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Een keuken mo et iedere dag 
weer bewijzen hoe goed hij is 
en omdat dat zo is: 
Contur® keuke ns ...
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01 Hier kan men goed uit de voeten! Alles is dichtbij, zowel 
in het eiland als in de kastenwand. Er is veel opbergruimte in 
de laden en ook op de open schappen. 02 Erg korte wegen 
van de voorbereiding aan de Franke-spoelbak (tegen meer-
prijs) naar het fornuis, alles binnen bereik. 03 Uitschuifbare 
Miele-afzuiging, die met zijn sterke motor voor frisse lucht in 
de open keuken zorgt. 04 De handige bar. De perfecte plaats 
voor toeschouwers bij het koken of voor een snel ontbijtje of 
snack tussendoor.

ALS JE KOOKT
       EN IEDEREEN MAG PROEVEN,
    DAN HEB JE EEN KEUKEN,
       WAAR IEDEREEN GELUKKIG VAN 
WORDT ...

02

03

04
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01 Niet te zien, maar duidelijk merkbaar zuigt de Down-
draftafzuiging van GUTMANN de geuren en stoom        
die bij het koken ontstaan, meteen op de plaats van 
het ontstaan af, midden in de kookplaat. 02 Het vrij-       
staande eiland is niet alleen uitstekend geschikt om met 
veel ruimte te koken en te spoelen, maar het biedt ook heel 
veel opbergruimte in de laden en achter de deuren. De open 
kast vormt de verbinding naar het woon-/eetgedeelte en 
zorgt ervoor dat alles snel bij de hand is wat bijv. nodig is 
voor de tafeldecoratie.

01 02
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CONTUR® WOONKEUKENS
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CONTUR®-56.100

WANNEER HUIS EN KEUKEN
                    EEN PERFECTE
           EENHEID VORMEN,
              SLAAT HET 
EENHEIDSGEVOEL
  ZEKER OP U OVER ...    
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CONTUR®-56.150

CONTUR®-51.110
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CONTUR® KEUKENCONFIGURATOR

Code met smartphone
of tablet scannen
en meteen naar de keukencon-
figurator gaan of
www.contur-kuechen.de
invoeren.

ONTDEK
UW CREATIEVE
MOGELIJKHEDEN
MET DE CONTUR®

KEUKEN-
CONFIGURATOR

Laat uw fantasie, uw persoonlijke smaak en uw  
wensen de vrije loop... Op speelse wijze en als  
vanzelf komt u steeds dichter bij uw droomkeuken.
De Contur® keukenconfigurator maakt het mogelijk.
Hij analyseert al uw gegevens aan de hand van een  
ontwerpvoorbeeld en koppelt die aan de 
keukenprogramma's, uitvoeringen, materialen en  
kleuren die het dichtst bij uw wensen liggen – en  
voilà: daar is hij. Uw droomkeuken!

1

De configurator wil eerst van u weten of u liever een 
keuken met grepen wilt of een greeploze keuken... en 
dan begint de planning: de kleuren van de fronten,  
werkbladen enz. kiest u met een muisklik of aanraking  
in de configurator en u kunt het resultaat meteen op  
het beeldscherm bekijken. U kunt zelfs grepen, nisbe-
kleding, elektrische apparaten, muurkleuren en vloeren 
uitkiezen en laten tonen.

2

Als u wilt, kunt u het direct zelf proberen... Scan  
eenvoudig de code of bezoek www.contur-kuechen.de  
en u kunt meteen beginnen. Als u uw droomkeuken ver- 
volgens gevonden heeft, kunt u het resultaat opslaan  
en krijgt u een code. Met deze code kunt u het best 
meteen naar de dichtstbijzijnde Contur®-keuken-
specialist gaan. Log uzelf daar weer in en plan live met 
de adviseur ter plaatse uw droomkeuken, zodat echt 
alles naar wens is. Van de afmetingen, de stijl en de 
fronten tot en met de inrichting van de laden...

3 
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Contur®-56.140/55.160  Alle goede dingen komen in           
drie: keuken bestaande uit een kookeiland en een rijop-
stelling met echt glazen fronten in magnolia hoogglans  
en een technische wand evenals het werkblad in            
Samo eiken natuurbruin imitatie. Alles ineen... hoog-
waardige merktechniek van  : inox oven 
HB10AB520, energie-efficiëntieklasse A, inductiekook-
plaat EH975FE-17E, inox eilanddampkap LF97GA532 ca.  

