbouw
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW204

MRG260/160MBL1
Mat zwart, grote bak links
€ 558,00 / € 675,18

MRG260/160MBR1
Mat zwart, grote bak rechts
€ 558,00 / € 675,18
MRG260/160SGL1
Steengrijs, grote bak links
€ 558,00 / € 675,18
MRG260/160SGR1
Steengrijs, grote bak rechts
€ 558,00 / € 675,18
MRG260/160OXL1
Onyx, grote bak links
€ 558,00 / € 675,18

• Kastmaat 600mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 780 x 500mm / bak 
350 x 425mm

• Vlakbouw/onderbouw

MRG220/120MB1
Mat zwart
€ 598,00 / € 723,58

MRG220/120SG1
Steengrijs
€ 598,00 / € 723,58
MRG220/120OX1
Onyx
€ 598,00 / € 723,58
MRG220/120PL1
Platinum
€ 598,00 / € 723,58
MRG220/120CH1
Champagne
€ 598,00 / € 723,58

• Kastmaat 800mm

• Geleverd inclusief sifon

• Afmetingen: 753 x 433mm

• Vlakbouw/onderbouw

MRG210/110520MB1
Mat zwart
€ 529,00 / € 640,09

MRG210/110520SG1
Steengrijs
€ 529,00 / € 640,09
MRG210/110520OX1
Onyx
€ 529,00 / € 640,09
MRG210/110520PL1
Platinum
€ 529,00 / € 640,09
MRG210/110520CH1
Champagne
€ 529,00 / € 640,09

• Kastmaat 600mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 553 x 433mm

• Vlakbouw/onderbouw

MRG210/110370MB1
Mat zwart
€ 440,00 / € 532,40

MRG210/110370SG1
Steengrijs
€ 440,00 / € 532,40
MRG210/110370OX1
Onyx
€ 440,00  € 532,40
MRG210/110370PL1
Platinum
€ 440,00 / € 532,40
MRG210/110370CH1
Champagne
€ 440,00 / € 532,40

• Kastmaat 450mm

• Sifon altijd apart bijbestellen

• Afmetingen: 403 x 433mm

• Vlakbouw/onderbouw
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 205

MRG260/160MBL1
Mat zwart, grote bak links
€ 558,00 / € 675,18

MRG260/160MBR1
Mat zwart, grote bak rechts
€ 558,00 / € 675,18
MRG260/160SGL1
Steengrijs, grote bak links
€ 558,00 / € 675,18
MRG260/160SGR1
Steengrijs, grote bak rechts
€ 558,00 / € 675,18
MRG260/160OXL1
Onyx, grote bak links
€ 558,00 / € 675,18
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JAAR

207

Hoogwaardige producten en een uitmuntende en 
betrouwbare service
BLANCO is één van ‘s werelds vooraanstaande producenten van 
exclusieve oplossingen voor de belangrijkste plaats in de keuken, de 
spoelunit. BLANCO overtuigt reeds jarenlang met innovatie en kwaliteit 
van het hoogste niveau.

Comfort en kwaliteit in de keuken die mogen gezien worden, dát is de 
drijfveer voor steeds weer nieuwe ontwikkelingen bij BLANCO. Deze 
filosofie volgt ook   i  stellen n tot doel om de 
markt in de BENELUX zo goed mogelijk te bedienen met degelijke know-
how en de beste kwaliteit in producten en service, en dit al meer dan 40 
jaar lang.

BLANCO geeft garantie op productiefouten bij spoeltafels en 
toebehoren. Volgende garantieperiodes zijn van toepassing: 2 jaar 
op werkuren, wisselstukken en verplaatsingskosten en 5 jaar op 
wisselstukken

Blanco

2
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW208

 •  Roestvrijstaal, lichtglanzend, nominale dikte 0,6mm 
(Tipo 8S 0,7 mm) 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

 •  Omkeerbaar 

  

 Tipo   

  

  

  

  

513441
Tipo 45S
€ 254,00 / € 307,34

  

  

  

  

• Kastmaat 450mm

• Afmetingen: 780 x 500mm

526620
Tipo 6S
€ 449,00 / € 543,29

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 1000 x 500mm

511925
Tipo 8S
€ 449,00 / € 543,29

  

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1210 x 500mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 209

 •  Roestvrijstaal, lichtglanzend, nominale dikte 0,7mm 
(Livit 8S 0,8 mm) 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

 •  Omkeerbaar 

  

 Livit 

 •  Roestvrijstaal, lichtglanzend, nominale dikte 0,6mm 
(Tipo 8S 0,7 mm) 

 •  Klassiek ventiel 3 1/2” 

 •  Inbouw 

 •  Geleverd inclusief sifon 

 •  Omkeerbaar 

  

 Tipo   

  

  

  

  

514786
Livit Salto
€ 274,00 / € 331,54

  

  

  

  

• Kastmaat 450mm

• Afmetingen: 860 x 500mm

526623
Livit 6S
€ 466,00 / € 563,86

  

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 1000 x 500mm

514798
Livit 8S
€ 491,00 / € 594,11

  

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 1210 x 500mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW210

 •  Roestvrijstaal, zijdeglans, nominale dikte 0,8mm 

 •  nfi no afl oo s steem 

 •  Sifon altijd apart bijbestellen 

  

  

  

 Andano   

  

  

  

  

522961
Vlakbouw, manueel
€ 467,00 / € 565,07

522963
Onderbouw, manueel
€ 378,00 / € 457,38

  

  

  

• Kastmaat 500mm

• Afmetingen: 490 x 440mm / bak 
450 x 400mm

522957
Vlakbouw, manueel
€ 421,00 / € 509,41

522959
Onderbouw, manueel
€ 337,00 / € 407,77

  

  

  

• Kastmaat 450mm

• Afmetingen: 440 x 440mm / bak 
400 x 400mm

522953
Vlakbouw, manueel
€ 380,00 / € 459,80

522955
Onderbouw, manueel
€ 317,00 / € 383,57

  

  

  

• Kastmaat 400mm

• Afmetingen: 380 x 440mm / bak 
340 x 400mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 211

 •  Roestvrijstaal, zijdeglans, nominale dikte 0,8mm 

 •  nfi no afl oo s steem 

 •  Sifon altijd apart bijbestellen 

  

  

  

 Andano 
522951
Vlakbouw, manueel
€ 380,00 / € 459,80

522952
Onderbouw, manueel
€ 294,00 / € 355,74

  

  

  

• Kastmaat 300mm

• Afmetingen: 220 x 440mm / bak 
180 x 400mm

522981
Vlakbouw, manueel
€ 998,00 / € 1.207,58

522983
Onderbouw, manueel
€ 825,00 / € 998,25

  

  

  

• Kastmaat 800mm

• Afmetingen: 705 x 440mm / bak 
340-340 x 400mm

522975
Vlakbouw, manueel
€ 972,00 / € 1.176,12

522979
Onderbouw, manueel
€ 759,00 / € 918,39

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 585 x 440mm / bak 
340-180 x 400mm

• Grote bak links

522973
Vlakbouw, manueel
€ 972,00 / € 1.176,12

522977
Onderbouw, manueel
€ 759,00 / € 918,39

  

  

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 585 x 440mm / bak 
340-180 x 400mm

• Grote bak rechts
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW212

 •  Silgranit PuraDur 

 •  nfi no afl oo s steem 

 •  Sifon altijd apart bijbestellen 

  

  

  

 Subline   

  

  

  

  

525995
Zwart
€ 660,00 / € 798,60

523436
Wit
€ 660,00 / € 798,60

523433
Rock Grey
€ 660,00 / € 798,60

523437
Jasmijn
€ 660,00 / € 798,60

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 530 x 460mm / bak 
500 x 400mm

• Onderbouw

525990
Zwart
€ 607,00 / € 734,47

523426
Wit
€ 607,00 / € 734,47

523423
Rock Grey
€ 607,00 / € 734,47

523427
Jasmijn
€ 607,00 / € 734,47

  

• Kastmaat 500mm

• Afmetingen: 430 x 460mm / bak 
400 x 400mm

• Onderbouw

525983
Zwart
€ 524,00 / € 634,04

523410
Wit
€ 524,00 / € 634,04

523407
Rock Grey
€ 524,00 / € 634,04

523411
Jasmijn
€ 524,00 / € 634,04

  

• Kastmaat 400mm

• Afmetingen: 350 x 460mm / bak 
320 x 400mm

• Onderbouw
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 213

 •  Silgranit PuraDur 

 •  nfi no afl oo s steem 

 •  Sifon altijd apart bijbestellen 

  

  

  

 Subline 
525981
Zwart
€ 418,00 / € 505,78

523400
Wit
€ 418,00 / € 505,78

523397
Rock Grey
€ 418,00 / € 505,78

523401
Jasmijn
€ 418,00 / € 505,78

  

• Kastmaat 300mm

• Afmetingen: 190 x 460mm / bak 
160 x 400mm

• Onderbouw

525985
Zwart
€ 728,00 / € 880,88

523552
Wit
€ 728,00 / € 880,88

523549
Rock Grey
€ 728,00 / € 880,88

523553
Jasmijn
€ 728,00 / € 880,88

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 525 x 460mm / bak 
340-160 x 400mm

• Onderbouw

• Grote bak links

525986
Zwart
€ 728,00 / € 880,88

523562
Wit
€ 728,00 / € 880,88

523559
Rock Grey
€ 728,00 / € 880,88

523563
Jasmijn
€ 728,00 / € 880,88

  

• Kastmaat 600mm

• Afmetingen: 525 x 460mm / bak 
340-160 x 400mm

• Onderbouw

• Grote bak rechts

525993
Zwart
€ 1.189,00 / € 1.438,69

523588
Wit
€ 1.189,00 / € 1.438,69

523585
Rock Grey
€ 1.189,00 / € 1.438,69

523589
Jasmijn
€ 1.189,00 / € 1.438,69

  

• Kastmaat 900mm

• Afmetingen: 825 x 460mm / bak 
480-320 x 400mm

• Onderbouw

• Grote bak links
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215

Keramische spoelbakken
Met een keramische spoelbak van Villeroy & Boch zet u een 
designstatement van onvergelijkbare kwaliteit in uw keuken: elke 
spoelbak overtuigt door een unieke vormtaal die uw inrichtingsstijl 
perfectioneert. Het hoogwaardige keramiek bestaat uit 100% 
nat rli ke grondsto en en ondersc eidt ic  door itm ntende 
materiaaleigenschappen. Zo geniet u van maximaal comfort, minimaal 
onderhoud en een ongeëvenaarde duurzaamheid.

Op alle keramische spoeltafels van V&B geldt 
een garantie van 5 jaar.

Villeroy & Boch
spoeltafels
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW216

 •  Keramische spoeltafel , geglazuurd (achterzijde niet 
afgewerkt) 

 •  Met overloop, bevestiging op beugels 

 •  Nooit maatvast; bak als mal gebruiken! 

 •  Overloopgarnituur apart te bestellen 

  

  

 O.Novo 6321 - 
6322 

  

  

  

  

  

63210001
Wit
€ 312,92 / € 378,63

632100R1
Wit Ceramicplus
€ 411,00 / € 497,31

  

  

  

• Kast 500mm

• Afmetingen: 495 x 170 x 400 mm

• Met zwarte plugstop aan ketting

63220001
Wit
€ 401,57 / € 485,90

632200R1
Wit Ceramicplus
€ 500,00 / € 605,00

  

  

  

• Kast 600mm

• Afmetingen: 595 x 200 x 500 mm

• Met zwarte plugstop aan ketting

94281061

€ 68,35 / € 82,70

  

  

  

  

• Overloopgarnituur voor enkele 
spoelbak

• Met zwarte plugstop aan ketting
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 217

 •  Keramische spoeltafel , geglazuurd (achterzijde niet 
afgewerkt) 

 •  Met overloop, bevestiging op beugels 

 •  Nooit maatvast; bak als mal gebruiken! 

 •  Overloopgarnituur apart te bestellen 

  

  

 O.Novo 6331 - 
6332 

 •  Keramische spoeltafel , geglazuurd (achterzijde niet 
afgewerkt) 

 •  Met overloop, bevestiging op beugels 

 •  Nooit maatvast; bak als mal gebruiken! 

 •  Overloopgarnituur apart te bestellen 

  

  

 O.Novo 6321 - 
6322 

  

  

  

  

  

63310001
Wit
€ 699,54 / € 846,44

633100R1
Wit Ceramicplus
€ 798,00 / € 965,58

  

  

  

• Kast 800mm

• Afmetingen: 795 x 220 x 500 mm

• Met zwarte plugstop aan ketting

63320001
Wit
€ 1.139,56 / € 1.378,87

633200R1
Wit Ceramicplus
€ 1.238,00 / € 1.497,98

  

  

  

• Kast 900mm

• Afmetingen: 895 x 220 x 550 mm

• Met zwarte plugstop aan ketting

94290061

€ 91,85 / € 111,14

  

  

  

  

• Overloopgarnituur voor dubbele 
spoelbak

• Met zwarte plugstop aan ketting
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW218

 •  Keramische spoeltafel , geglazuurd (achterzijde niet 
afgewerkt) 

 •  Met overloop, bevestiging op beugels 

 •  Nooit maatvast; bak als mal gebruiken! 

 •  Overloopgarnituur apart te bestellen 

  

  

 Farmhouse   

  

  

  

  

636001R1
Wit
€ 898,19 / € 1.086,81

636001S5
Ebony - mat zwart
€ 1.007,12 / € 1.218,62

  

  

  

• Kast 600mm

• Afmetingen: 595 x 200 x 500 mm

• Met roestvrijstaal ventiel, capcover 
in inox optioneel

638001R1
Wit
€ 1.198,30 / € 1.449,94

638001S5
Ebony - mat zwart
€ 1.344,61 / € 1.626,98

  

  

  

• Kast 800mm

• Afmetingen: 795 x 220 x 500 mm

• Met roestvrijstaal ventiel, capcover 
in inox optioneel

639001R1
Wit
€ 1.435,39 / € 1.736,82

639001S5
Ebony - mat zwart
€ 1.616,95 / € 1.956,51

  

  

  

• Kast 900mm

• Afmetingen: 900 x 220 x 550 mm

• Met roestvrijstaal ventiel, capcover 
in inox optioneel

Boek OureaCatalogus 2022.indb   218 14/03/2022   15:13



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 219

 •  Keramische spoeltafel , geglazuurd (achterzijde niet 
afgewerkt) 

 •  Met overloop, bevestiging op beugels 

 •  Nooit maatvast; bak als mal gebruiken! 

 •  Overloopgarnituur apart te bestellen 

  

  

 Farmhouse 

 •  Keramische spoeltafel , geglazuurd (achterzijde niet 
afgewerkt) 

 •  Inclusief overloopganituur, sifon apart bij te bestellen 

 •  Met overloop, bevestiging op beugels 

 •  Nooit maatvast; bak als mal gebruiken! 

 •  Inclusief inzetbakje (dubbele spoelbak) 

  

 Double & Single Bowl   

  

  

  

  

632391R1
Wit Ceramicplus
€ 1.841,23 / € 2.227,89

  

  

  

  

• Kast 900mm

• Afmetingen: 895 x 220 x 630 mm

• Manuele lediging

632061R1
Wit Ceramicplus
€ 1.061,59 / € 1.284,52

632061S5
Ebony Ceramicplus
€ 1.186,55 / € 1.435,73

  

  

  

• Kast 600mm

• Afmetingen: 595 x 220 x 630 mm

• Manuele lediging

632062R1
Wit Ceramicplus
€ 1.170,53 / € 1.416,34

632062S5
Ebony Ceramicplus
€ 1.295,48 / € 1.567,53

  

  

  

• Kast 600mm

• Afmetingen: 595 x 220 x 630 mm

• Automatische lediging
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW220

 •  Keramische uitstortgootsteen, geglazuurd 

 •  Zonder overloop, sifon apart bij te bestellen 

  

  

  

  

 O. Novo   

  

  

  

  

691201R1
Wit Ceramicplus
€ 409,04 / € 494,94

69120101
Wit Alpin
€ 310,79 / € 376,06

  

  

  

• Uitstortgootsteen

• Afmetingen: 450 x 350 x 400 mm, 
zonder overloop

96830000

€ 127,09 / € 153,78

  

  

  

  

• Emmerrooster noodzakelijk 
toebehoren.

• Bevestiging wordt meegeleverd.
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 221

 •  Keramische uitstortgootsteen, geglazuurd 

 •  Zonder overloop, sifon apart bij te bestellen 

  

  

  

  

 O. Novo 
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 afvalsystemen
222  247

Ourea heeft een zeer uitgebreid assortiment 
afvalemmers. Dat omvat niet alleen designemmers 

van de bekende A-merken, maar ook afvalsystemen 
in lagere prijsklassen die daar beslist niet voor 

onderdoen, omdat ze op kwaliteit geselecteerd zijn.
 In beide prijsklassen is er een grote variatie in 

materiaal, uitvoering en ontwerp.

De afvalsystemen die u kan bekijken in 
onze catalogus zijn slechts een greep uit een 
groter assortiment. Uiteraard kunnen wij u het 

volledige gamma aanbieden per merk.

U mag ons altijd contacteren met een 
bepaalde vraag. Wij zullen steeds zoeken 

naar een passend voorstel.
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225 Lanesto
229 Hailo
237 Franke
241 Stala
245 Blanco
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JAAR

225

Praktische materiaalsoorten
Veruit het merendeel van de afvalsystemen is vervaardigd van 
hoogwaardig kunststof of RVS. Dit zijn ook de meest praktische 
materiaalsoorten. Voedselresten zullen er immers niet snel intrekken en 
beide materialen zijn gemakkelijk schoon te houden.

Op afvalemmers wordt uitsluitend twee jaar garantie op 
onderdelen gegeven.