90 cm, energie-efficiëntieklasse A, koelkast KI18RV52, 
energie-efficiëntieklasse A+. Design en functie: eiland 
ca. 185 cm, rijopstelling ca. 300 cm en technische wand 
ca. 245 cm breed.  Contur® prijs...........................9.998,- 
exclusief montagekosten. Incl. inox inbouwspoelbak, 
zonder kraanwerk. Vaatwasser en koffieautomaat tegen 
meerprijs. Zonder decoratie en toebehoren.
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CONTUR®-57.150

Contur®-57.150 De echt perfecte 
harmonie van keuken en woon-
ruimte beleven: deze verbinding 
creëert een royale leefruimte  
waarin men zowel heerlijk kan eten 
en koken, maar ook studeren. Men 
is altijd overal dichtbij en tegelijker-
tijd centraal aanwezig. Keuken in 
geborstelde noestige eik met  
platina gefineerd, met een werk-
blad en rekelementen in zandgrijs.
Alles ineen: hoogwaardige merk-
techniek van ZANKER: inox oven 
KOB20601XB, energie-efficiëntie-
klasse A, keramische kookplaat 
KEV6140FBB, koel-/vrieskast 
KBB29011SK,energie-efficiëntie-
klasse A+, Airforce designdamp-
kap in zwart glas F8990TSL ca.  
90 cm breed, energie-efficiëntie-
klasse C. Designen en functie:      
keukencombinatie ca. 324 + 426 cm. 
Contur® prijs......................8.498,- 
exclusief montagekosten. Incl. inox 
inbouwspoelbak, zonder kraan-
werk. Vaatwasser tegen meerprijs. 
Zonder decoratie en toebehoren.

GRENZELOOS
LEVEN VAN
KEUKEN TOT 
WOONRUIMTE
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CONTUR®-50.100/55.100

Contur®-50.100/55.100 Patchwork-wonen: vroeger  
werden enkel meubels gemengd, tegenwoordig  
mengen wij complete ruimtes. De keuken gaat met zijn 
open vorm heel concreet op in het loft-concept en 
wordt door de kastenwand in dezelfde stijl verbonden 
met het woongedeelte. De bremkleurige inbouwrekken 
in satijnlak vormen een opvallend contrast bij de lava-
zwarte fronten. Alles ineen... hoogwaardige merktech-
niek van : inox oven H2260B, energie-efficiën-
tieklasse A, keramische kookplaat KM5600, koffie-
automaat CVA6401, warmtelade ESW6214, inox eiland-
dampkap DA410-6 ca. 90 cm breed, energie-efficiëntie-
klasse D, koelkast K513i-2, energie-efficiëntieklasse 
A+. Design en functie: lengte kookeiland ca. 273 cm en 
hoge kast ca. 223 cm. Contur® prijs ..............10.998,-   
exclusief montagekosten. Incl. inox inbouwspoelbak, 
zonder kraanwerk. Kastenwand, extra hoge dampkap 
en vaatwasser tegen meerprijs. Zonder decoratie en 
toebehoren.
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CONTUR®-51.150/50.100

Contur®-51.150/50.100 De combinatie van front 1 in mat 
steengrijs en front 2 met lavazwarte bovenkasten biedt 
harmonieuze contrasten. Alles ineen... hoogwaardige 
merktechniek van : oven HB634GBS1,  
energie-efficiëntieklasse A+, keramische kookplaat 
ET801FC17, koelkast met vriesvak KI24LV52, energie-
efficiëntieklasse A+. Design en functie: keukencombina-
tie ca. 364 + 361 + 180 cm. Contur® prijs..............6.998,- 
exclusief montagekosten. Incl. lavazwarte nis en  
zwevend sideboard met barblad, inox inbouwspoelbak, 
exclusief kraanwerk. Vaatwasser, eilandafzuigkap en 
verlichting tegen meerprijs. Zonder eetgedeelte, koffie-
automaat, decoratie en toebehoren. 

Geraffineerd en erg fraai: het 
zwevende sideboard met barklep 
is heel uitnodigend voor een 
gezellig avondje met vrienden en 
is bij de prijs inbegrepen. 

1510086_050_051_163531_A4J_NL.indd   51 04.04.16   12:43



52 163531-052-A4J-NL

NIEUW EN EXCLUSIEF* 
ALLEEN BIJ ONS!

HET RESOPAL®-FRONT 
CONTUR®-52.180 IN 
MAT KRISTALWIT EN 
MAT STEENGRIJS
MET EXCLUSIEVE GREEP
*Exclusief voor de meubelorganisatie Europa 
Möbel-Verbund
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Contur®-52.180  De perfecte woonkeuken. Keukenmeubels 
en woonmeubels in dezelfde stijl in mat kristalwit en mat 
steengrijs harmoniëren perfect bij elkaar. Het kookgedeel-
te gaat vloeiend over in het woongedeelte en de boeken-
kast, gepland met het keukenprogramma, is een ideale 
aanvulling voor de ruimte. Alles ineen... hoogwaardige 
merktechniek van : compacte oven H6200B 
met warmtelade ESW6214, energie-efficiëntieklasse A+, 
compactte koffieautomaat CVA6401 met warmtelade 
ESW6214, keramische kookplaat KM5617, grote koel-/
vriescombinatie K37282iDF ca. 178 cm hoog, energie-

efficiëntieklasse A++, dampkap met veel hoofdruimte 
DA6086W, energie-efficiëntieklasse B.  Design en functie: 
keuken ca. 240 + 360 cm. 
Contur® prijs ..........................................................13.998,- 
exclusief montagekosten. Incl. inox inbouwspoelbak,  
zonder kraanwerk. Hoger ingebouwde vaatwasser en 
nisachterwand tegen meerprijs. Zonder decoratie en toe-
behoren. Kastenwand Contur®-52.180 in mat steengrijs, 
ca. 150 x 214 x 58 cm. Contur® prijs...........................998,- 
exclusief montagekosten. 
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01 In de met het keukenprogramma geplande kastenwand is niet 
alleen ruimte voor kookboeken. 02 De krachtige wanddampkap 
met veel hoofdruimte van  zorgt voor aangename lucht 
in de open woonkeuken. 03 De oven met uitschuifbaar rooster is 
eenvoudig te beladen. 04 De originele Resopal®-fronten zijn onge-
voelig voor de hete stoom uit de hoger ingebouwde vaatwasser en 
zijn ook bestand tegen krasjes van bestek of resten van schoon-
maakmiddelen die zich in de vaatwasser kunnen bevinden. 05 Ter  
afsluiting op de bank nog een kopje echte Italiaanse espresso         
drinken in een voorgewarmd kopje uit de ingebouwde koffieauto-
maat met warmtelade.

02
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NIEUW! ORIGINEEL 
RESOPAL®

KEUKENFRONT: Nu
exclusief* alleen bij ons in 
kristalwit en steengrijs
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Contur®-51.170 Een echte beauty – met greeploze fronten 
in hoogglans kristalwit en verspringend aangebrachte 
onder- en bovenkasten; de technische wand staat lood-
recht hierop. Alles ineen... hoogwaardige merktechniek 
van ZANKER: oven KOB20601XB, energie-efficiëntie-
klasse A, keramische kookplaat KEV6442FBB, wanddamp-
kap KHC92460XK ca. 90 cm breed, energie-efficiëntie-
klasse E, koelkast KBA15011SB, energie-efficiëntieklasse 
A+. Design en functie: lengte van keukenopstelling en 
technische wand ca. 452 + 185 cm. 

Contur® prijs ................................................................ 4.875,-  
exclusief montagekosten. Inclusief nisbekleding in kristal-
wit bij de keuken en inox inbouwspoelbak, zonder kraan-
werk. Vaatwasser en verlichting tegen meerprijs. Zonder 
eetgedeelte, barelement, decoratie en toebehoren. 
Contur®-51.170 Zwevend sideboard met barklep, ca. 180 
cm breed. Inclusief nisbekleding in Ellmau eik imitatie. 
Contur® prijs......................................................................645,- 
exclusief montagekosten. Zonder decoratie en toebe-
horen.
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CONTUR®-51.170
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CONTUR® KEUKENS
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Qua kleur is tegenwoordig
bijna alles mogelijk in onze keukens.

Ton-sur-ton, pasteltinten,
felgekleurd of boordevol contrasten.

Alles wat in de smaak valt mag!
En dat mag u helemaal zelf bepalen.