Lanesto

2

afvalsystemen
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW226

V0436
Kast 400mm
€ 28,00 / € 33,88

  

    

  

  

• Deurmontage

• Kastbreedte minimaal 400mm

• Afvalemmer van 12l

• Grijze kunststof

• Inclusief meenemer

Thane

V0437
Kast 400mm
€ 48,44 / € 58,61

  

    

  

  

• Deurmontage

• Kastbreedte minimaal 400mm

• Afvalemmer van 13l

• RVS uitvoering

• Inclusief meenemer

Agra

V0450
Kast 400mm
€ 228,90 / € 276,97

  

    

  

  

• Bodemmontage

• Kastbreedte minimaal 400mm

• Afvalemmers 2 x 35l

Surat
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 227
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V0451
Kast 300mm
€ 86,10 / € 104,18

  

    

  

  

• Bodemmontage

• Kastbreedte minimaal 300mm

• Afvalemmers 2 x 14l

Patna

V0452
Kast 400mm
€ 95,55 / € 115,62

  

    

  

  

• Bodemmontage

• Kastbreedte minimaal 400mm

• Afvalemmer van 2 x 16l

Ranchi

V0453
Kast 400mm
€ 99,75 / € 120,70

  

    

  

  

• Bodemmontage

• Kastbreedte minimaal 400mm

• Afvalemmer van 2 x 21l

Kota
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The red dot is our trademark
Als leidende fabrikant van o.a. afvalsystemen biedt Hailo een breed 
scala aan van innovatieve producten. Vandaag worden Hailo producten 
verkocht in meer dan 60 landen over de hele wereld.

Hailo
afvalsystemen

Op afvalemmers wordt uitsluitend twee jaar garantie op 
onderdelen gegeven.
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW230

 3715-10 
 RVS 
 € 47,00   /   € 56,87 

 3715-21 
 Grijs 
 € 43,00   /   € 52,03 

   3515071 
   Donkerrgrijs 
 € 42,00      /   € 50,82    

        

        

 • Deurmontage 

 • Kastbreedte minimaal 400mm 

 • Afvalemmer van 15l 

 Big Box 15l 

 3720-10 
 RVS 
 € 69,00   /   € 83,49 

 3720-00 
 Wit 
 € 61,00   /   € 73,81 

              

        

        

 • Deurmontage 

 • Kastbreedte minimaal 400mm 

 • Afvalemmer van 20l 

 Big Box 20l 

 3418-10 
 RVS 
 € 62,00   /   € 75,02 

 3418-00 
 Wit 
 € 56,00   /   € 67,76 

              

        

        

 • Deurmontage 

 • Kastbreedte minimaal 450mm 

 • Afvalemmer van 18l 

 • Meeneemhaak aan kastdeur 

 Uno 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 231

 3640-00 
 Zwart/grijs 
 € 117,00   /   € 141,57 

        

              

        

        

 • Bodemmontage 

 • Kastbreedte minimaal 400mm 

 • Afvalemmers 2 x 18l 

 Tandem 

 3666-10 
 Grijs 
 € 104,00   /   € 125,84 

        

              

        

        

 • Bodemmontage 

 • Kastbreedte minimaal 300mm 

 • Afvalemmers 2 x 15l 

 • Grijze kunststof, metalen geleiders 

 Tandem De Luxe 

 3515-03 
 RVS 
 € 43,00   /   € 52,03 

        

              

        

        

 • Wandmontage 

 • Kastbreedte minimaal 400mm 

 • Afvalemmer van 15l 

 Mono 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW232

 3666-11 
 Grijs 
 € 109,00   /   € 131,89 

        

              

        

        

 • Bodemmontage 

 • Kastbreedte minimaal 300mm 

 • Afvalemmers 1 x 24l + 1 x 7l 

 • Grijze kunststof, metalen geleiders 

 Tandem De Luxe 

 3666-82 
 Grijs 
 € 116,00   /   € 140,36 

        

              

        

        

 • Bodemmontage 

 • Kastbreedte minimaal 300mm 

 • Afvalemmers 2 x 15l 

 • Grijze kunststof, metalen geleiders 

 Tandem 

 3631-68 
 Grijs 
 € 210,00   /   € 254,10 

        

              

        

        

 • Bodemmontage 

 • Kastbreedte minimaal 600mm 

 • Afvalemmers 2 x 28l 

 • Grijze kunststof, metalen geleiders 

 Triple XL 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 233

3636-001
Grijs
€ 73,00 / € 88,33

  

    

  

  

• Bodemmontage

• Kastbreedte minimaal 300mm

• Afvalemmers 1 x 20l

• Inclusief meeneemhaak

Solo-uittrekbaar 20l

3608-62
Grijs
€ 252,00 / € 304,92

  

    

  

  

• Frontmontage

• Kastbreedte minimaal 600mm

• Afvalemmer 2 x 28l

• Grijze kunststof, metalen geleiders

Cargo Synchro

3668-40
Grijs
€ 152,00 / € 183,92

  

    

  

  

• Frontmontage

• Kastbreedte minimaal 400mm

• Afvalemmers 1 x 40l

• Grijze kunststof, metalen geleiders

Swing
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 3644-70 
 Grijs 
 € 124,00   /   € 150,04 

        

              

        

        

 • Frontmontage 

 • Kastbreedte minimaal 500mm 

 • Afvalemmers 1 x 12l + 1 x 18l 

 • Grijze kunststof, metalen geleiders 

 Tandem De Luxe 

 3610-12 
 Grijs 
 € 223,00   /   € 269,83 

        

              

        

        

 • Frontmontage 

 • Kastbreedte minimaal 300mm 

 • Afvalemmer 1 x 30l 

 • Grijze kunststof, metalen geleiders 

 • Met zelfsluitende en dempende 
geleiders 

 Euro-cargo-s 

 3610-68 
 Grijs 
 € 274,00   /   € 331,54 

        

              

        

        

 • Frontmontage 

 • Kastbreedte minimaal 600mm 

 • Afvalemmers 1 x 20l + 2 x 10l 

 Cargo-Soft 40l 
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3619621
Grijs
€ 274,00 / € 331,54

  

    

  

  

• Frontmontage

• Kastbreedte minimaal 600mm

• Afvalemmers 2 x 38l + 1 x 12l + 
1 x 2,5l

Cargo Longo

3270461
Wit/blauw
€ 311,00 / € 376,31

3270511
Wit/blauw
€ 322,00 / € 389,62

    

  

  

• Frontmontage

• Kastbreedte minimaal 450mm 
(3270461) of 500mm (3270511)

• Manden van 2 x 33l in wit en 
lichtblauw

• Gemakkelijk in -en uitneembaar en 
te verplaatsen overal op de grond

• Met zelfsluitende en dempende 
geleiders

Laundry-carrier

3270611
Wit/blauw
€ 344,00 / € 416,24

  

    

  

  

• Frontmontage

• Kastbreedte minimaal 600mm

• Manden van 2 x 33l in wit en 
lichtblauw + 1 x 12l + 1 x 2,5l

• Gemakkelijk in -en uitneembaar en 
te verplaatsen overal op de grond

• Met zelfsluitende en dempende 
geleiders

Laundry-carrier
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Mooi geordend koud kunstje
Als specialist in afvalsortering, biedt Franke systemen aan die perfect 
aange ast i n aan alle mogeli ke me belconfig raties en aan ieders 
sorteergewoontes. Van basismodel tot designsorteerder, allen 
overtuigen door superieure techniek, éénvoudige reiniging en praktische 
afvalemmers die optimaal op het gebruik zijn afgestemd. Ergonomisch 
doordacht met intelligente en functionele details voor een gemakkelijke 
hantering, een ideale benutting van de ruimte en een optimale hygiëne. 
Franke maakt van afvalsortering en milieuvriendelijkheid een mooi 
geordend koud kunstje.

Op alle Franke afvalsorteersystemen geldt een garantie van 
aar  e ter i n loo t ana  de aan oo dat  en is en el 

geldig its oorlegging an een o ieel aan oo be i s aar it 
ondubbelzinnig de aankoopdatum kan worden afgeleid.

De technische dienst van Franke zal na elke geldige aanvraag een 
be oe  ter laatse afleggen indien i  dit nodig a t  e garantie 
dekt de defecte onderdelen met gebreken veroorzaakt door 
materiaal-, constructie- en/of fabricagefouten en nooit de 
vervangingskost. De technische dienst beslist autonoom om – 
binnen de garantieperiode – een afvalsorteersysteem te herstellen 
of een nieuw aan te leveren indien herstelling niet mogelijk is. 

e garantieter i n ordt door een re aratie o  aanle ering an 
een nieuw product niet verlengd.

Franke

2

afvalsystemen
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S350602
Kast 600mm
€ 331,66 / € 401,31

S350501
Kast 500mm
€ 259,52 / € 314,02

S350451
Kast 450mm
€ 259,52  / € 314,02 

S350401
Kast 400mm
€ 224,60 / € 271,77

  

• Frontmontage

• Afvalemmer van 40l

• Compostemmer 5,5l (enkel 
S350602)

• Afdekkader in grijze kunststof

• Universeel toepasbaar (Blum, 
Hettich, Grass)

• ctieve koolsto lter

Sorter 350

SG604
Kast 600mm
€ 318,86 / € 385,82

SG603
Kast 600mm
€ 307,23 / € 371,75

SG602
Kast 600mm
€ 295,59  / € 357,66 

SG452
Kast 450mm
€ 272,32 / € 329,51

  

• Frontmontage

• 4-3-of 2-voudige afvalscheiding
Sorter Garbo

SS601
Kast 600mm
€ 212,97 / € 257,69

  

    

  

  

• Deurmontage

• Kastbreedte minimaal 600mm

• Afvalemmer van 40l

• Afdekkader in grijze kunststof

• Systeemdeksel met opbergruimte 
voor afwasgerei

• ctieve koolsto lter

Sorter Solo
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SP401
Kast 400mm
€ 112,88 / € 136,58

  

    

  

  

• Wandmontage

• Kastbreedte minimaal 400mm

• Afvalemmer van 27l

• Afdekkader in grijze kunststof

• Systeemdeksel met opbergruimte 
voor afwasgerei

Sorter Pivot

SM401
Kast 400mm
€ 41,90 / € 50,70

  

    

  

  

• Wandmontage

• Kastbreedte minimaal 400mm

• Afvalemmer van 17,5l

• Dubbele draagbeugel

• Systeemdeksel met opbergruimte 
voor afwasgerei

Sorter Mini

AL180700
Inbouw
€ 165,26 / € 199,96

AL180705
Vlakbouw
€ 165,26 / € 199,96

    

  

  

• Montage in werkblad

• Kastbreedte minimaal 300mm

• Afvalemmer van 12l

• Groene emmer uit kunststof

• Diameter 235 mm x 315 mm

• Roestvrijstalen deksel

Kea
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Eenvoudig sorteren
Met Stala wordt afval sorteren eenvoudiger en aangenamer. Een 
eenvoudig maar veelzijdig assortiment van producten voor afval 
sortering maakt het keukenwerk comfortabeler dan ooit. Sorteren 
is als een kinderspel en kan zo nauwkeurig zijn zoals u wenst! Stala 
afval sorteringssystemen zijn makkelijk te reinigen en kunnen op het 
voorpaneel van de keukenkast of als onderbouw op de bodem van de 
kast worden gemonteerd.

Stala
afvalsystemen

Op afvalsystemen wordt uitsluitend twee jaar garantie 
op onderdelen gegeven.
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EKO-1K
Kast 300mm
€ 83,00 / € 100,43

  

    

  

  

• Bodemmontage

• Afvalemmer van 21l

• Extra laag model

• Grijze kunststof, metalen geleiders

Ekoline 1K

EKO-2PK
Kast 300mm
€ 80,00 / € 96,80

  

    

  

  

• Bodemmontage

• Afvalemmers 2 x 10l

• Extra laag model

• Grijze kunststof, metalen geleiders

Ekoline 2PK

Y-1233
Voor 1K of 2PK
€ 29,00 / € 35,09

  

    

  

  

• Meeneemhaak

• Zorgt voor automatisch uitrijden 
van de vuilbak

• Montage links of rechts mogelijk

Y meeneemhaak
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Afvalsystemen: spelenderwijs gemakkelijk orde
Een hoogwaardig afvalsysteem in combinatie met een praktische 
organisatie van de onderkast zorgt in een handomdraai voor vrije 
werkruimtes in de omgeving van de spoeltafel en ondersteunt zo 
het perfecte samenspel van spoeltafel, keukenkraan en accessoires.
Lege blikken, glasafval of organisch afval worden in een mum van tijd 
opgeruimd en ook meteen volgens de gemeentelijke voorschriften 
over afvalverwerking gesorteerd. Met doordachte afvalsystemen 
met verschillende afmetingen en uitrusting biedt BLANCO optimale 
oplossingen, ongeacht de grootte van het huishouden en voor alle 
gangbare onderkasten met uittrekbaar voorpaneel of draaideur .

Volgende garantieperiodes zijn van toepassing: 2 jaar op werkuren, 
wisselstukken en verplaatsingskosten en 5 jaar op wisselstukken.

Blanco

2
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512471
7l
€ 483,00 / € 584,43

  

    

  

  

• Montage in werkblad

• Kastbreedte minimaal 300mm

• Afvalemmer van 7l

• Gemakkelijk te onderhouden 
roestvrij staal

• Diameter 213 mm x 206 mm

• Roestvrijstalen deksel

Solon-IF

512880
14l
€ 93,00 / € 112,53

  

    

  

  

• Frontmontage

• Kastbreedte minimaal 450mm

• Eenvoudig naar boven 
uitneembare emmer met 14L 
inhoud

• Afneembaar deksel

Singolo

512881
14l
€ 105,00 / € 127,05

  

    

  

  

• Frontmontage

• Kastbreedte minimaal 450mm

• Eenvoudig naar boven 
uitneembare emmer met 14L 
inhoud

• Afneembaar deksel

• Met scheidingswand

Singolo-S
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526639
2 x 19l
€ 193,00 / € 233,53

  

    

  

  

• Frontmontage

• Kastbreedte minimaal 500mm

• Eenvoudig naar boven 
uitneembare emmers met 2 x 19l 
inhoud

• Voor onderkasten met gescheiden 
laden en een breedte van 50 tot 
90 cm (dankzij een verminderde 
installatiehoogte van 330 mm)

FLEXON II Low 50/2

526644
2 x 15l, 2 x 6l
€ 255,00 / € 308,55

  

    

  

  

• Frontmontage

• Kastbreedte minimaal 600mm

• Eenvoudig naar boven 
uitneembare emmers met 2 x 15l, 
2 x 6l inhoud

• Voor onderkasten met gescheiden 
laden en een breedte van 50 tot 
90 cm (dankzij een verminderde 
installatiehoogte van 330 mm)

• 1 x emmerdeksel 6l

FLEXON II Low 60/4

526643
1 x 30l, 2 x 8l
€ 241,00 / € 291,61

  

    

  

  

• Frontmontage

• Kastbreedte minimaal 600mm

• Eenvoudig naar boven 
uitneembare emmers met 1 x 30l, 
2 x 8l inhoud

• Voor onderkasten met gescheiden 
laden en een breedte van 50 tot 
90 cm (dankzij een verminderde 
installatiehoogte van 330 mm)

• 1 x emmerdeksel 8l

FLEXON II Low XL 60/3

af
va

ls
ys

te
m

en

Boek OureaCatalogus 2022.indb   247 14/03/2022   15:13



 electro
248 275

De dampkappen die u kan bekijken in onze catalogus 
zijn slechts een greep uit een groter assortiment.

Uiteraard kunnen wij u het volledige gamma 
aanbieden per merk.

U mag ons altijd contacteren met een bepaalde 
vraag. Wij zullen steeds zoeken naar een

passend voorstel.
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De keuken is meer dan ooit een leefruimte. 
Het is een aangename plek in huis geworden waar we gezellige 
momenten op smaak brengen. De geruisloze dampkappen van Novy 
zorgen ervoor dat we op adem komen, kunnen bijpraten, proeven en 
ruiken. Kortom; dat we in de keuken weer volop kunnen genieten.

ov  ee t n eigen filosofie om aan de noden van die edendaagse 
keuken tegemoet te komen: ze stelt hoge eisen op het gebied van 
design, gebruiksgemak, duurzaamheid en natuurlijk STILTE.

 De unieke combinatie van randafzuiging en optimale geluiddemping 
orgt voor een eer e ci nte  doc  stille  a iging  iet te evenaren  

In al die jaren is Novy uitgegroeid tot een toonaangevend merk in 
keukenventilatie. Met passie en kennis voor stille keukenventilatie. Het 
resultaat van dit doorgedreven specialisme is een assortiment dat voor 
elke keukensituatie een oplossing biedt.

Novy dampkappen worden met precisie, vakmanschap en passie 
in België (Kuurne) geproduceerd. Op vlak van kwaliteit worden geen 
concessies gedaan  ov  gebr ikt de meest oogstaande grondsto en 
en de beste productieprocessen. Een Novy dampkap gaat uw leven lang 
mee… 

Novy biedt 5 jaar garantie op dampkappen, werkbladafzuiging,  
inductiekookplaten en gaspitten.
Geniet van een verlengde garantie tot 5 jaar* waarbij alle kosten 
met betrekking tot een eventuele herstelling (onderdelen, 
voorrijkosten en arbeidsloon) van Novy dampkappen, 
werkbladafzuiging en inductiekookplaten gedekt zijn. U hoeft er 
zelfs geen onderhoudscontract voor te tekenen, enkel registreren.

* Deze garantie geldt voor dampkappen en inductiekookplaten verkocht vanaf 1 maart 
2008. De garantieperiode loopt vanaf de datum van aankoop.

Novy
electro
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 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Recirculatie eiland dampkap. 

 •  Volledig gesloten glazen kubus opgehangen door een 
metalen frame of kabels. 

 •  Vier spots in de hoeken box-in-box design (2,700 K). 
Functioneel dimbaar kooklicht (2,700 K to 4,000 K). 