Kies uit 24 satijnlakkleuren
en 7 frontvarianten.
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Breng
kleur in

het keuken-
leven …
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Contur®-55.100 Fraaie keuken in gletsjerblauw satijnlak in 
Scandinavische stijl. Licht en helder, met veel ruimte voor 
de kleine spulletjes die men graag laat zien in de open 
vakken. Al het andere verdwijnt in de grote laden. 
Origineel: het in het concept geïntegreerde aangebouw-
de bankelement. Alles ineen... hoogwaardige merktech-
niek van : inox inbouwoven EE3003011M, energie-
efficiëntieklasse A, keramische kookplaat HE604000XB, 

vlakschermdampkap DF6160ML ca. 60 cm, energie-efficiën-
tieklasse D. Design en functie: keukencombinatie ca. 310 x  
310 cm zonder bankelement. Contur® prijs...........5.745,- 
exclusief montagekosten. Incl. inox inbouwspoelbak,  
zonder kraanwerk. Vaatwasser, vrijstaande koel-/vries-
kast en bankelement tegen meerprijs. Zonder zitbank, 
eettafel, decoratie en toebehoren.
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24 SATIJNLAKKLEUREN NAAR KEUZE
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Contur®-51.170/55.100 Briljantwit hoogglans, satijnlak 
brem en steenrood. De keuken die getuigt van lef. 
Hier wordt kleur gebruikt, zonder dat het geheel 
al te bont oogt. Door de gekleurde inbouwrekken in 
combinatie met de hoogglanzende oppervlakken 
in briljantwit wordt een origineel statement afge-
geven voor meer persoonlijkheid en orde. Alles  
ineen... hoogwaardige merktechniek van :
inox oven CF130254,  energie-efficiëntieklasse A,
keramische kookplaat CA321152, platte damp-
kap CD30645, energie-efficiëntieklasse B, koelkast 
CK64444, energie-efficiëntieklasse A+. Design en  
functie: afmetingen keuken met hoekbar en 
technische wand ca. 302 x 200 + 343 cm.  
Contur® prijs.............................................................5.498,- 
exclusief montagekosten. Incl. inox inbouwspoel-
bak, zonder kraanwerk. Nisbekleding en vaatwasser 
tegen meerprijs. Zonder decoratie en toebehoren.
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CONTUR®-51.170/55.100
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Vroeger was het leven op 
het platteland eerder saai 
en idyllisch, maar tegen-

woordig is het innovatief, 
toekomstgericht, spannend 

en vrij. Hier kan men zijn
creativiteit de vrije loop 

laten! En de vraag naar de 
zin van alles wordt hele-

maal vanzelf beantwoord:
leven en laten leven.

Hoe heerlijk men in de lan-
delijke keuken kan wonen, 
laten wij u op de volgende 

pagina's zien...
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ZIN IN 
HET NIEUWE
LANDLEVEN

   L
AND IS LEVEN

CONTUR® COUNTRY
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CONTUR®-57.100
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Contur® 57.100 Country style liefdevol omgezet in zijn  
meest pure vorm. Een kaderfront in blauwgrijze satijnlak 
met fraai afgeronde grepen in zwarte lak. Gecombineerd 
met de warme houttint van het werkblad in Montana  
dennenhout imitatie. De elegant in de lange kastenrij  
geïntegreerde glazen vitrinekast biedt veel ruimte voor  
alle verzamelstukken en de open rekken aan de muur en 
het open gedeelte aan het einde van het eiland zorgen 
ervoor dat alles wat in de keuken benodigd is snel  

bij de hand is. Alles ineen... hoogwaardige merktechniek 
van : inox oven BCR1522N, energie-efficiëntie-
klasse A+, gaskookplaat TS2576N, koelkast K215A1,  
energie-efficiëntieklasse A+. Design en functie: keuken- 
eiland ca. 288 cm en hoge kastenwand ca. 390 cm. 
Contur® prijs...........................................................8.998,- 
exclusief montagekosten. Incl. inox inbouwspoelbak,  
zonder kraanwerk. Vaatwasser tegen meerprijs. Zonder 
decoratie en toebehoren.

01 Gaskookplaat voor professioneel koken      
02 Lade-indeling in massief hout met bijzon-
dere uitrustingen, zoals een messenblok  03 
Open gedeelte – dat ziet er niet alleen goed 
uit, maar de spulletjes zijn ook snel bij de 
hand 04 Fraai gevormde plintpoot voor een 
hoogwaardige verschijning.

02

01

03

04
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Contur®-55.200 Moderne landhuiskeukens zijn steeds 
vaker een alternatief voor jonge stellen en gezinnen. 
Heldere, functionele lijnen gecombineerd met de charme 
van het landleven nodigen uit om te koken en te genieten. 
De fronten in magnolia satijnlak, bekroond door een  
werkblad in Jura marmer imitatie in beige, brengen  
mediterrane flair in uw huis. Alles ineen... hoogwaardige 
merktechniek van                      : hoger ingebouwde oven 
HB634GBS1, energie-efficiëntieklasse A+, hoger inge-
bouwde compacte stoomoven CD634GBS1, keramische  
kookplaat ET801FC17, inbouwkoelkast KI18RV52,  

energie-efficiëntieklasse A+, afzuigmodule LB75564, 
energie-efficiëntieklasse D. Design en functie: lengte 
technische wand en keukenrij ca. 183 + 363 cm, eiland 
ca. 260 cm breed. Contur® prijs....................9.998,-  
exclusief montagekosten. Incl. inbouwspoelbak, zonder 
kraanwerk. Vaatwasser en open eetkamerkast tegen 
meerprijs. Zonder decoratie en toebehoren. Open eet-
kamerkast, ca. 243 cm breed. Contur® prijs 1.498,- 
exclusief montagekosten. Zonder decoratie en toebe-
horen.
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Contur®-55.210 laat zien dat grijs helemaal niet koel hoeft 
te zijn. De fronten in agaatgrijs zijdeglanslak in combina-
tie met werkoppervlakken in noestige natuureik imitatie 
stralen warmte en gezelligheid uit. Alles ineen... hoog-
waardige merktechniek van ZANKER: oven KOB10301XB, 
energie-efficiëntieklasse A, keramische kookplaat 
KEV6140FBB, koelkast KBA 23011SB, energie-efficiëntie-

klasse A+,  afzuigmodule CD70130, energie-
efficiëntieklasse E. Design en functie: afmetingen van de 
3-delige keukencombinatie ca. 250 + 254 +130 cm.  
Contur® prijs ............................................................4.998,-
exclusief montagekosten. Incl. inox inbouwspoelbak, 
zonder kraanwerk. Vaatwasser en verlichting tegen 
meerprijs. Zonder eetgedeelte, decoratie en toebehoren. 
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Contur®-55.200 Een witte droom, maar zeker niet koel, 
eerder boordevol warmte en gezelligheid. De nieuwe 
Country-keukens verspreiden de unieke charme van  
heerlijk thuis zijn. Het kaderfront in satijnlak kristalwit past 
ideaal bij het werkblad in wit marmer imitatie. Alles 
ineen... hoogwaardige merktechniek van : 
inox oven HB634GBS1, energie-efficiëntieklasse A+,  
keramische kookplaat ET845HH17, afzuigmodule  

LB55564, energie-efficiëntieklasse D, koelkast KI18RV52, 
energie-efficiëntieklasse A+. Design en functie: keuken-
eiland ca. 502 cm en hoge kast ca. 180 cm.   
Contur® prijs.............................................................. 7.498,- 
exclusief montagekosten. Incl. inox inbouwspoelbak,  
zonder kraanwerk. Vaatwasser tegen meerprijs. Zonder 
decoratie en toebehoren.
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01 Een perfecte oplossing voor spoelbakken die direct 
voor het raam zijn geplaatst: de omklapbare BLANCO-
kraan (tegen meerprijs) maakt het mogelijk dat het 
complete raam kan worden geopend. 02 Dankzij de 
hoger ingebouwde oven ontstaat nieuwe ruimte on-
der de kookplaat. Ideaal voor grote potten, zware pan-
nen en ovenschalen, simpelweg alles wat men bij het  
koken en bakken nodig heeft. Zij worden met de prak-
tische open laden in een handomdraai te voorschijn 
gehaald.

01

02
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Keramiek ...
Lichter dan aluminium en tegelijk 
sterker dan veel soorten natuur-
steen: keramiek is tegenwoordig 
erg populair in de keuken. Het 
natuurproduct dat geproduceerd 
wordt uit dezelfde grondstof als 
porselein is zonder beperkingen 
geschikt voor levensmiddelen en 
hete potten en pannen kunnen 
zonder problemen direct op het 
werkblad worden gezet. Keramiek 
is een echt alternatief voor steen 
en biedt veel voordelen. Te gebrui-
ken als werkblad, maar ook voor 
de bekleding van nissen.