 •  Bediening via afstandsbediening of via Novy Connect App. 

  

 Phantom 

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Geïntegreerde motor. 

 •  Fijne belijning voor zuivere vormgeving. 

 •  Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700K 
naar 5.000K. 

 •  Standaard recirculatie voor extra planningsvrijheid. 

  

 Cloud   

  

  

  

  

7530
Met kabels
€ 2.891,67 / € 3.499,00

7540
Met frame
€ 3.304,90 / € 3.999,00

  

  

  

• Breedte 130,2 cm x diepte 47,5 
cm x hoogte 33,2 cm

• Licht doorlatend glas
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 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Recirculatie eiland dampkap. 

 •  Volledig gesloten glazen kubus opgehangen door een 
metalen frame of kabels. 

 •  Vier spots in de hoeken box-in-box design (2,700 K). 
Functioneel dimbaar kooklicht (2,700 K to 4,000 K). 

 •  Bediening via afstandsbediening of via Novy Connect App. 

  

 Phantom 

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Geïntegreerde motor. 

 •  Fijne belijning voor zuivere vormgeving. 

 •  Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700K 
naar 5.000K. 

 •  Standaard recirculatie voor extra planningsvrijheid. 

  

 Cloud   

  

  

  

  

230
Wit
€ 2.461,92 / € 2.979,00

230500
Zwart montageframe
€ 95,04 / € 115,00

  

  

  

• Breedte 110 cm

• Zwart montageframe optioneel 
(230.500)

232
Zwart
€ 2.461,92 / € 2.979,00

230510
Wit montageframe
€ 95,04 / € 115,00

  

  

  

• Breedte 110 cm

• Wit montageframe optioneel 
(230.510)
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 •  Geïntegreerde motor. 

 •  Directe afzuiging bij de bron. Manuele bediening van de 
afzuigtoren. 

 •  Regelbare klep met verstelbare hoogte. Afzuigtoren 
verdwijnt tussen domino’s in. 

 •  Keuze uit diverse kookopstellingen. 

 •  Opbouw en vlakbouw mogelijk. 

  

 Up 

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Geïntegreerde motor. 

 •  Directe afzuiging aan de bron, dankzij verstelbare hoogte: 
10 cm, 20 cm, 30 cm. Vooringestelde preset-functie. 

 •  Semi-transparante afzuigtoren verdwijnt onzichtbaar in 
kookplaat. 3 of 4 kookzones en handige functies. 

 •  Eenvoudig in onderhoud. Opbouw en vlakbouw mogelijk. 

  

 Panorama   

  

  

  

  

1821
Panorama 90
€ 3.747,11 / € 4.534,00

42110
Panorama 120
€ 4.284,30 / € 5.184,00

  

  

  

• Breedte 81 cm - Panorama 90

• Buitenmaat inductiekookplaat 88 
x 52 cm

• Breedte 110 cm - Panorama 120

• Buitenmaat inductiekookplaat 118 
x 52 cm

1831
Panorama 90
€ 3.300,83 / € 3.994,00

42120
Panorama 120
€ 4.461,98 / € 5.399,00

  

  

  

• Breedte 81 cm

• Buitenmaat inductiekookplaat 88 
x 52 cm

• Breedte 110 cm - Panorama 121

• Buitenmaat inductiekookplaat 118 
x 52 cm

1841
Panorama 90
€ 3.391,74 / € 4.104,00

  

  

  

  

• Breedte 81 cm

• Buitenmaat inductiekookplaat 88 
x 52 cm
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 •  Geïntegreerde motor. 

 •  Directe afzuiging bij de bron. Manuele bediening van de 
afzuigtoren. 

 •  Regelbare klep met verstelbare hoogte. Afzuigtoren 
verdwijnt tussen domino’s in. 

 •  Keuze uit diverse kookopstellingen. 

 •  Opbouw en vlakbouw mogelijk. 

  

 Up 

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Geïntegreerde motor. 

 •  Directe afzuiging aan de bron, dankzij verstelbare hoogte: 
10 cm, 20 cm, 30 cm. Vooringestelde preset-functie. 

 •  Semi-transparante afzuigtoren verdwijnt onzichtbaar in 
kookplaat. 3 of 4 kookzones en handige functies. 

 •  Eenvoudig in onderhoud. Opbouw en vlakbouw mogelijk. 

  

 Panorama   

  

  

  

  

40000

€ 1.875,21 / € 2.269,00

  

  

  

  

• 492 x 520 x 228 mm

• Aantal kookzones: 2

• Inductiekookplaat Power

40006

€ 3.747,11 / € 4.534,00

40008

€ 3.660,33 / € 4.429,00

  

  

  

• 874 x 520 x 228 mm

• Aantal kookzones: 3

• Inductiekookplaat Power + Teppan 
(40006)

• Inductiekookplaat Power + Wok 
(40008)

40002

€ 2.536,36 / € 3.069,00

40004

€ 2.676,86 / € 3.239,00

  

  

  

• 874 x 520 x 228 mm

• Aantal kookzones: 4

• Inductiekookplaat Comfort 
(40002)

• Inductiekookplaat Power (40004)
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 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Geïntegreerde compacte motor. 

 •  Flexibele installatie dankzij modellen met compacte 
motor; voor een inbouwhoogte van slechts 19,5 cm. 

 •  Ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar 
neutraal wit (5.000K). 

 •  Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting. 

 Pureline Pro 
Compact 

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  e ntegreerde motor  eo timaliseerde airfl o  door 
elegante afwerking. Eenvoudig in onderhoud. 

 •  Extra groot kookoppervlak. 4 kookzones en handige 
functies. 

 •  Opbouw en vlakbouw mogelijk. 

 •  onoblock koolsto   lter met een levensd r tot  
kookuren. 

 Easy         

        

        

        

        

 1851 

 € 2.391,74   /   € 2.894,00 

        

        

        

        

 • Buitenmaat inductiekookplaat Pro 
met afzuiging optie afvoer 80 x 
52 cm 

 • Aantal kookzones: 4 

 1861 

 € 2.474,38   /   € 2.994,00 

        

        

        

        

 • Buitenmaat inductiekookplaat Pro 
met afzuiging optie afvoer 80 x 
52 cm 

 • Aantal kookzones: 4 

        

        

        

        

        

Boek OureaCatalogus 2022.indb   256 14/03/2022   15:14



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 257

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Geïntegreerde compacte motor. 

 •  Flexibele installatie dankzij modellen met compacte 
motor; voor een inbouwhoogte van slechts 19,5 cm. 

 •  Ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar 
neutraal wit (5.000K). 

 •  Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting. 

  

 Pureline Pro 
Compact 

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  e ntegreerde motor  eo timaliseerde airfl o  door 
elegante afwerking. Eenvoudig in onderhoud. 

 •  Extra groot kookoppervlak. 4 kookzones en handige 
functies. 

 •  Opbouw en vlakbouw mogelijk. 

 •  onoblock koolsto   lter met een levensd r tot  
kookuren. 

 Easy   

  

  

  

  

6910
Inox
€ 1.821,36 / € 2.204,00

6911
Wit
€ 1.821,36 / € 2.204,00

6912
Zwart
€ 1.821,36 / € 2.204,00

  

  

• Breedte 90 cm

6920
Inox
€ 1.999,05 / € 2.419,00

6921
Wit
€ 1.999,05 / € 2.419,00

6922
Zwart
€ 1.999,05 / € 2.419,00

  

  

• Breedte 120 cm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW258

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Geïntegreerde Cubic motor. Draaibaar in alle richtingen 
en demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen. 

 •  Ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar 
neutraal wit (5.000K). 

 •  Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting. 

 •  Bediening mogelijk via smartphone of tablet (Novy 
Connect), evenals via afstandsbediening en InTouch. 

 Pureline Pro 

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Geïntegreerde compacte motor. 

 •  Flexibele installatie dankzij modellen met compacte 
motor; voor een inbouwhoogte van slechts 19,5 cm. 

 •  Ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar 
neutraal wit (4.000K). 

 •  Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting. 

  

 Pureline Compact   

  

  

  

  

6810
Inox
€ 1.527,97 / € 1.849,00

6811
Wit
€ 1.527,97 / € 1.849,00

6812
Zwart
€ 1.527,97 / € 1.849,00

  

  

• Breedte 90 cm

6820
Inox
€ 1.722,19 / € 2.084,00

6821
Wit
€ 1.722,19 / € 2.084,00

6822
Zwart
€ 1.722,19 / € 2.084,00

  

  

• Breedte 120 cm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 259

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Geïntegreerde Cubic motor. Draaibaar in alle richtingen 
en demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen. 

 •  Ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar 
neutraal wit (5.000K). 

 •  Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting. 

 •  Bediening mogelijk via smartphone of tablet (Novy 
Connect), evenals via afstandsbediening en InTouch. 

 Pureline Pro 

 •  Novy PIN Premium Innovation Product. 

 •  Geïntegreerde compacte motor. 

 •  Flexibele installatie dankzij modellen met compacte 
motor; voor een inbouwhoogte van slechts 19,5 cm. 

 •  Ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar 
neutraal wit (4.000K). 

 •  Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting. 

  

 Pureline Compact   

  

  

  

  

6930
Inox
€ 1.726,32 / € 2.089,00

6931
Wit
€ 1.726,32 / € 2.089,00

6932
Zwart
€ 1.726,32 / € 2.089,00

  

  

• Breedte 90 cm

6940
Inox
€ 1.912,27 / € 2.314,00

6941
Wit
€ 1.912,27 / € 2.314,00

6942
Zwart
€ 1.912,27 / € 2.314,00

  

  

• Breedte 120 cm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW260

 •  Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen (6833, 
6834, 6843, 6844). 

 •  Zonder motor (6838, 6839, 6848, 6849). 

 •  Flexibele installatie dankzij modellen met Cubic motor 
(draaibaar in alle richtingen en demonteerbaar) of 
zonder motor (voor toepassingen met buitenmotor). 

 •  Zonder verlichting, voor vrije invulling lichtplan. 

 Pureline zonder LED 

 •  Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen (6830 , 
6831, 6840, 6841). 

 •  Zonder motor (6835, 6836, 6845, 6846). 

 •  Ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar 
neutraal wit (4.000K), vlak geïntegreerd. 

 •  Flexibele installatie dankzij modellen met Cubic motor 
(draaibaar in alle richtingen en demonteerbaar) of 
zonder motor (voor toepassingen met buitenmotor).   

 Pureline LED   

  

  

  

  

6830
Inox
€ 1.470,12 / € 1.779,00

6831
Wit
€ 1.470,12 / € 1.779,00

6835
Inox
€ 1.329,63 / € 1.609,00

6836
Wit
€ 1.329,63 / € 1.609,00

  

• Breedte 90 cm

6840
Inox
€ 1.656,07 / € 2.004,00

6841
Wit
€ 1.656,07 / € 2.004,00

6845
Inox
€ 1.519,71 / € 1.839,00

6846
Wit
€ 1.519,71 / € 1.839,00

  

• Breedte 120 cm

445999
Inox
€ 640,50 / € 775,00

  

  

  

  

• Gevelmotor op afstand buiten
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 261

 •  Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen (6833, 
6834, 6843, 6844). 

 •  Zonder motor (6838, 6839, 6848, 6849). 

 •  Flexibele installatie dankzij modellen met Cubic motor 
(draaibaar in alle richtingen en demonteerbaar) of 
zonder motor (voor toepassingen met buitenmotor). 

 •  Zonder verlichting, voor vrije invulling lichtplan. 

 Pureline zonder LED 

 •  Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen (6830 , 
6831, 6840, 6841). 

 •  Zonder motor (6835, 6836, 6845, 6846). 

 •  Ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar 
neutraal wit (4.000K), vlak geïntegreerd. 

 •  Flexibele installatie dankzij modellen met Cubic motor 
(draaibaar in alle richtingen en demonteerbaar) of 
zonder motor (voor toepassingen met buitenmotor).   

 Pureline LED   

  

  

  

  

6833
Inox
€ 1.470,12 / € 1.779,00

6834
Wit
€ 1.470,12 / € 1.779,00

6838
Inox
€ 1.329,63 / € 1.609,00

6839
Wit
€ 1.329,63 / € 1.609,00

  

• Breedte 90 cm

6843
Inox
€ 1.656,07 / € 2.004,00

6844
Wit
€ 1.656,07 / € 2.004,00

6848
Inox
€ 1.519,71 / € 1.839,00

6849
Wit
€ 1.519,71 / € 1.839,00

  

• Breedte 120 cm

445999
Inox
€ 640,50 / € 775,00

  

  

  

  

• Gevelmotor op afstand buiten
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW262

 •  Novy PIN Premium Innovation Product (enkel 826). 

 •  Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen. 

 •  Flexibele installatie van de Cubic motor voor meer 
plaatsingsvrijheid. 

 •  Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting. 

 •  Ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar 
neutraal wit (4.000K). 

  

 Mini Pureline 

 •  Maxi Pureline 150 cm (zonder motor) Inox. 

 •  Dit model dient aangesloten te worden op 2 
binnenmotoren, gevelmotoren of platdakmotoren. 

 •  Uiterst krachtige werking. 

 •  Ideaal boven extra groot kookoppervlak. 

 •  Industriële look. 

  

 Maxi Pureline   

  

  

  

  

855
Inox
€ 1.527,97 / € 1.849,00

856
Wit
€ 1.527,97 / € 1.849,00

  

  

  

• Breedte 150 cm

445999
Inox
€ 640,50 / € 775,00

  

  

  

  

• Gevelmotor op afstand buiten
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 263

 •  Novy PIN Premium Innovation Product (enkel 826). 

 •  Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen. 

 •  Flexibele installatie van de Cubic motor voor meer 
plaatsingsvrijheid. 

 •  Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting. 

 •  Ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar 
neutraal wit (4.000K). 

  

 Mini Pureline 

 •  Maxi Pureline 150 cm (zonder motor) Inox. 

 •  Dit model dient aangesloten te worden op 2 
binnenmotoren, gevelmotoren of platdakmotoren. 

 •  Uiterst krachtige werking. 

 •  Ideaal boven extra groot kookoppervlak. 

 •  Industriële look. 

  

 Maxi Pureline   

  

  

  

  

810
Inox
€ 957,73 / € 1.159,00

811
Wit
€ 957,73 / € 1.159,00

816
Zwart
€ 957,73 / € 1.159,00

  

  

• Breedte 60 cm

820
Inox
€ 1.073,43 / € 1.299,00

821
Wit
€ 1.073,43 / € 1.299,00

826
Zwart
€ 1.073,43 / € 1.299,00

  

  

• Breedte 90 cm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW264

26050
Wit glas
€ 552,89 / € 669,00

26052
Zwart glas
€ 552,89 / € 669,00

  

  

  

• Breedte 60 cm

26080
Wit glas
€ 734,71 / € 889,00

26082
Zwart glas
€ 734,71 / € 889,00

  

  

  

• Breedte 90 cm

 •  Geïntegreerde motor. 

 •  Integreerbaar in 1 lijn met de bovenkast. Telescopische 
schuif voor maximale opvang kookdampen. 

 •  Ledverlichting (2.700K) 

 •  Elektronische bediening (663, 693) met extra functies. 

  

  

 Telescopisch 

 •  Geïntegreerde Cubic motor. 

 •  Vlakke integratie in decoratieve schouw of nis. 

 •  Ledstrip (3.000 K), dimbaar. 

 •  Discreet afgewerkt in wit of zwart glas. 

  

  

 Crystal 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 265

661
Inox
€ 536,36 / € 649,00

662
Inox
€ 689,26 / € 834,00

663
Inox
€ 842,15 / € 1.019,00

  

  

• Breedte 60 cm

• Bediening met draaiknop (661, 
662)

• Bediening met toetsen (663)

691
Inox
€ 668,60 / € 809,00

692
Inox
€ 858,68 / € 1.039,00

693
Inox
€ 1.015,70 / € 1.229,00

  

  

• Breedte 90 cm

• Bediening met draaiknop (691, 
692)

• Bediening met toetsen (693)

 •  Geïntegreerde motor. 

 •  Integreerbaar in 1 lijn met de bovenkast. Telescopische 
schuif voor maximale opvang kookdampen. 

 •  Ledverlichting (2.700K) 

 •  Elektronische bediening (663, 693) met extra functies. 

  

  

 Telescopisch 

 •  Geïntegreerde Cubic motor. 

 •  Vlakke integratie in decoratieve schouw of nis. 

 •  Ledstrip (3.000 K), dimbaar. 

 •  Discreet afgewerkt in wit of zwart glas. 

  

  

 Crystal 
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Prachtig praktische dampkappen
Dankzij het strakke design en de ultramoderne technologie van Franke’s 
dampkappen is uw keuken vrij houden van ongewenste geurtjes niet 
langer alleen maar een kunst op zich: het is ook een manier om er stijl en 
ra nement in te brengen

Op alle Franke dampkappen geldt een garantie van 5 jaar op de 
er ing  et it ondering an erli ting en lters  e ter i n 

loopt vanaf de aankoopdatum en is enkel geldig mits voorlegging 
an een o ieel aan oo be i s aar it ond bbel innig de 

aankoopdatum kan worden afgeleid.

electro

5
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW268

 •  Roestvrijstalen behuizing en paneelvlak 

 •  Randafzuiging 

 •  8 vermogenstanden, intensief en nalooptijd, 
elektronische sturing, intervalschakeling 

 •  Filter verzadigingsaanwijzer, wasbare roestvrijstalen 
fi lters 

 •  Afblaasopening 175 x 88 mm - aansluitende uitvoer 
500 mm + overgangsstuk naar Ø 150 mm inbegrepen 

 Drop Slim 

 •  Roestvrijstalen behuizing en paneelvlak 

 •  Randafzuiging 

 •  8 vermogenstanden, intensief en nalooptijd, 
elektronische sturing, intervalschakeling 

 •  Filter verzadigingsaanwijzer, wasbare roestvrijstalen 
fi lters 

 •  Afblaasopening  Ø 150 mm - gebruik van reductie 
vermindert capaciteit dampkap 

 Drop   

  

  

  

  

FDSL900XS223
Inox - 90
€ 1.486,97 / € 1.799,23

FDSL1200XS223
Inox - 120
€ 1.575,16 / € 1.905,94

305341
ctieve koolsto lter

€ 72,15 / € 87,30

  

  

• Inbouwgroep 900/1200 mm

• Inbouwhoogte: 1203 mm

• ctieve koolsto lter   st ks 
vereist voor model 900 mm, 3 
stuks vereist voor model 1200 mm

FDSL900WH223
Wit - 90
€ 1.486,97 / € 1.799,23

FDSL1200WH223
Wit - 120
€ 1.575,16 / € 1.905,94

305341
ctieve koolsto lter

€ 72,15 / € 87,30

  

  

• Inbouwgroep 900/1200 mm

• Inbouwhoogte: 1203 mm

• ctieve koolsto lter   st ks 
vereist voor model 900 mm, 3 
stuks vereist voor model 1200 mm

FDSL900BK223
Zwart - 90
€ 1.486,97 / € 1.799,23

305341
ctieve koolsto lter

€ 72,15 / € 87,30

  

  

  

• Inbouwgroep 900 mm

• Inbouwhoogte: 1203 mm

• ctieve koolsto lter   st ks 
vereist voor model 900 mm, 3 
stuks vereist voor model 1200 mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 269

 •  Roestvrijstalen behuizing en paneelvlak 

 •  Randafzuiging 

 •  8 vermogenstanden, intensief en nalooptijd, 
elektronische sturing, intervalschakeling 

 •  Filter verzadigingsaanwijzer, wasbare roestvrijstalen 
fi lters 

 •  Afblaasopening 175 x 88 mm - aansluitende uitvoer 
500 mm + overgangsstuk naar Ø 150 mm inbegrepen 

 Drop Slim 

 •  Roestvrijstalen behuizing en paneelvlak 

 •  Randafzuiging 

 •  8 vermogenstanden, intensief en nalooptijd, 
elektronische sturing, intervalschakeling 

 •  Filter verzadigingsaanwijzer, wasbare roestvrijstalen 
fi lters 

 •  Afblaasopening  Ø 150 mm - gebruik van reductie 
vermindert capaciteit dampkap 

 Drop   

  

  

  

  

FDR900XS
Inox - 90
€ 1.266,52 / € 1.532,49

305341
ctieve koolsto lter

€ 72,15 / € 87,30

305612
Installatiekit - motor op 
afstand
€ 421,07 / € 509,49

  

  

• Inbouwgroep 900/1200 mm

• Inbouwhoogte: 296 mm

• ctieve koolsto lter   st ks 
vereist

FDR900WH
Wit - 90
€ 1.266,52 / € 1.532,49

305341
ctieve koolsto lter

€ 72,15 / € 87,30

305612
Installatiekit - motor op 
afstand
€ 421,07 / € 509,49

  

  

• Inbouwgroep 900/1200 mm

• Inbouwhoogte: 296 mm

• ctieve koolsto lter   st ks 
vereist

FDR900BK
Zwart - 90
€ 1.266,52 / € 1.532,49

305341
ctieve koolsto lter

€ 72,15 / € 87,30

305612
Installatiekit - motor op 
afstand
€ 421,07 / € 509,49

  

  

• Inbouwgroep 900 mm

• Inbouwhoogte: 296 mm

• ctieve koolsto lter   st ks 
vereist
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW270

 •  Roestvrijstalen behuizing en paneelvlak 

 •  Randafzuiging 

 •  3 vermogenstanden, intensief en nalooptijd, 
elektronische sturing via bluetooth, intervalschakeling 

 •  ilter ver adigingsaan i er  asbare metalen fi lters 

 •  Afblaasopening  Ø 150 mm - gebruik van reductie 
vermindert capaciteit dampkap 

  

 AQ-Sense 

 •  Grijs gelakt, schuifpaneel uitgerust met demonteerbaar 
roestvrijstalen front 

 •  3 vermogenstanden 

 •  Schuifschakelaars 

 •  Afblaasopening  Ø 150 mm - gebruik van reductie 
vermindert capaciteit dampkap 

  

  

 Omnia 2.0   

  

  

  

  

FCASA90XS
Inox - 90
€ 1.555,00 / € 1.881,55

305306
ctieve koolsto lter

€ 19,79 / € 23,95

305340
ctieve koolsto lter regener-

eerbaar
€ 122,20 / € 147,86

305364
ctieve koolsto lter ig  

performance
€ 117,54 / € 142,22

  

• Inbouwgroep 900 mm

• Air Quality Sense technologie

• ctieve koolsto lter   st ks 
vereist
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 271

 •  Roestvrijstalen behuizing en paneelvlak 

 •  Randafzuiging 

 •  3 vermogenstanden, intensief en nalooptijd, 
elektronische sturing via bluetooth, intervalschakeling 

 •  ilter ver adigingsaan i er  asbare metalen fi lters 

 •  Afblaasopening  Ø 150 mm - gebruik van reductie 
vermindert capaciteit dampkap 

  

 AQ-Sense 

 •  Grijs gelakt, schuifpaneel uitgerust met demonteerbaar 
roestvrijstalen front 

 •  3 vermogenstanden 

 •  Schuifschakelaars 

 •  Afblaasopening  Ø 150 mm - gebruik van reductie 
vermindert capaciteit dampkap 

  

  

 Omnia 2.0   

  

  

  

  

FTCO60XS
Grijs gelakt - 60
€ 372,75 / € 451,03

FTCO90XS
Grijs gelakt - 90
€ 415,35 / € 502,57

  

  

  

• Telescopische dampkap 600/900 
mm

• ctieve koolsto lter   st ks 
vereist
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Na jaren van ontwikkeling is PlasmaMade sinds 2013 op de markt 
gekomen met een revol tionair filter s steem  s eciaal gemaakt voor de 
dampkappen in de keukenbranche.

e lasma ade irfilter is  direct o  iedere dam ka  te laatsen  
waarbij een afvoerbuis naar buiten niet meer nodig is. De voordelen 
hiervan zijn een directe besparing van de verwarmings -of aircokosten 
doordat de lucht niet naar buiten wordt afgevoerd maar in de woning 
blijft. Dit noemen we recirculatie. Een bijkomend voordeel is dat de 
dampkap kan worden mee genomen in de EPC berekening van uw 
woning waardoor uw energie label eindelijk klopt.

ovendien elimineert de lasma ade irfilter  niet alleen de kookl c t 
maar ook de pollen en bacteriën in uw woning.  

Het las a ade Air lter gaat ini aal  aar ee  las a ade 
geeft een garantie van 5 jaar.
Zij geven enkel garantie indien er een factuur aanwezig is en uw 

lter geregistreerd is  
anneer de lter ro essioneel gebr i t ordt  ee t  re t o   

jaar garantie.
Neem voor garantie altijd eerst contact op met Ourea en registreer 

 lter o  tt arrant las a ade o

PlasmaMade
electro

5

el
ec

tro

Boek OureaCatalogus 2022.indb   273 14/03/2022   15:14



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW274

Traditionele	luchtreiniging PlasmaMade	Airfilter	

Zuigt vuile lucht af naar 
buiten. Hierdoor stijgt het 
energieverbruik en nemen 
verbruikskosten toe.

Werkt op basis van recirculatie. 
Hierdoor gaat er geen energie en 
warmte verloren.

Alleen die lucht, die door het 
apparaat wordt opgezogen 
wordt gereinigd.

Luchtreiniging vindt plaats zowel 
in het apparaat zelf als direct in 
de ruimte.

Lucht wordt alleen 
afgevoerd, niet gereinigd.

Geuren, pollen, allergenen, vet 
en andere grove 
verontreinigingen worden uit de 
lucht gefilterd d.m.v. 
plasmamade recirculatie.

Filters dienen vervangen 
en/of gereinigd te 
worden.

Zelfreinigend filter. Geen 
mechanisch voorfilter nodig, het 
filter reinigt zichzelf.

Vaak apparaten die veel 
geluid maken.

Maakt geen geluid en heeft 
tevens geluidsreducerende 
werking op het apparaat waar 
het filter op wordt toegepast. 

Verbruikt relatief veel 
stroom

Zeer laag stroomverbruik (12 
watt) door middel van DC 
technologie en een 12-volts 
aansluiting.

Clean air for everyone, everywhere. 

De	voordelen	t.o.v.	traditionele	
luchtreinigingsinstallaties

Clean air for everyone, everywhere. 

PlasmaMade Airfilter in het kort

Uniek	&	Innoverend
Universeel en innoverend product voor diverse 
toepassingen. 

• Als recirculatie filter toepasbaar op 
bestaande en nieuwe afzuigkappen.

• Als luchtfilter toepasbaar op 
luchtreinigingsapparaten en WTW 
installaties.

• Filter werkt volgens recirculatie op 
basis van PlasmaMade technologie.
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 275

Traditionele	luchtreiniging PlasmaMade	Airfilter	

Zuigt vuile lucht af naar 
buiten. Hierdoor stijgt het 
energieverbruik en nemen 
verbruikskosten toe.

Werkt op basis van recirculatie. 
Hierdoor gaat er geen energie en 
warmte verloren.

Alleen die lucht, die door het 
apparaat wordt opgezogen 
wordt gereinigd.

Luchtreiniging vindt plaats zowel 
in het apparaat zelf als direct in 
de ruimte.

Lucht wordt alleen 
afgevoerd, niet gereinigd.

Geuren, pollen, allergenen, vet 
en andere grove 
verontreinigingen worden uit de 
lucht gefilterd d.m.v. 
plasmamade recirculatie.

Filters dienen vervangen 
en/of gereinigd te 
worden.

Zelfreinigend filter. Geen 
mechanisch voorfilter nodig, het 
filter reinigt zichzelf.

Vaak apparaten die veel 
geluid maken.

Maakt geen geluid en heeft 
tevens geluidsreducerende 
werking op het apparaat waar 
het filter op wordt toegepast. 

Verbruikt relatief veel 
stroom

Zeer laag stroomverbruik (12 
watt) door middel van DC 
technologie en een 12-volts 
aansluiting.

Clean air for everyone, everywhere. 

De	voordelen	t.o.v.	traditionele	
luchtreinigingsinstallaties

PlasmaMade Airfilter in het kort

Uniek	&	Innoverend
Universeel en innoverend product voor diverse 
toepassingen. 

• Als recirculatie filter toepasbaar op 
bestaande en nieuwe afzuigkappen.

• Als luchtfilter toepasbaar op 
luchtreinigingsapparaten en WTW 
installaties.

• Filter werkt volgens recirculatie op 
basis van PlasmaMade technologie.

 GUC1214 
 Rond 
 € 620,00   /   € 750,20 

        

        

        

        

 • 300 x diameter 210 mm 

 • Aansluiting diameter 150 mm 

 • Inclusief montage adapter voor 
diameter 150 mm 

 GUC1314 
 Plat 
 € 702,00   /   € 849,42 

        

        

        

        

 • 96 x 372 x 341 mm 

 • Aansluiting 230 x 80 mm 

 • Inclusief montage adapter voor 222 x 89 mm, 
220 x 90 mm, 230 x 80 mm 

 GUC1212 
 Rond 
 € 496,00   /   € 600,16 

        

        

        

        

 • 195 x diameter 180 mm 

 • Aansluiting diameter 100 mm 

 • Inclusief montage adapter voor 
diameter 100 mm 

 CA-R150-300 
 arbonfilter rond 
 € 190,00   /   € 229,90 

 CA-R150-220 
 arbonfilter rond 
 € 165,00   /   € 199,65 

 CA-R150-150 
 arbonfilter rond 
 € 148,00   /   € 179,08 

 CA-F230/80312 
 arbonfilter lat 
 € 231,00   /   € 279,51 

        

 • 300 x diameter 193 mm, max 900 m³/h, 
aansluiting diameter 150 mm 

 • 220 x diameter 193 mm, max 600 m³/h, 
aansluiting diameter 150 mm 

 • 150 x diameter 193 mm, max 300 m³/h, 
aansluiting diameter 150 mm 

 • 90 x 382 x 300 mm, max 900 m³/h, 
aansluiting 230 x 80 mm 
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 verlichting & 
 stopcontacten
276 301

De verlichting die u kan bekijken in onze catalogus is 
slechts een greep uit een groter assortiment.

Uiteraard kunnen wij u het volledige gamma 
aanbieden van Lanesto.

U mag ons altijd contacteren met een bepaalde 
vraag. Wij zullen steeds zoeken naar

een passend voorstel.
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279 Lanesto 
ledverlichting

297 stopcontacten

ve
rli

ch
tin

g 
&

st
op

co
nt

ac
te

n

Boek OureaCatalogus 2022.indb   277 14/03/2022   15:14



278

Boek OureaCatalogus 2022.indb   278 14/03/2022   15:14



279

JAAR

De duurzame ledverlichting van Lanesto valt op door eersteklas 
kwaliteit, warm licht en design. Afgestemd op de wensen van de 
Belgische consument, is Lanesto de topper in energiebesparing, 
temperatuurbeheer, een eenvoudige montage en makkelijk onderhoud.

Eerste tot en met vijfde gebruiksjaar garantie op onderdelen. Na 
het eerste gebruiksjaar worden voorrijkosten en arbeid in rekening 
gebracht.

Vijf jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatie 
doorberekend aan de consument.

Bij een bezoek dient de driver/trafo vrij toegankelijk te zijn. Indien 
dit niet het geval is kan er geen service worden verleend.

Lanesto
ledverlichting

5

Lanesto ledverlichting
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW280

Productinformatie

Verlichtingspots

Led, of licht emitterende diode, is een elektronische 
component die licht uitzendt als er elektriciteit doorheen 
stroomt.
Ledverlichting is zeer energiezuinig, produceert minder CO2 
en draagt bij aan een beter milieu.

PVD

Door deze moderne techniek blijven de metaalglans en de 
eigenschappen van het rvs behouden.

Voordelen van ledverlichting

- de armatuur van ledverlichting is onderhoudsvrij

- de lichtopbrengst van ledverlichting is hoger dan van 
halogeenverlichting

- diverse ledlampen zijn dimbaar. Wanneer dat het geval is, 
staat dat vermeld in de prijslijst. De dimmer bevindt zich 
op het armatuur of is als losse (opbouw)dimmer onder het 
bovenkastje te monteren

Lichtkleur

Ledspots zijn in veel verschillende kleuren leverbaar. De 
s ots i n ook  kle rvast  en geven d s  r 
lang dezelfde lichtkleur!

De kleur van licht wordt uitgedrukt in Kelvin (K): hoe lager 
de kleurtemperatuur van het licht, hoe warmer wij het licht 
ervaren.

Voeding

Elke voeding is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting 
en oververhitting. U zult de de voeding op een koele, 
goed geventileerde plek moeten plaatsen. In de 
artikelomschrijving leest u voor hoeveel spots de voeding 
geschikt is.

Nuttige Lichtstroom

De lichtstroom wordt aangeduid in lumen. Bij ledverlichting 
is het vaak onduidelijk hoeveel licht er nu werkelijk uitkomt. 
In heel het hoofdstuk zal bij elke ledspot dan ook het 
aantal lumen worden vermeld. Dit is de lichtstroom als de 
lamp 100% aanstaat, zodat u altijd weet dat er voldoende 
licht is of aanwezig is. Om een goed beeld te krijgen kunt 
u als referentiekader een 20 watt halogeenlamp nemen, 
deze genereert ca. 240 lumen. Een gloeilamp van 60 watt 
genereert 710 lumen.

LEDSPOT

Levensduur 50.000 uur

Stroomverbruik 1,2 - 5 watt

Warmte-
ontwikkeling

geeft weinig warmte af 
(ca 5x minder warmte)

Dimbaar volgens s ecificaties 
in de prijslijst

Lichtopbrengst ca 170 - 680 lumen
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 281

Aansluitschema’s

Het programma van de Lanesto ledverlichting is voor bijna 
elk type spot identiek. De spots zijn op een verschillende 
manier te dimmen of niet dimbaar.

In onderstaande schema’s worden de verschillende 
aansluitingen en dimmethodes uitgelegd:

LA
NE

ST
O

 L
ED

VE
RL

IC
HT

IN
G

De niet-dimbare sets worden op een geschakeld stopcontact 
of een snoerschakelaar aangesloten. De spots worden allemaal 
aangesloten op het verdeelblok dat aan de driver vast zit. De 
aansluitingen op het verdeelblok die niet worden gebruikt, 
moeten worden opgevuld met circuitpluggen om de set 
probleemloos te laten werken.

Door een vinger even voor de opening te houden gaat de 
verlichting aan en uit.

Door een vinger 2x snel op de opening te houden gaat de 
verlichting aan en uit. Door een vinger voor de opening te 
houden, zal de verlichting dimmen of sterker worden. Bij het 
uitschakelen, wordt de dimstand onthouden.

Met de meegeleverde afstandsbediening kan de set worden 
gedimd en aan -en uitgeschakeld.

Zigbee is een draadloze verbinding waarmee de verlichting aan 
-en uitgeschakeld kan worden en te dimmen is met een app. 

e e sets erken met igbee certified c i s  ierdoor is et 
compatible met alle Zigbee aangestuurde draadloze systemen. 
Voor aanschaf moet er wel al een Zigbee netwerk aanwezig zijn.

A 

B

niet dimbaar

Schakelaar aan/uit

Touchdimmer

Afstandsbediening

Zigbee

Dimbaar met controlunit

De set wordt gedimd door de bij te bestellen controlunit. De 
spots worden allemaal aangesloten op het verdeelblok dat 
aan de driver vast zit. Vervolgens wordt ook het dimdraad 
(zwart) hierop aangesloten in de daarvoor bedoelde ingang. 
De aansluitingen op het verdeelblok die niet worden gebruikt 
moeten worden opgevuld met circuitpluggen om de set 
probleemloos te laten werken. Om storingen te voorkomen, 
dienen eerst alle aansluitingen gevuld te zijn met spots of 
circuitpluggen alvorens de stekker in het stopcontact te steken.

Dimbaar met externe dimmer

driver

control
unit

Dimbaar met afstandsbediening

driver

afstands-
bediening
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW282

 •  De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren 
met een blind ophangsysteem.  Set t.e.m. 10 stuks 
mogelijk. 

 •  Inclusief aansluitkabels (3 m) en leddriver. 

 •  Afmetingen: 230 x 50 x 11 mm (lxbxh). 

 •  Verbruik per spot: 2,5 Watt. Lichtstroom: 400 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u.  Lichtsterkte per spot: 360 Lux 

 •  Moodlicht optioneel. Zie webshop 

 Milano LED 
  

  

  

  

  

VL0401-SET1
RVS, Set 1
€ 130,20 / € 157,54

VL0401-SET2
RVS, Set 2
€ 210,00 / € 254,10

VL0401-SET3
RVS, Set 3
€ 275,10 / € 332,87

VL0401-SET4
RVS, Set 4
€ 340,20 / € 411,64

VL0401-SET5
RVS, Set 5
€ 405,30 / € 490,41

Milano LED voor gebruik met 
wandschakelaar
• Niet dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema A

VL0402-SET1
RVS, Set 1
€ 196,35 / € 237,58

VL0402-SET2
RVS, Set 2
€ 262,50 / € 317,63

VL0402-SET3
RVS, Set 3
€ 327,60 / € 396,40

VL0402-SET4
RVS, Set 4
€ 392,70 / € 475,17

VL0402-SET5
RVS, Set 5
€ 457,80 / € 553,94

Milano LED voor gebruik met 
control unit
• Dimbaar

• Te gebruiken met aparte 
controleunit (touch dimmer, 
afstandsbediening, Zigbee of 
gewone aan/uit schakelaar). Apart 
te bestellen.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)

Boek OureaCatalogus 2022.indb   282 14/03/2022   15:15



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 283

 •  De armaturen zijn zeer gemakkelijk te monteren 
met een blind ophangsysteem.  Set t.e.m. 10 stuks 
mogelijk. 

 •  Inclusief aansluitkabels (3 m) en leddriver. 

 •  Afmetingen: 230 x 50 x 11 mm (lxbxh). 

 •  Verbruik per spot: 2,5 Watt. Lichtstroom: 400 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u.  Lichtsterkte per spot: 360 Lux 

 •  Moodlicht optioneel. Zie webshop 

 Milano LED 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW284

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 80 x 80 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 68 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

 •  Moodlicht optioneel. Zie webshop 

 Pescara 68 mm 
LED 

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 80 x 80 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 68 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

 •  Moodlicht optioneel. Zie webshop 

 Pescara zwart 
68 mm LED 

  

  

  

  

  

VL0461-SET1
RVS-look, Set 1
€ 88,20 / € 106,72

VL0461-SET2
RVS-look, Set 2
€ 123,90 / € 149,92

VL0461-SET3
RVS-look, Set 3
€ 162,75 / € 196,93

VL0461-SET4
RVS-look, Set 4
€ 200,55 / € 242,67

VL0461-SET5
RVS-look, Set 5
€ 239,40 / € 289,67

Pescara 68 mm LED voor 
gebruik met wandschakelaar
• Niet dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema A

VL0463-SET1
RVS-look, Set 1
€ 169,05 / € 204,55

VL0463-SET2
RVS-look, Set 2
€ 191,10 / € 231,23

VL0463-SET3
RVS-look, Set 3
€ 229,95 / € 278,24

VL0463-SET4
RVS-look, Set 4
€ 267,75 / € 323,98

VL0463-SET5
RVS-look, Set 5
€ 305,55 / € 369,72

Pescara 68 mm LED voor 
gebruik met control unit
• Dimbaar

• Te gebruiken met aparte 
controleunit (touch dimmer, 
afstandsbediening, Zigbee of 
gewone aan/uit schakelaar). Apart 
te bestellen.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 285

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 80 x 80 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 68 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

 •  Moodlicht optioneel. Zie webshop 

 Pescara 68 mm 
LED 

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 80 x 80 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 68 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

 •  Moodlicht optioneel. Zie webshop 

 Pescara zwart 
68 mm LED 

  

  

  

  

  

VL0722-SET1
RVS-look, Set 1
€ 80,50 / € 97,41

VL0722-SET2
RVS-look, Set 2
€ 123,50 / € 149,44

VL0722-SET3
RVS-look, Set 3
€ 166,50 / € 201,47

VL0722-SET4
RVS-look, Set 4
€ 209,50 / € 253,50

VL0722-SET5
RVS-look, Set 5
€ 252,50 / € 305,53

Pescara zwart 68 mm 
LED voor gebruik met 
wandschakelaar
• Niet dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema A

VL0723-SET1
RVS-look, Set 1
€ 104,50 / € 126,45

VL0723-SET2
RVS-look, Set 2
€ 147,50 / € 178,48

VL0723-SET3
RVS-look, Set 3
€ 190,50 / € 230,51

VL0723-SET4
RVS-look, Set 4
€ 233,50 / € 282,54

VL0723-SET5
RVS-look, Set 5
€ 276,50 / € 334,57

Pescara zwart 68 mm LED 
voor gebruik met control unit
• Dimbaar

• Te gebruiken met aparte 
controleunit (touch dimmer, 
afstandsbediening, Zigbee of 
gewone aan/uit schakelaar). Apart 
te bestellen.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW286

 •  Inclusief aansluitkabels (3 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 200 x 70 x 4 mm(lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,7 Watt. Lichtstroom: 340 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 460 Lux 

  

  

 Ischia LED 
  

  

  

  

  

VL0346-SET1
RVS, Set 1
€ 113,40 / € 137,21

VL0346-SET2
RVS, Set 2
€ 150,15 / € 181,68

VL0346-SET3
RVS, Set 3
€ 200,55 / € 242,67

VL0346-SET4
RVS, Set 4
€ 250,95 / € 303,65

VL0346-SET5
RVS, Set 5
€ 301,35 / € 364,63

Ischia LED voor gebruik met 
wandschakelaar
• Niet dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema A

VL0347-SET1
RVS, Set 1
€ 124,95 / € 151,19

VL0347-SET2
RVS, Set 2
€ 191,10 / € 231,23

VL0347-SET3
RVS, Set 3
€ 257,25 / € 311,27

VL0347-SET4
RVS, Set 4
€ 323,40 / € 391,31

VL0347-SET5
RVS, Set 5
€ 389,55 / € 471,36

Ischia LED voor gebruik met 
control unit
• Dimbaar

• Te gebruiken met aparte 
controleunit (touch dimmer, 
afstandsbediening, Zigbee of 
gewone aan/uit schakelaar). Apart 
te bestellen.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 287

 •  Inclusief aansluitkabels (3 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 200 x 70 x 4 mm(lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,7 Watt. Lichtstroom: 340 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 460 Lux 

  

  

 Ischia LED VL0350-SET1
Gun Metal, Set 1
€ 166,00 / € 200,86

VL0350-SET2
Gun Metal, Set 2
€ 240,00 / € 290,40

VL0350-SET3
Gun  Metal, Set 3
€ 322,00 / € 389,62

VL0350-SET4
Gun Metal, Set 4
€ 405,00 / € 490,05

VL0350-SET5
Gun Metal, Set 5
€ 488,00 / € 590,48

Ischia LED met touch dimmer
• Dimbaar

• 1 spot van de set bevat een 
geïntegreerde touch dimmer.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)

VL0351-SET1
Koper, Set 1
€ 166,00 / € 200,86

VL0351-SET2
Koper, Set 2
€ 240,00 / € 290,40

VL0351-SET3
Koper, Set 3
€ 322,00 / € 389,62

VL0351-SET4
Koper, Set 4
€ 405,00 / € 490,05

VL0351-SET5
Koper, Set 5
€ 488,00 / € 590,48

Ischia LED met touch dimmer
• Dimbaar

• 1 spot van de set bevat een 
geïntegreerde touch dimmer.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)

VL0352-SET1
Goud, Set 1
€ 166,00 / € 200,86

VL0352-SET2
Goud, Set 2
€ 240,00 / € 290,40

VL0352-SET3
Goud, Set 3
€ 322,00 / € 389,62

VL0352-SET4
Goud, Set 4
€ 405,00 / € 490,05

VL0352-SET5
Goud, Set 5
€ 488,00 / € 590,48

Ischia LED met touch dimmer
• Dimbaar

• 1 spot van de set bevat een 
geïntegreerde touch dimmer.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)

LA
NE

ST
O

 L
ED

VE
RL

IC
HT

IN
G

ve
rli

ch
tin

g 
&

st
op

co
nt

ac
te

n

Boek OureaCatalogus 2022.indb   287 14/03/2022   15:15



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW288

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 80 x 80 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 57 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

 •  Moodlicht optioneel. Zie webshop 

 Pescara 57 mm 
LED 

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 80 x 80 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 57 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

  

 Pescara zwart 
57 mm LED 

  

  

  

  

  

VL0451-SET1
RVS-look, Set 1
€ 85,05 / € 102,91

VL0451-SET2
RVS-look, Set 2
€ 115,50 / € 139,76

VL0451-SET3
RVS-look, Set 3
€ 149,10 / € 180,41

VL0451-SET4
RVS-look, Set 4
€ 182,70 / € 221,07

VL0451-SET5
RVS-look, Set 5
€ 216,30 / € 261,72

Pescara 57 mm LED voor 
gebruik met wandschakelaar
• Niet dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema A

VL0453-SET1
RVS-look, Set 1
€ 165,90 / € 200,74

VL0453-SET2
RVS-look, Set 2
€ 181,65 / € 219,80

VL0453-SET3
RVS-look, Set 3
€ 216,30 / € 261,72

VL0453-SET4
RVS-look, Set 4
€ 249,90 / € 302,38

VL0453-SET5
RVS-look, Set 5
€ 283,50 / € 343,04

Pescara 57 mm LED voor 
gebruik met control unit
• Dimbaar

• Te gebruiken met aparte 
controleunit (touch dimmer, 
afstandsbediening, Zigbee of 
gewone aan/uit schakelaar). Apart 
te bestellen.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 289

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 80 x 80 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 57 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

 •  Moodlicht optioneel. Zie webshop 

 Pescara 57 mm 
LED 

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 80 x 80 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 57 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

  

 Pescara zwart 
57 mm LED 

  

  

  

  

  

VL0709-SET1
Zwart, Set 1
€ 77,70 / € 94,02

VL0709-SET2
Zwart, Set 2
€ 117,60 / € 142,30

VL0709-SET3
Zwart, Set 3
€ 157,50 / € 190,58

VL0709-SET4
Zwart, Set 4
€ 197,40 / € 238,85

VL0709-SET5
Zwart, Set 5
€ 237,30 / € 287,13

Pescara zwart 57 mm 
LED voor gebruik met 
wandschakelaar
• Niet dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema A

VL0708-SET1
Zwart, Set 1
€ 102,00 / € 123,42

VL0708-SET2
Zwart, Set 2
€ 142,00 / € 171,82

VL0708-SET3
Zwart, Set 3
€ 182,00 / € 220,22

VL0708-SET4
Zwart, Set 4
€ 208,00 / € 251,68

VL0708-SET5
Zwart, Set 5
€ 262,00 / € 317,02

Pescara zwart 57 mm LED 
voor gebruik met control unit
• Dimbaar

• Te gebruiken met aparte 
controleunit (touch dimmer, 
afstandsbediening, Zigbee of 
gewone aan/uit schakelaar). Apart 
te bestellen.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW290

  

  

  

  

  

VL0711-SET1
RVS-look, Set 1
€ 74,55 / € 90,21

VL0711-SET2
RVS-look, Set 2
€ 115,50 / € 139,76

VL0711-SET3
RVS-look, Set 3
€ 154,35 / € 186,76

VL0711-SET4
RVS-look, Set 4
€ 193,20 / € 233,77

VL0711-SET5
RVS-look, Set 5
€ 232,05 / € 280,78

Casino LED voor gebruik met 
wandschakelaar
• Niet dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema A

VL0710-SET1
RVS-look, Set 1
€ 101,00 / € 122,21

VL0710-SET2
RVS-look, Set 2
€ 140,00 / € 169,40

VL0710-SET3
RVS-look, Set 3
€ 179,00 / € 216,59

VL0710-SET4
RVS-look, Set 4
€ 218,00 / € 263,78

VL0710-SET5
RVS-look, Set 5
€ 257,00 / € 310,97

Casino LED voor gebruik met 
control unit
• Dimbaar

• Te gebruiken met aparte 
controleunit (touch dimmer, 
afstandsbediening, Zigbee of 
gewone aan/uit schakelaar). Apart 
te bestellen.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 82 x 82 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 57 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

 •  Moodlicht optioneel. Zie webshop 

 Cassino LED 

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 82 x 82 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 57 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

  

 Cassino zwart LED 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 291

  

  

  

  

  

VL0713-SET1
Zwart, Set 1
€ 77,70 / € 94,02

VL0713-SET2
Zwart, Set 2
€ 117,60 / € 142,30

VL0713-SET3
Zwart, Set 3
€ 157,50 / € 190,58

VL0713-SET4
Zwart, Set 4
€ 197,40 / € 238,85

VL0713-SET5
Zwart, Set 5
€ 237,30 / € 287,13

Casino zwart LED voor 
gebruik met wandschakelaar
• Niet dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema A

VL0712-SET1
Zwart, Set 1
€ 102,00 / € 123,42

VL0712-SET2
Zwart, Set 2
€ 142,00 / € 171,82

VL0712-SET3
Zwart, Set 3
€ 182,00 / € 220,22

VL0712-SET4
Zwart, Set 4
€ 222,00 / € 268,62

VL0712-SET5
Zwart, Set 5
€ 262,00 / € 317,02

Casino zwart LED voor 
gebruik met control unit
• Dimbaar

• Te gebruiken met aparte 
controleunit (touch dimmer, 
afstandsbediening, Zigbee of 
gewone aan/uit schakelaar). Apart 
te bestellen.

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee)

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 82 x 82 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 57 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

 •  Moodlicht optioneel. Zie webshop 

 Cassino LED 

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 82 x 82 x 12 mm (lxbxh) 

 •  Verbruik per spot: 2,9 Watt. Lichtstroom: 200 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 620 Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 57 mm. Inbouwdiepte: 9 mm 

  

 Cassino zwart LED 
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW292

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 34 mm diameter 

 •  Verbruik per spot: 1,8 Watt. Lichtstroom: 125 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 1800 
Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 28 mm. Inbouwdiepte: 34 mm 

  

 Pin Light LED 

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 34 mm diameter 

 •  Verbruik per spot: 1,8 Watt. Lichtstroom: 125 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 1800 
Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 28 mm. Inbouwdiepte: 34 mm 

  

 Pin Light zwart LED 
  

  

  

  

  

VL0715-SET1
RVS-look, Set 1
€ 72,00 / € 87,12

VL0715-SET2
RVS-look, Set 2
€ 107,00 / € 129,47

VL0715-SET3
RVS-look, Set 3
€ 141,00 / € 170,61

VL0715-SET4
RVS-look, Set 4
€ 176,00 / € 212,96

VL0715-SET5
RVS-look, Set 5
€ 210,00 / € 254,10

Pin Light LED voor gebruik 
met wandschakelaar
• Niet dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema A

VL0714-SET1
RVS-look, Set 1
€ 96,00 / € 116,16

VL0714-SET2
RVS-look, Set 2
€ 131,00 / € 158,51

VL0714-SET3
RVS-look, Set 3
€ 165,00 / € 199,65

VL0714-SET4
RVS-look, Set 4
€ 200,00 / € 242,00

VL0714-SET5
RVS-look, Set 5
€ 234,00 / € 283,14

Pin Light LED voor gebruik 
met control unit
• Dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee). Apart te bestellen.
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 293

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 34 mm diameter 

 •  Verbruik per spot: 1,8 Watt. Lichtstroom: 125 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 1800 
Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 28 mm. Inbouwdiepte: 34 mm 

  

 Pin Light LED 

 •  Inclusief aansluitkabels (2,5 m) en leddriver. Set t.e.m. 
10 stuks mogelijk. 

 •  Afmetingen: 34 mm diameter 

 •  Verbruik per spot: 1,8 Watt. Lichtstroom: 125 Lumen. 
Levensduur: 50.000 u. Lichtsterkte per spot: 1800 
Lux 

 •  Uitsparingsmaat: 28 mm. Inbouwdiepte: 34 mm 

  

 Pin Light zwart LED 
  

  

  

  

  

VL0717-SET1
RVS-look, Set 1
€ 73,00 / € 88,33

VL0717-SET2
RVS-look, Set 2
€ 109,00 / € 131,89

VL0717-SET3
RVS-look, Set 3
€ 144,00 / € 174,24

VL0717-SET4
RVS-look, Set 4
€ 180,00 / € 217,80

VL0717-SET5
RVS-look, Set 5
€ 215,00 / € 260,15

Pin Light zwart LED voor 
gebruik met wandschakelaar
• Niet dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema A

VL0716-SET1
RVS-look, Set 1
€ 97,00 / € 117,37

VL0716-SET2
RVS-look, Set 2
€ 133,00 / € 160,93

VL0716-SET3
RVS-look, Set 3
€ 168,00 / € 203,28

VL0716-SET4
RVS-look, Set 4
€ 204,00 / € 246,84

VL0716-SET5
RVS-look, Set 5
€ 239,00 / € 289,19

Pin Light zwart LED voor 
gebruik met control unit
• Dimbaar

• Lichtkleur: 2700 Kelvin - warm wit

• Aansluitschema B (met schakelaar, 
touchdimmer, afstandsbediening 
of zigbee). Apart te bestellen.

LA
NE

ST
O

 L
ED

VE
RL

IC
HT

IN
G

ve
rli

ch
tin

g 
&

st
op

co
nt

ac
te

n

Boek OureaCatalogus 2022.indb   293 14/03/2022   15:15



Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW294

VL0901
Verlengkabel
€ 5,25 / € 6,35

  

  

  

  

Toebehoren
• Verlengkabel 3 m voor de serie 

Milano, Ischia, Valenza, Torino, 
Verona, Pescara, Pescara 68 mm 
en Cassino

• Losse kabelgoot in RVS-look voor 
de serie Ischia, Torino, Pescara, 
Pescara 68 mm en Cassino

• Opbouwring in RVS-look voor de 
serie Ischia, Torino, Pescara en 
Pescara 68 mm

VL0906
Touch dimmer
€ 26,25 / € 31,76

  

  

  

  

Touch dimmer
• Compatibel met Milano, Ischia, 

Pescara, Cassino, Pin Light

VL0907
Afstandsbediening
€ 57,75 / € 69,88

  

  

  

  

Afstandsbediening
• Compatibel met Milano, Ischia, 

Pescara, Cassino, Pin Light
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 295

VL0908
Zigbee
€ 63,00 / € 76,23

  

  

  

  

Zigbee
• Compatibel met Milano, Ischia, 

Pescara, Cassino, Pin Light

VL0909
Aan/uit schakelaar
€ 21,00 / € 25,41

  

  

  

  

Aan/uit schakelaar
• Compatibel met Milano, Ischia, 

Pescara, Cassino, Pin Light
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297

Op de producten in het hoofdstuk stopcontacten geldt een 
garantie van 2 jaar.

stopcontacten

JAAR
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW298

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

TWISTRVS
RVS-look
€ 118,00 / € 142,78

TWISTRVSUSB
RVS-look
€ 145,00 / € 175,45

TWISTZW
Zwart
€ 119,00 / € 143,99

TWISTZWUSB
Zwart
€ 159,00 / € 192,39

TWISTWI
Wit
€ 119,00 / € 143,99

Twist dubbel stopcontact
• Ruimtebesparend 

inbouwstopcontact.

• Geschikt voor montage in 
werkbladen van iedere dikte. Niet 
geschikt voor vlakinbouw.

• Afmetingen: 115 x 42.5 mm (bxh)

• Uitsparingsmaat: 105 mm

DUERVS
RVS-look
€ 95,00 / € 114,95

DUEZW
Zwart
€ 90,00 / € 108,90

DUEWI
Wit
€ 90,00 / € 108,90

  

  

Due
• Voorzien van 2 stopcontacten.

• Ruimte besparend 
inbouwstopcontact. Door de 
geringe inbouwdiepte kan deze 
vrijwel overal worden ingebouwd

• Door de geringe inbouwdiepte 
kan deze vrijwel overal worden 
ingebouwd. Netjes weggewerkt 
d.m.v. de open te schuiven 
afdekkapjes.

• Afmetingen: 140 x 67 x 51 mm 
(lxbxh)

ELERVS
RVS-look
€ 119,00 / € 143,99

  

  

  

  

Elevator inbouwstopcontact
• 2 aansluitingen voor platte stekker, 

1 voor geaarde stekker.

• Door op de bovenzijde van het 
stopcontact te drukken komt 
het stopcontact vanzelf uit het 
werkblad.

• Afmetingen: 86 x 94.6 mm (bxh)
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 299

  

  

  

  

  

  

  
ELERVSUSB
RVS-look
€ 178,00 / € 215,38

  

  

  

  

Elevator inbouwstopcontact 
met 2 USB

• 1 geaard stopcontact met 2 USB 
poorten.

• Door op de bovenzijde van het 
stopcontact te drukken komt 
het stopcontact vanzelf uit het 
werkblad.

• Afmetingen: 86 x 94.6 mm (bxh)

PIX
RVS-look/zwart/wit
€ 58,00 / € 70,18

PIXUSB
RVS-look/zwart/wit
€ 99,00 / € 119,79

  

  

  

Pix
• Ruimtebesparend 

inbouwstopcontact inclusief rand 
in dezelfde kleur.

• Geschikt voor montage in 
werkbladen alle diktes, de korpus 
of plint.

• Afmetingen: 68 x 50 mm (bxh). 
Uitsparingsmaat: ø 56 mm

• Standaard geleverd met zwarte, 
witte en rvs-look deco-ring.

PORT3ALU
Alu-look
€ 188,00 / € 227,48

PORT3RVS
RVS
€ 339,00 / € 410,19

PORT3ZW
Zwart
€ 192,00 / € 232,32

  

  

Powerport
• Voorzien van 3 stopcontacten.

• Geschikt voor montage in 
werkbladen van max. 50 mm dik of 
in de bodem van bovenkasten.

• De rvs-uitvoering heeft een 
roestvrijstalen dekselgreep en een 
kunststof rand

• Afmetingen: 285 mm (h). 
Uitsparingsmaat: 102 mm

BACKFLRVS
RVS-look
€ 209,00 / € 252,89

BACKFLZWGL
Zwart glas
€ 339,00 / € 410,19

BACKFLZW
Zwart gelakt
€ 243,00 / € 294,03

BACKFLWIGL
Wit glas
€ 339,00 / € 410,19

BACKFLWI
Wit gelakt
€ 243,00 / € 294,03

a fli
• Voorzien van 2 stopcontacten en 1 

USB, incl. 2,5 m aansluitkabel met 
losse randaardestekker

• Geschikt voor montage in 
werkbladen van max. 50 mm dik of 
in de bodem van bovenkasten.

• Afmetingen buitenmaat: 225.2 x 
104.8 mm

• Afmetingen inbouwmaat: 215 x 88 
mm. Minimale afstand bladrand: 
50 mm
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW300

PORTPRVS
RVS
€ 199,00 / € 240,79

  

  

  

  

Port Push 3 ST
• Voorzien van 3 stopcontacten.

• Gaat automatisch open bij het 
indrukken van het deksel.

• Afmetingen: 105 x 123 mm (bxd). 
Uitsparingsmaat: 96 x 108 mm, 
radius 5 mm.

• Incl. 2.5m kabel aansluitkabel met 
losse randaardestekker.

PORTPRVSUSB
RVS
€ 289,00 / € 349,69

  

  

  

  

Port Push 2 ST en 1 USB
• Voorzien van 2 stopcontacten en 1 

USB aansluiting.

• Opent met een druk op het deksel.

• Afmetingen: 105 x 123 mm (bxd). 
Uitsparingsmaat: 96 x 108 mm, 
radius 5 mm.

• Incl. 2.5m kabel aansluitkabel.

PORT2ALUUSB
RVS-look
€ 299,00 / € 361,79

PORT2RVSUSB
RVS
€ 389,00 / € 470,69

PORT2ZWUSB
Zwart
€ 299,00 / € 361,79

  

  

Port 2 ST en 2 USB
• Voorzien van 2 stopcontacten en 2 

USB aansluitingen.

• Afmetingen: 114 mm (b)

• Incl. 2.5m kabel aansluitkabel met 
losse randaardestekker.
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 301
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 meubilair 
302  319

Ourea biedt ook een ruim assortiment aan van stoelen, 
barkrukken, tafelonderstellen en tafelpoten.

De stoelen en barkrukken die u kan bekijken in onze 
catalogus zijn slechts een greep uit een groter assortiment.

Uiteraard kunnen wij u het volledige gamma aanbieden.
U mag ons altijd contacteren met een bepaalde vraag. 

Wij zullen steeds zoeken naar een passend voorstel.
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305 Lanesto
311 Frames
317 Massieve

roestvrij stalen
werkbladen
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305

Stevige en stabiele tafelpoten en onderstellen. Je vindt ze hier allemaal. 

Spreek je creatieve kant aan en maak een tafel die echt bij je past!

Op alle artikelen in het hoofdstuk Meubilair wordt twee jaar 
garantie op onderdelen gegeven.

tafelpoten en onderstellen
Lanesto
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW306

M0710
Transparant gelakt, 820 
x 710 mm (bxh)
€ 247,80 / € 299,84

M0711
Zwart gelakt 710 mm 
(bxh)
€ 247,80 / € 299,84

M0708
Transparant gelakt, 820 
x 880 mm (bxh)
€ 275,10 / € 332,87

M0709
Zwart gelakt, 820 x 880 
mm (bxh)
€ 275,10 / € 332,87

  

  

• X-voet in staal

• Kokers van 100 x 100 mm

• Transparant gelakt (roestplekken 
zijn zichtbaar) of volledig zwart 
gelakt.

• Per stuk

Retro

M0729
Transparant gelakt, 810 
x 720 mm (bxh)
€ 247,80 / € 299,84

M0730
Zwart gelakt, 810 x 720 
mm (bxh)
€ 247,80 / € 299,84

M0731
Transparant gelakt, 810 
x 880 mm (bxh)
€ 275,10 / € 332,87

M0732
Zwart gelakt, 810 x 880 
mm (bxh)
€ 275,10 / € 332,87

  

  

• U-voet in staal

• Kokers van 100 x 100 mm

• Transparant gelakt (roestplekken 
zijn zichtbaar) of volledig zwart 
gelakt

Retro

M0717
Frame 30 x 60mm
€ 199,00 / € 240,79

  

  

  

  

  

• Geschikt voor vrijdragende 
tafelbladen van max. 220 cm lang 
met twee staanders

• Artikelnummer is van 1 staander

• Afmetingen: 780 x 710mm (bxh)

• Alleen geschikt bij bladen waarin 
geschroefd kan worden

Rocky small
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 307

M0718
Frame 50 x 50mm
€ 201,00 / € 224,00

  

  

  

  

  

• Geschikt voor vrijdragende 
tafelbladen van max. 220 cm lang 
met twee staanders

• Artikelnummer is van 1 staander

• Afmetingen: 780 x 710mm (bxh)

• Alleen geschikt bij bladen waarin 
geschroefd kan worden

Rocky large

M0719-CH710
Chroom, 710 mm (l)
€ 28,00 / € 33,88

M0719-ZW710
Zwart, 710 mm (l)
€ 28,00 / € 33,88

M0719-RVS710
RVS-look, 710 mm (l)
€ 28,00 / € 33,88

M0719-CH870
Chroom, 870 mm (l)
€ 37,00 / € 44,77

M0719-ZW870
Zwart, 870 mm (l)
€ 49,00 / € 59,29

M0719-RVS870
RVS-look, 870 mm (l)
€ 49,00 / € 59,29

• 25 mm verstelbare tafelpoot

• Diameter: 60 mm
Olympus

M0719-CH1050
Chroom, 1050 mm (l)
€ 47,00 / € 56,87

M0719-ZW1050
Zwart, 1050 mm (l)
€ 59,00 / € 71,39

M0719-RVS1050
RVS-look, 1050 mm (l)
€ 59,00 / € 71,39

  

  

  

• 25 mm verstelbare tafelpoot

• Diameter: 60 mm
Olympus
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M0720
RVS-look, 800 mm
€ 52,00 / € 62,92

  

  

  

  

  

• Luxe verstelbare tafelpoot

• Met telescopische voetafdekking

• 115 mm verstelbaar

• Diameter: 60 mm

Empire

M0800-RVS890
RVS-look, 890 mm
€ 175,35 / € 212,17

M0800-RVS910
RVS-look, 910 mm
€ 225,75 / € 273,16

  

  

  

  

• Luxe verstelbare tafelpoot

• 5 mm verstelbaar

• Diameter: 102 mm

Alaska

M0722-RVS700
RVS-look, 700 mm
€ 69,30 / € 83,85

M0722-ZW700
Zwart, 700 mm
€ 69,30 / € 83,85

M0722-RVS870
RVS-look, 870 mm
€ 80,00 / € 96,80

M0722-ZW870
Zwart, 870 mm
€ 80,00 / € 96,80

M0722-RVS1070
RVS-look, 1070 mm
€ 88,20 / € 106,72

M0722-ZW1070
Zwart, 1070 mm
€ 96,00 / € 116,16

• Verstelbare, vierkante tafelpoot

• Vervaardigd van aluminium, 5 mm 
in hoogte verstelbaar

• Afmeting 50 x 50 mm

• Hoogte inkortbaar

Capri 50
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M0723-RVS700
RVS-look, 700 mm
€ 147,00 / € 177,87

M0723-RVS870
RVS-look, 870 mm
€ 186,00 / € 225,06

M0723-RVS1070
RVS-look, 1070 mm
€ 222,00 / € 268,62

  

  

  

• Verstelbare, vierkante tafelpoot

• Vervaardigd van aluminium, 5 mm 
in hoogte verstelbaar

• Afmeting 80 x 80 mm

• Hoogte inkortbaar

Capri 80

M0723-RVS100
RVS
€ 39,00 / € 47,19

  

  

  

  

  

• Verstelbare, vierkante tafelpoot

• 10 mm verstelbaar

• Afmeting 50 x 50 mm

Capri 100

M0724-RVS710
RVS-look, 710 mm
€ 152,00 / € 183,92

M0724-ZW710
Zwart, 710 mm
€ 147,00 / € 177,87

  

  

  

  

• Vierkante tafelpoot

• 5 mm verstelbaar

• Afmeting: 100 x 100 mm

Botrange
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Tafelpoten en onderstellen op maat? Ourea realiseert elk idee met 
soberheid en kwaliteit als uitgangspunt.

Geef uw schets, ontwerp, technische tekening door met:
- de gewenste afmetingen
- materiaalkeuze (staal of inox)
- de gewenste eindafwerking (staal gestraald en poederlak ..., inox 
geborsteld, orbitaal geschuurd ...)

en wij maken voor u een perfect afgewerkt product met een tijdloos 
karakter.

tafelpoten en onderstellen 
op maat

Frames
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Esthetisch 
en functioneel 
onderstel op maat
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Strakke 
detaillering 
met verdoken voeg
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en o erte ontvangen  
Geef dan zeker deze gegevens door:

Keuze materiaal

Roestvrij staal 

Geslepen RVS “K320”
Dit is eigenlijk de meest bekende soort afwerking van 
rvs. Geslepen rvs wordt o.a. gebruikt voor werkbladen, 
dampkappen en inbouwtoestellen (oven, vaatwas, 
koelkast, …)

 staat voor korrel  en gee t de fi n eid van et 
materiaal aan.
Bij dergelijke oppervlaktebewerkingen ontstaat steeds een 
slijp- of borstelrichting.

Richtingloos geschuurd (KKR) of orbitaal
Koud gewalste rvs-platen kunnen we richtingloos schuren 
d.m.v. schuurschijven op excentrische schuurmachines.

ierdoor ontstaat een itges roken mat e ect aardoor et 
oppervlak minder vingerafdrukken en krassen zal vertonen.
Deze afwerking is uiterst onderhoudsvriendelijk en 
maakt het uitzicht meer uniform (bijvoorbeeld werkblad-
opstellingen in L- of U-vorm).

Lasnaden en slijprichting / afwerking
Hoe preciezer de te lassen onderdelen zijn vervaardigd en 
op mekaar aansluiten:

- hoe minder lasmateriaal moet worden toegevoegd
- hoe minder opwarming wordt veroorzaakt
- hoe minder verkleuring van het materiaal
- hoe minder vervorming van het oppervlak
- hoe sneller en eenvoudiger kan worden na-bewerkt (slijpen, 
schuren, polijsten ...)

- èn vooral hoe groter het slaagpercentage in het “herstellen” 
van het gelaste oppervlak

- en hoe onzichtbaarder de hele lasinterventie kan worden

Precisie (laser-, pons-) snij- en plooiwerk vormt de absolute 
voorwaarde om correct laswerk te realiseren.
Vakmanschap en ervaring is nodig om tot een zo perfect 
mogelijk eindresultaat te komen. 

Toleranties zijn er ongetwijfeld en deze hebben vooral 
betrekking op het visuele aspect van het eindresultaat.
De perceptie vanop +- 1 m afstand mag geen duidelijk 
zichtbare afwijkingen vertonen.
Lichte vervormingen in het oppervlak kunnen voelbaar 
blijven, maar vooral de lichtinval en de glansgraad van het 
oppervlak vormen hierbij bepalende factoren.

Staal 

Onbehandeld 
Onbehandeld staal kan door water of luchtvochtigheid 
roestvlekken vertonen. Behandel deze (periodiek) met 
boenwas om oxidatie te vermijden.

Poedercoaten RAL-kleur
We kunnen het stalen frame ook poedercoaten: negatief 
geladen metaal wordt bestoven met positief geladen 
poeder. Door de statische elektriciteit kleeft het poeder in 
een mooi dekkend laagje aan het metaal. Het gaat zo de 
oven in waar het wordt vastgebakken. Zo kunnen we de 
frames voorzien van elke gewenste RAL-kleur. Onze garantie 
op een goede bescherming tegen roest.

RAL is een Europees kleurmatching systeem dat kleuren 
definieert voor ver  coatings en lastics  

Interesse in onze frames en onderstellen op maat?
Vraag dan onze aparte catalogus met 
inspiratietekeningen aan via
works@oureakitchenware.be of op 053.220. 660
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Montage

Graag vernemen we:
- welk werkblad (materiaal) op het frame komt
- in welke dikte (om het gewicht en de stabiliteit te bepalen) 

het moet uitgevoerd worden
- hoe de randafwerking moet zijn
- wat de oversteek t.o.v. het steunframe moet zijn

n erband et de xatie an et er blad dient en 
door te geven uit welk materiaal dit bestaat:

- Composiet , steen, graniet, marmer
- HPL, hout
- Massief hout
- Volkern
- Roestvrij staal
- Glas (transparant of doorzichtig)

Vergeet ook volgende zaken niet door te geven:
- Vloertype (gladde, vlakke tegels, gietvloer, ruwe 
nat rsteen  ste nvlak  fixatie o ties  controleren en 
vermelden of er vloerverwarming is)

Dient de onderzijde van de poten, of het steunvlak:
- worden dichtgelast
- voorzien van glijblokjes
- voorzien van regelvoeten
- voorzien van PVC inslagdop (standaard zwart en beperkt 
ook in witte uitvoering mogelijk)
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Een industriële look of een strak interieur met een hightech tintje?
Ourea is specialist in het ontwerpen en realiseren van inox werkbladen, 
frames, tafelpoten, onderstellen, dampkappen en ander maatwerk uit 
roestvrij staal. 

Naast een standaard geborstelde (K320) of de orbitaal gematteerde 
oppervlakteafwerking, zowel in geplooide als in 4 mm massieve 
uitvoering, bieden we ook 4 mm massieve warmgewalste werkbladen 
(WGW) aan. Deze typeren zich door een uiterst matte en unieke walshuid, 
waarbij elke plaat kenmerkende vloeilijnen vertoont, inclusief kleine, 
nat rli ke one en eden en alss oren

Orbitaal en geborstelde werkbladen, worden standaard geleverd met 
de el de randa erking als de finis  arm ge alste erkbladen ebben 
een geslepen randafwerking.
Alle werkbladen kunnen aan de bovenrand een facet geslepen afwerking 
krijgen, terwijl u bij alle 4 mm massieve werkbladen optioneel voor een 
hoogglans randafwerking kan kiezen.

Naast een precieze maatvoering en een breed scala aan 
maatwerkmogelijkheden zijn wij als geen ander in staat om spoelbakken 
uiterst strak en naadloos, dus zonder een extra geslepen facetrand, in 
de werkbladen te lassen. 
Ook kunnen we individuele kookzones vlak en naadloos integreren in de 
werkbladen volgens de wens van de gebruiker.

nteresse  Vraag  vri bli vende o erte aan via
works@oureakitchenware. be of 053.220 660.

Massieve 
roestvrij stalen
werkbladen
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 achterwandsystemen
320 335

U mag ons altijd contacteren met een bepaalde 
vraag. Wij zullen steeds zoeken naar een 

assend voorstel
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Stijlvolle legplanken kunnen voortaan eenvoudig en onzichtbaar 
geplaatst worden met de gepatenteerde draagstructuren van Atmocore.
Bij zware belasting op de planken bieden wij ook extra Atmocore 
draagarmen aan om de draagkracht te versterken.

Atmocore

2

achterwand-
systemen
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  BASIC40
453 x 34 x 12mm (LxHxB)
€ 20,60 / € 24,93

  

  

  

  

  

Draagstructuur
• rofiel asic 

• e tmocore rofiel asic is 
vervaardigd uit staal

• Afmetingen 453x34x12mm (lxhxb)

EXT40
453 x 34 x 12mm (LxHxB)
€ 17,51 / € 21,19

  

  

  

  

  

• rofiel xtension 

• et itbreidings rofiel rofiel 
xtension ast o  et rofiel 

Basis

• Afmetingen 453x34x12mm (lxhxb)

LIGGER20
180 x 30 x 24mm (LxHxB)
€ 17,51 / € 21,19

  

  

  

  

  

• Ligger lengte 20 cm

• De Ligger 20 past op de 
rofielen van tmocore

• Afmetingen 180 x 30 x 24mm 
(lxhxb)

 •  Gemakkelijk zelf te plaatsen, onzichtbare 
draagstructuur. 

 •  Belgisch fabricaat. 

 •  De draagkracht is 15kg/Lm indien de draagarmen 
(ligger 20/30) op 40cm geplaatst worden. 

 •  De draagkracht is 30kg/Lm indien de draagarmen 
(ligger 20/30) op 20cm geplaatst worden. 

 •  Stevig, modulair, geen aftekenmal nodig, 32mm 
systeem, helling aanpasbaar, passend op zelfgemaakte 
of Atmocore wandplanken. 

 Atmocore 
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LIGGER30
280 x 30 x 24mm (LxHxB)
€ 18,54 / € 22,43

  

  

  

  

  

• Ligger lengte 30 cm

• De Ligger 30 past op de 
rofielen van tmocore

• Afmetingen 280 x 30 x 24mm 
(lxhxb)

 •  Gemakkelijk zelf te plaatsen, onzichtbare 
draagstructuur. 

 •  Belgisch fabricaat. 

 •  De draagkracht is 15kg/Lm indien de draagarmen 
(ligger 20/30) op 40cm geplaatst worden. 

 •  De draagkracht is 30kg/Lm indien de draagarmen 
(ligger 20/30) op 20cm geplaatst worden. 

 •  Stevig, modulair, geen aftekenmal nodig, 32mm 
systeem, helling aanpasbaar, passend op zelfgemaakte 
of Atmocore wandplanken. 

 Atmocore 
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AluSplash is een ideale oplossing tegen spatten. Het is natuurlijk 
hittebestendig, maar het is ook nog eens heel duurzaam, goed 
geprijsd én milieuvriendelijk. Dus helemaal van nu. Bovendien is het 
uitermate eenvoudig te monteren! De innovatieve, onderhoudsarme 
4mm dikke AluSplash achterwanden hebben aluminium in de basis, en 
zijn afgewerkt met een duurzame, uv-bestendige hoogglanscoating. 
Perfect dus voor een achterwand.

 Alusplash

2

achterwand-
systemen
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 •  Hittebestendig aluminium achterwand geschikt voor 
achter alle kookplaten 

 •  Sandwichpaneel van 2 x 0,5mm dik aluminium met 
daartussen een vuurvertragende minerale kern 

 •  Dikte: 4 mm 

 •  ncl  a erkings rofi elen 

    

 Alusplash   

  

  

  

  

60X74AW
Arctic White
€ 141,00 / € 170,61

60X74CB
Champaign Brushed
€ 141,00 / € 170,61

60X74FF
First Frost
€ 141,00 / € 170,61

60X74GG
Graphite Grey
€ 141,00 / € 170,61

60X74IM
Ivory Mist
€ 141,00 / € 170,61

60X74SS
Sandy Steps
€ 141,00 / € 170,61

Achterwand
• Afmeting: 600 x 740 mm (b x h)

• Classic (hoogglans)

• Geleverd incl. twee losse 
al mini m randa erk rofielen van 
740 mm om de kopse kanten mee 
af te werken.

• Verpakt in karton

60X74SR
Silver Brushed
€ 141,00 / € 170,61

60X74SI
Space Silver
€ 141,00 / € 170,61

60X74SB
Stardust Black
€ 141,00 / € 170,61

60X74WD
Winter Dream
€ 141,00 / € 170,61

  

  

• Afmeting: 600 x 740 mm (b x h)

• Classic (hoogglans)

• Geleverd incl. twee losse 
al mini m randa erk rofielen van 
740 mm om de kopse kanten mee 
af te werken.

• Verpakt in karton

Arctic White

Silver Brushed

Graphite Grey

Stardust Black

Champaign 
Brushed

Space Silver

Ivory Mist

Winter Dream

Sandy Steps

First Frost
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 •  Hittebestendig aluminium achterwand geschikt voor 
achter alle kookplaten 

 •  Sandwichpaneel van 2 x 0,5mm dik aluminium met 
daartussen een vuurvertragende minerale kern 

 •  Dikte: 4 mm 

 •  ncl  a erkings rofi elen 

    

 Alusplash 
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60X74AL
Autumn Leaves
€ 141,00 / € 170,61

60X74BS
Black Sand
€ 141,00 / € 170,61

60X74GB
Glacier Blue
€ 141,00 / € 170,61

60X74IW
Iceberg White
€ 141,00 / € 170,61

60X74LS
Lava Stone
€ 141,00 / € 170,61

60X74MM
Midnight Moon
€ 141,00 / € 170,61

• Afmeting: 600 x 740 mm (b x h)

• Classic (mat)

• Geleverd incl. twee losse 
al mini m randa erk rofielen van 
740 mm om de kopse kanten mee 
af te werken.

• Verpakt in karton

60X74PS
Pebble Stone
€ 141,00 / € 170,61

60X74RE
Rustic Earth
€ 141,00 / € 170,61

60X74SE
Smoked Ember
€ 141,00 / € 170,61

60X74SM
Sun Beam
€ 141,00 / € 170,61

  

  

• Afmeting: 600 x 740 mm (b x h)

• Classic (mat)

• Geleverd incl. twee losse 
al mini m randa erk rofielen van 
740 mm om de kopse kanten mee 
af te werken.

• Verpakt in karton

60X74AS
Astroid
€ 158,00 / € 191,18

60X74EC
Eclipse
€ 158,00 / € 191,18

60X74GA
Galaxy
€ 158,00 / € 191,18

60X74NE
Neutron
€ 158,00 / € 191,18

  

  

• Afmeting: 600 x 740 mm (b x h)

• Premium (Essenza)

• Geleverd incl. twee losse 
al mini m randa erk rofielen van 
740 mm om de kopse kanten mee 
af te werken.

• Verpakt in karton

Autumn Leaves

Pebble Stone

Astroid

Iceberg White

Smoked Ember

Galaxy

Black Sand

Rustic Earth

Eclipse

Lava Stone

Sun Beam

Neutron

Midnight Moon

Glacier Blue
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90X74AW
Arctic White
€ 223,00 / € 269,83

90X74CB
Champaign Brushed
€ 223,00 / € 269,83

90X74FF
First Frost
€ 223,00 / € 269,83

90X74GG
Graphite Grey
€ 223,00 / € 269,83

90X74IM
Ivory Mist
€ 223,00 / € 269,83

90X74SS
Sandy Steps
€ 223,00 / € 269,83

Achterwand
• Afmeting: 900 x 740 mm (b x h)

• Classic (hoogglans)

• Geleverd incl. twee losse 
al mini m randa erk rofielen van 
740 mm om de kopse kanten mee 
af te werken.

• Verpakt in karton

90X74SR
Silver Brushed
€ 223,00 / € 269,83

90X74SI
Space Silver
€ 223,00 / € 269,83

90X74SB
Stardust Black
€ 223,00 / € 269,83

90X74WD
Winter Dream
€ 223,00 / € 269,83

  

  

• Afmeting: 900 x 740 mm (b x h)

• Classic (hoogglans)

• Geleverd incl. twee losse 
al mini m randa erk rofielen van 
740 mm om de kopse kanten mee 
af te werken.

• Verpakt in karton

90X74AL
Autumn Leaves
€ 223,00 / € 269,83

90X74BS
Black Sand
€ 223,00 / € 269,83

90X74GB
Glacier Blue
€ 223,00 / € 269,83

90X74IW
Iceberg White
€ 223,00 / € 269,83

90X74LS
Lava Stone
€ 223,00 / € 269,83

90X74MM
Midnight Moon
€ 223,00 / € 269,83

• Afmeting: 900 x 740 mm (b x h)

• Classic (mat)

• Geleverd incl. twee losse 
al mini m randa erk rofielen van 
740 mm om de kopse kanten mee 
af te werken.

• Verpakt in karton

Arctic White

Silver Brushed

Graphite Grey

Stardust Black

Champaign 
Brushed

Space Silver

Ivory Mist

Winter Dream

Sandy Steps

First Frost

Autumn Leaves

Iceberg White

Black Sand

Lava Stone Midnight Moon

Glacier Blue
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90X74PS
Pebble Stone
€ 223,00 / € 269,83

90X74RE
Rustic Earth
€ 223,00 / € 269,83

90X74SE
Smoked Ember
€ 223,00 / € 269,83

90X74SM
Sun Beam
€ 223,00 / € 269,83

  

  

• Afmeting: 900 x 740 mm (b x h)

• Classic (mat)

• Geleverd incl. twee losse 
al mini m randa erk rofielen van 
740 mm om de kopse kanten mee 
af te werken.

• Verpakt in karton

90X74AS
Astroid
€ 250,00 / € 302,50

90X74EC
Eclipse
€ 250,00 / € 302,50

90X74GA
Galaxy
€ 250,00 / € 302,50

90X74NE
Neutron
€ 250,00 / € 302,50

  

  

• Afmeting: 900 x 740 mm (b x h)

• Premium (Essenza)

• Geleverd incl. twee losse 
al mini m randa erk rofielen van 
740 mm om de kopse kanten mee 
af te werken.

• Verpakt in karton

Pebble Stone

Astroid

Smoked Ember

Galaxy

Rustic Earth

Eclipse

Sun Beam

Neutron
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De wandschappen van Linea combineren op creatieve wijze 
functionaliteit met design. De stalen wandschappen worden blind 
opgehangen en kunnen, indien gewenst, uitgebreid worden met stijlvolle 
ledverlichting.

Linea

2

achterwand-
systemen

Linea
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW334

 Universele plankendrager zwart 

 Linea 

 Haaks wandschap zwart 

 Linea 

220361
600 mm
€ 65,00 / € 78,65

220362
900 mm
€ 82,00 / € 99,22

220363
1200 mm
€ 98,00 / € 118,58

  

  

  

Universele plankendrager 
zwart

• Zwart aluminium ophangsysteem 
geschikt voor panelen van 16 tot 
40 mm dik.

• Inclusief bevestigingsmateriaal en 
montagemal.

• Lengte: 600-1200 mm, diepte: 20 
mm, hoogte: 46-60 mm

• Let op: exclusief plank.
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 335

 Universele plankendrager zwart 

 Linea 

 Haaks wandschap zwart 

 Linea 

220364
600 mm
€ 89,00 / € 107,69

220365
900 mm
€ 154,00 / € 186,34

220366
600 mm incl. verlichting
€ 111,00 / € 134,31

220367
900 mm incl. verlichting
€ 185,00 / € 223,85

  

  

Haaks wandschap zwart
• Stalen wandschap mat zwart met 

eenvoudig blind ophangsysteem.

• Optioneel uit te breiden met 
sfeerverlichting.

• Lengte: 600-900 mm, 
diepte: 200 mm, hoogte: 80 mm
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 installatiemateriaal
336 365

In deze catalogus vindt u een brede waaier aan 
installatiemateriaal voor uw keuken met betrekking 

tot lucht, water, gas en onderhoudsproducten.

Uiteraard kunnen wij u het volledige 
gamma aanbieden.

U mag ons altijd contacteren met een bepaalde 
vraag. Wij zullen steeds zoeken naar 

een passend voorstel.
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW340

W0804

€ 23,00 / € 27,83

  

  

  

  

  

Lanesto Wasmachinebeluchtingskraan 
1/2”

• Kraan met beluchter

W0802
raan met filter en bel c ter

€ 94,00 / € 113,74

W0803
Kraan met terugstroomklep
€ 23,00 / € 27,83

  

  

  

  

Lanesto Dubbel dienstkraan
• Geschikt voor aansluiting op vaatwasser en 

keukenkraan

• Aansluitingen: vaatwasser: 3/4”, kraan: 3/8”, 
muurplaat: 1/2”

034050699
Chroom
€ 15,00 / € 18,15

  

  

  

  

  

Schell Dubbel dienstkraan
• Bovendeel met krukhendel

• Afmeting: DN 15 G 1/2 M

035600699
Chroom
€ 49,00 / € 59,29

  

  

  

  

  

S ell o binatie oe sto raan et lter
• oekregelkraan met filter en ingebo de 

toestelkraan voor de aanluiting van 
huishoudtoestellen

• aakse kraan met filter  m

• Trekvaste Schell messing conus 
klemschroefkoppeling met lengtecompensatie

• Toestelaansluitkraan met terugslagklep

• Lange verlenging en rozet diameter 54 mm

• Slangaansluiting

• Afmeting: DN 15 G 1/2 M x DN 10 G 3/8 M
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 341

049070695
Zonder zelfdichtende schroefdraad
€ 8,50 / € 10,29

049170695
Met zelfdichtende schroefdraad
€ 14,00 / € 16,94

  

  

  

  

Schell Hoekregelkraan Comfort
• DIN hoekregelkraan met comfort-greep

• Met lange verlenging, schuifrozet diameter 54 mm

• Trekvaste Schell messing conus 
klemschroefkoppeling met lengtecompensatie

• Afmeting: DN 15 G 1/2 M x DN 10 G 3/8 M

330765
Chroom
€ 20,39 / € 24,67

  

  

  

  

  

ran e Hoe sto bol raan et il lter
• 1/2” x 10

330766
Chroom
€ 42,52 / € 51,44

  

  

  

  

  

ran e Hoe sto bol raan et il lter en 
aansluiting voor vaatwas

• 1/2” x 10
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW342

330112
voor 1 bak
€ 17,46 / € 21,13

330113
voor 2 bakken
€ 25,60 / € 30,98

330114
voor 3 bakken
€ 35,35 / € 42,77

  

  

  

ran e Afloo set
• imtebes arende afloo set

• Afvoerverbinding met reukafsnijder

• In de hoogte aanpasbaar

• Grijs

151034211
Chroom
€ 43,00 / € 52,03

  

  

  

  

  

eberit Afloo set
•  Wastafel-bekersifon chroom 5/4”x 32mm

151107111
voor 1 bak
€ 20,00 / € 24,20

152886111
voor 2 bakken
€ 42,00 / € 50,82

  

  

  

  

eberit Afloo set
•  Wastafel -buissifon plaatsbesparend wit 5/4”x 

40mm

• Voor plaatsbesparende aansluiting van wastafels 
in badmeubels

354978
20 mm
€ 3,20 / € 3,87

354985
25 mm
€ 3,40 / € 4,11

354992
30 mm
€ 4,00 / € 4,84

355005
40 mm
€ 5,00 / € 6,05

355012
50 mm
€ 6,00 / € 7,26

  

Viega Kraanverlengstuk
• Kraanverlengstuk brons 1/2” MF
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 343

Q5

€ 299,00 / € 361,79

  

  

  

  

  

Inventum Q5
• Plintboiler voor plaatsing horizontaal of verticaal

• Afmetingen: 215 x 145 x 540 mm (bxhxd)

• Aansluitwaarde: 2.200 Watt

• Opwarmtijd van 8 minuten tot 65°C

• Levert 5l tussen 30°C - 80°C

• Spanning: 230 Volt

• Stilstandverlies van 21 Watt

• ansl itset fix a art bi  te bestellen

Q10

€ 329,00 / € 398,09

Q10-HOT

€ 329,00 / € 398,09

  

  

  

  

Inventum Q10
• Plaatsing verticaal

• Afmetingen: 265 x 400 x 280 mm (bxhxd)

• Aansluitwaarde: 2.000 Watt (Q10) / 400 Watt (Q10 
otfill

• Opwarmtijd van 17 minuten tot 65°C (Q10)

• Levert 10l tussen 10°C - 76°C

• Spanning: 230 Volt

• Stilstandverlies van 21 Watt

• ansl itset fix a art bi  te bestellen

Q10M

€ 430,00 / € 520,30

Q10M-HOT

€ 430,00 / € 520,30

  

  

  

  

Inventum Q10 Modesto
• Plintboiler voor plaatsing horizontaal of verticaal

• Afmetingen:460 x 143 x 460 mm (bxhxd)

• Aansluitwaarde: 2.000 Watt (Q10M) / 400 Watt 
 otfill

• Opwarmtijd van 17 minuten tot 65°C (Q10M)

• Levert 10l tussen 10°C - 76°C

• Spanning: 230 Volt

• Stilstandverlies van 21 Watt

• ansl itset fix a art bi  te bestellen

Q-Fix

€ 69,00 / € 83,49

Q-Switch

€ 59,00 / € 71,39

  

  

  

  

Inventum Toebehoren
• fix aansl itset voor boilers omvat nodige 

flexibels en aansl itst kken om nvent m 
Q-boilers aan te sluiten

• Q-Switch is een oplossing om 2 apparaten die 
veel vermogen vragen toch op één circuit aan 
te sluiten; de Q-Switch schakelt tussen de twee 
apparaten bij overbelasting van de groep
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW344

CLOSEIN10

€ 349,00 / € 422,29

  

  

  

  

  

Daalderop Close-In 10 elektroboiler
• Plaatsing verticaal

• Afmetingen: 300 x 425 x 285 mm (bxhxd)

• Opwarmtijd van 17 minuten van 10°C tot 65°C

• Spanning: 230 Volt

• Aansluitset apart bij te bestellen

GROEPSET

€ 89,00 / € 107,69

  

  

  

  

  

Daalderop Close-In 10 aansluitset
• et flexibel

1852553

€ 45,00 / € 54,45

  

  

  

  

  

Watts KIT GSE 3000 – Veiligheidsgroep
• Compacte veiligheidsgroep / inlaatcombinatie 

voor waterverwarmers

• Minimale stromingsweerstand door rechte, 
doorgaande uitvoering en speciaal geïntegreerde 
stopkraan

•  In alle standen te monteren

• Voorzien van Watts keerkleppen

• Geleverd met bijhorende haakse koppeling

• Openingsdruk: 8 bar

• Max. temperatuur: 95°C

• Afmeting: DN 15 G 1/2 M x DN 10 G 3/8 M

1854220

€ 89,00 / € 107,69

  

  

  

  

  

Watts UBK – Universele boiler aansluitkit
• Deze kit bevat alle onderdelen om een kleine 

boiler aan te sluiten op het waternet, alsook alle 
aansluitingen voor de keukenkraan
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 345

W0809
300 mm
€ 3,70 / € 4,48

W0810
500 mm
€ 4,10 / € 4,96

  

  

  

    

Lanesto Flexibel
•  EPDM DN8 INOX 3/8”M-3/8”F+J INOX

301181
Kunststof
€ 21,75 / € 26,32

  

  

  

  

  

Franke Kraanversteviger
•  Geeft extra steun aan de kraan en versterkt 

tevens de spoeltafel

•  Aan te raden bij spoeltafels in combinatie met een 
hoge, zware kraan

•  Makkelijk te monteren

301183
RVS
€ 15,13 / € 18,31

  

  

  

  

  

Franke Kraanversteviger
•  Geeft extra steun aan de kraan en versterkt 

tevens de spoeltafel

•  Aan te raden bij spoeltafels in combinatie met een 
hoge, zware kraan
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW348

L0813
Aluminium
€ 23,00 / € 27,83

  

  

  

  

  

Lanesto Ontluchtingsrooster
• Voor montage in het werkblad of bij halfhoge 

inbouwkasten

• Uitsparingsmaat 490 x 26 mm

• Afmetingen: 500 x 30 x 30 mm (lxbxh)

L0814
Aluminium
€ 21,00 / € 25,41

L0815
Wit
€ 21,00 / € 25,41

L0816
Zwart
€ 21,00 / € 25,41

L0818
RVS
€ 47,00 / € 56,87

  

  

Lanesto Ontluchtingsrooster
• Voor montage in het werkblad of bij halfhoge 

inbouwkasten

• Uitsparingsmaat 70 x 390 mm

• Afmetingen: 400 x 80 mm (lxh)

L0817
Kunststof
€ 22,00 / € 26,62

  

  

  

  

  

Lanesto Ontluchtingsrooster
• Voor plintmontage

• Uitsparingsmaat 65 x 490 mm

• Afmetingen: 500 x 80 x 80 mm (lxbxh)

L0819
Wit
€ 12,00 / € 14,52

L0821
Aluminium
€ 17,00 / € 20,57

L0820
Zwart
€ 12,00 / € 14,52

  

  

  

Lanesto Ontluchtingsrooster
• Voor plintmontage

• Door middel van kunststof clipjes gemakkelijk vast 
te klemmen

• Uitsparingsmaat 64 x 446 mm

• Afmetingen: 458 x 75 x 80 mm (lxbxh)
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 349

L0824
RVS, diam. 125 mm
€ 32,00 / € 38,72

L0825
RVS, diam. 150 mm
€ 42,00 / € 50,82

  

  

  

  

Lanesto Designluchtrooster schuine kap
• Aansluiting rond

L0830
RVS, diam. 125 mm
€ 66,00 / € 79,86

L0831
RVS, diam. 150 mm
€ 76,00 / € 91,96

  

  

  

  

Lanesto Designluchtrooster rond
• Aansluiting rond

• Met muurdoorvoer

• Buis is variabel 280-300 mm

L0832
RVS, diam. 125 mm
€ 61,00 / € 73,81

L0833
RVS, diam. 150 mm
€ 72,00 / € 87,12

  

  

  

  

Lanesto Designluchtrooster schuine kap
• Aansluiting rond

• Met muurdoorvoer

• Buis is variabel 280-300 mm

L0874
RVS, diam. 125 mm
€ 45,00 / € 54,45

L0875
RVS, diam. 150 mm
€ 42,00 / € 50,82

  

  

  

  

Lanesto Designluchtrooster rond
• Aansluiting rond
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L0876
RVS, diam. 125 mm
€ 38,00 / € 45,98

L0877
RVS, diam. 150 mm
€ 40,00 / € 48,40

  

  

  

  

Lanesto Designluchtrooster vierkant
• Aansluiting rond

L0836
RVS, diam. 125 mm
€ 66,00 / € 79,86

L0837
RVS, diam. 150 mm
€ 76,00 / € 91,96

  

  

  

  

Lanesto Designluchtrooster vierkant
• Aansluiting rond

• Met muurdoorvoer

• Buis is variabel 280-300 mm

L0826
RVS, diam. 125 mm
€ 32,00 / € 38,72

L0827
RVS, diam. 150 mm
€ 33,00 / € 39,93

  

  

  

  

Lanesto Afzuigventiel

L0828
diam. 125 mm
€ 31,00 / € 37,51

L0829
diam. 150 mm
€ 31,00 / € 37,51

  

  

  

  

Lanesto Buisverbinder met vlinderklep
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 351

L0856
Wit, diam. 125 mm
€ 17,00 / € 20,57

L0854
Wit, diam. 150 mm
€ 17,00 / € 20,57

  

  

  

  

Lanesto Kleprooster
• Aansluiting rond

• Afmetingen: 180 x 180 x 110 mm (lxbxd)

L0867
Wit, diam. 150 mm
€ 29,00 / € 35,09

  

  

  

  

  

Lanesto Terugslagklep
• Diameter: 150 mm

L0834
Wit, 150 x 70 mm
€ 26,00 / € 31,46

L0835
Wit, 220 x 90 mm
€ 34,00 / € 41,14

  

  

  

  

Lanesto Luchtafvoerbuis met mof
• Capaciteit systeem 125 tot 650 m3/u en 150 tot 

900 m3/u

• Afmeting: 1040 mm (l)

L0838
Wit, 150 x 70 mm
€ 11,00 / € 13,31

L0839
Wit, 220 x 90 mm
€ 13,00 / € 15,73

  

  

  

  

Lanesto Verbindingsstuk
• Om twee buizen met elkaar te verbinden
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L0840
Wit, diam. 125 mm
€ 20,00 / € 24,20

L0841
Wit, diam. 150 mm
€ 28,00 / € 33,88

  

  

  

  

Lanesto Overgangsstuk kort met mof

KV03051528
Wit
€ 33,88 / € 40,99

  

  

  

  

  

ABK Overgangsstuk
• Verloop vlakkanaal 220 x 90 > diam.150 mm

L0842
Wit, 100 naar 125 mm
€ 10,00 / € 12,10

L0843
Wit, 125 naar 150mm
€ 10,00 / € 12,10

  

  

  

  

Lanesto Overgangsstuk
• Afmeting: 90 mm (l)

L0844
Wit, diam. 125 mm
€ 13,00 / € 15,73

L0845
Wit, diam. 150 mm
€ 14,00 / € 16,94

  

  

  

  

Lanesto Verbindingsstuk
• Afmeting: 90 mm (l)
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L0846
Wit, diam. 125 mm
€ 18,00 / € 21,78

L0847
Wit, diam. 150 mm
€ 22,00 / € 26,62

  

  

  

  

Lanesto Bocht 90°
• Afmetingen: 170 x 170 mm (bxh)

L0848
Wit, diam. 125 mm
€ 17,00 / € 20,57

L0849
Wit, diam. 150 mm
€ 19,00 / € 22,99

  

  

  

  

Lanesto Overgangsstuk haaks

KV03051521
Wit
€ 43,56 / € 52,71

  

  

  

  

  

ABK Knieovergang
• Verloop van diam.150 mm > 220 x 90 mm 

vlakkanaal

• Met geleideschoepen

L0850
Wit, 220 x 70 mm
€ 16,00 / € 19,36

L0851
Wit, 220 x 90 mm
€ 25,00 / € 30,25

  

  

  

  

Lanesto Bocht 90° horizontaal
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KV03051526
Wit, 220 x 90 mm
€ 48,40 / € 58,56

  

  

  

  

  

ABK Bocht 90° horizontaal
• Bocht met geleideschoepen

L0852
Wit, 150 x 70 mm
€ 16,00 / € 19,36

L0853
Wit, 220 x 90 mm
€ 25,00 / € 30,25

  

  

  

  

Lanesto Bocht 90° verticaal

KV03051527
Wit, 220 x 90 mm
€ 43,56 / € 52,71

  

  

  

  

  

ABK Bocht 90° verticaal
• Bocht met geleideschoepen

L0857
Wit, diam. 125 mm
€ 28,00 / € 33,88

L0858
Wit, diam. 150 mm
€ 34,00 / € 41,14

  

  

  

  

Lanesto Flexibel aansluitstuk
• Afmeting: 1000 mm (l)
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 355

KV03051555
Wit, lengte 3 m
€ 122,21 / € 147,87

  

  

  

  

  

ABK Flexibelkanaal
• Afmetingen: 220 x 90 mm, lengte 3m

• Kunststof met staalkern

• Verbindingsstuk KV03051525 toepssen!

• Werkt weerstandverhogend

KV03051525
Wit, 220 x 90 mm
€ 14,52 / € 17,57

  

  

  

  

  

ABK Verbindingsstuk
• Afmetingen: 220 x 90 mm

L0859
Wit, diam. 125 mm
€ 20,00 / € 24,20

L0860
Wit, diam. 150 mm
€ 25,00 / € 30,25

  

  

  

  

Lanesto Buis rond
• Deze kan direct op de dampkap geplaatst worden

• Afmeting: 1000 mm (l)

L0861
Wit
€ 10,00 / € 12,10

  

  

  

  

  

Lanesto Plakband
• Om de luchtafvoer luchtdicht aan te sluiten

• Afmeting: 1000 mm (l)
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L0862
Per 10 stuks
€ 25,00 / € 30,25

L0863
Per stuk
€ 8,00 / € 9,68

  

  

  

  

Lanesto Slangenklem
• Voor bevestiging van een ronde flexibele slang

• Verstelbaar van 100 tot en met 165 mm

L0881
Aluminium, diameter 127 mm
€ 16,65 / € 20,15

L0882
Aluminium, diameter 152 mm
€ 20,00 / € 24,20

L0883
Aluminium, diameter 160 mm
€ 21,50 / € 26,02

  

  

  

Lanesto Al ini  flexibel
• Aansluiting rond

• Klasse M1.

• Temperatuurbereik -30°C / +250°C

• Lengte 10m

841400
Wit
€ 314,05 / € 380,00

842400
Zwart
€ 314,05 / € 380,00

843400
Inox look
€ 314,05 / € 380,00

  

  

  

Novy Inbouwbox voor recirculatie
• Geluidgedempte inbouwbox voor recirculatie met 

monoblock filter

• Dient ingebouwd te worden in een bestaande 
structuur of kast en wordt verbonden met de 
dampkap

• Gereinigde lucht wordt opnieuw in de keuken 
gebracht via uitblaasrooster

• Geschikt voor alle Pure’line modellen met 
geïntegreerde motor, Maxi Pure’line, Mini Pure’line 
820,821, Touch modellen 898, 899 en glazen 
group 877, 878

• Afmetingen: 500 x 270 mm (b x h)

7931400
Wit
€ 347,11 / € 420,00

7932400
Zwart
€ 347,11 / € 420,00

7933400
Inox look
€ 347,11 / € 420,00

  

  

  

Novy Inbouwbox plat voor recirculatie
• Geluidgedempte inbouwbox voor recirculatie met 

monoblock filter

• Dient ingebouwd te worden in een bestaande 
structuur of kast en wordt verbonden met de 
dampkap

• Gereinigde lucht wordt opnieuw in de keuken 
gebracht via uitblaasrooster

• Geschikt voor alle Pure’line modellen met 
geïntegreerde motor, Maxi Pure’line, Mini Pure’line 
820,821, Touch modellen 898, 899 en glazen 
group 877, 878

• Afmetingen: 820 x 140 mm (b x h)
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 357
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW360

G0812
100 cm
€ 29,70 / € 35,94

G0813
150 cm
€ 38,26 / € 46,29

G0814
200 cm
€ 53,59 / € 64,84

  

  

  

Lanesto HSH Aardgasflexibel
• M 1/2”x F1/2  inox 304/PVC geel

• geschikt voor aardgas en propaan met druk < 
100mbar

• conform EN14800
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 361
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW364

303009
250 ml
€ 15,13 / € 18,31

  

  

  

  

  

Franke Inox Cream
• Reinigingsmiddel voor roestvrijstaal

• Niet-irriterende witte pasta met citroengeur, 
biologisch afbreekbaar, pH-waarde 3,5, niet 
ontvlambaar

303007
100 ml
€ 11,64 / € 14,08

  

  

  

  

  

Franke Marathon
• Ontkalker

303015
Antraciet
€ 10,48 / € 12,68

  

  

  

  

  

Franke Microvezeldoek
• Heeft een zeer groot vocht -en vuil absorberend 

vermogen

303013
250 ml
€ 12,26 / € 14,83

  

  

  

  

  

Franke Kitchencare
• Poetsmiddel voor keukenkranen

• Voor dagelijks onderhoud
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Alle vermelde prijzen zijn in euro, excl. en incl. BTW 365

ON0812
500 ml
€ 10,85 / € 13,13

  

  

  

  

    

Lanesto Inox Finisher
• Voor reiniging en verzorging van inox oppervlakken

• Geschikt voor roestvrij staal, koper en aluminium, 
tegels en gladde synthetische oppervlakken

ON0813
500 ml
€ 9,54 / € 11,54

  

  

  

  

  

Lanesto Multi Cleaner
• Universeel reinigingsproduct.

• Laat gladde oppervlakken weer glanzen

• Bevat geen agressieve schuurmiddelen

• Niet ontvlambaar

ON0814
400 ml
€ 16,04 / € 19,41

  

  

  

  

  

Lanesto Inox Cleaner
• Voor reiniging en verzorging van gladde 

oppervlakken

• Geschikt voor reiniging en verzorging van inox, 
tegels, synthetische materialen en alle andere 
gladde oppervlakken

• Economisch verbruik

303012
250 ml
€ 12,26 / € 14,83

  

  

  

  

  

Franke Kitchencare
• Poetsmiddel voor Fragranite, Fraceram en 

Tectonite spoelbakken

• Voor dagelijks onderhoud
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De prijzen vermeld in deze catalogus zijn indicatieve verkoopprijzen 
op 1 maart 2022 zoals die door de verschillende fabrikanten zijn 
aangegeven. De prijzen inclusief BTW zijn berekend op basis 
van een BTW tarief van 21% eventueel vermeerderd met een 
wettelijke Recupelbijdrage. De actuele prijzen van deze producten 
zijn afhankelijk van de bruto adviesprijzen van de verschillende 
fabrikanten. De actuele prijs is steeds de prijs op het moment 
van de bestelling en is terug te vinden op www.oureashop.be. 
Alle productkenmerken en prijzen zijn onder voorbehoud van 
drukfouten, beschikbaarheid en modelwijzigingen.



Ourea Kitchenware
Hoevestraat  25 •  1755 Gooik 

T 053 220 220 •  info@oureakitchenware.be
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