Kwartssteen ...
Deze kunststeen lijkt optisch op 
echte steen, maar heeft in tegen-
stelling tot zuiver natuurlijke pro-
ducten veel voordelen: door de 
extreem hoge verdichting van 
kwartssteen is het materiaal 
absoluut waterondoorlatend, ter-
wijl sommige steensoorten, ook 
graniet, veel water trekken en dus 
goed geïmpregneerd moeten wor-
den. Het oppervlak zonder poriën 
is extreem robuust, zuurvast, 
levensmiddelenbestendig en 
geeft bacteriën niet de kans om 
erin binnen te dringen. Daardoor 
is kwartssteen ideaal voor gebruik 
in de keuken, zowel als werkblad 
als bij de bekleding van nissen.

WERKBLADEN
VAN SYSTEMO®

UIT KERAMIEK
EN KWARTSSTEEN
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Een greep uit
onze systemo® 
kwartssteen- en
keramiekcollectie
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Of het nu in kwartssteen- of keramiekuitvoering is – werkbladen van systemo® 
slaan een perfecte brug tussen natuurlijkheid, elegantie en duurzaamheid. 
Want beide materialen zijn niet alleen extreem sterk, zuurbestendig en 
levensmiddelenbestendig, maar dankzij hun oppervlak zonder poriën ook 
uitermate hygiënisch en onderhoudsvriendelijk. Omdat zij in diverse diktes en 
veel verschillende decors verkrijgbaar zijn, zijn alle werkbladen van systemo® 
bovendien uitermate geschikt voor de vlakke inbouw van spoelbakken en 
kookplaten. 
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Met greep            TIP-ON  Greepprofiel

Met greep            TIP-ON  Greepprofiel

66 cm56 cm46 cm35 cm

71,5 cm

10 / 12,5 / 15 / 
17,5 / 20 cm

3,9 / 1,6 cm

66 cm56 cm46 cm35 cm

78 cm

10 / 12,5 / 15 / 
17,5 / 20 cm

3,9 / 1,6 cm

OMDAT MENSEN NU EENMAAL NIET
ALLEMAAL HETZELFDE ZIJN, HEBBEN WIJ
VIER SYSTEMEN ONTWORPEN ...
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Ideaal voor lagere werkhoogtes.
Ook optimaal in oude gebouwen met
een borstweringhoogte van 86 cm.
Twee nishoogtes mogelijk.
Ook verkrijgbaar met TIP-ON.

Perfect voor actuele vereisten.
Geoptimaliseerd voor moderne  
gebouwen met een grotere  
borstweringhoogte.
Hoge nissen voor meer vrije  
ruimte bovenaan.
Ook leverbaar met TIP-ON.

78 163531-078-A4J-NL
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Greeploos Greeploos met TIP-ON

Greeploos Greeploos met TIP-ON

10 / 12,5 / 15 / 
17,5 / 20 cm

3,9 / 1,6 cm

10 / 12,5 / 15 / 
17,5 / 20 cm

3,9 / 1,6 cm

66 cm56 cm46 cm35 cm

71,5 cm

10 / 12,5 / 15 / 
17,5 / 20 cm

3,9 / 1,6 cm

66 cm56 cm46 cm35 cm

78 cm

10 / 12,5 / 15 / 
17,5 / 20 cm

3,9 / 1,6 cm
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Greeploze variant voor  
iedereen die voor zijn ideale  
keuken een nog beperkter en 
helderder design wenst.

79163531-079-A4J-NL

Greeploze variant ook
in 78 cm kasthoogte,
voor een helder,
horizontaal voegenbeeld.
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Uitrusting in massieve eik Inbouwweegschaal voor lade

Geïntegreerde allessnijder Praktische dekselhouder

Brooddoos voor lade Houten bordenhouder

Dubbelwandige zijwand

Zilverkleurige inlegmatten

Uitrusting in kunststof

Draaibaar uittrekelement Slide Hoekcarrousel Extra brede lade

Draaibaar uittrekelement Le Mans

Ruimte is belangrijk in de keuken.
Daarom hechten wij veel belang 
aan de ideale indeling van de ruim-
te. Van onderkasten met draaibare 
Le Mans uittrekelementen tot laden
voor zware producten – wij bieden 
een groot aantal oplossingen. De 
optionele uitrusting met antislipmat-
ten en de geïntegreerde led-binnen-
verlichting voor de kasten zijn een 
bewijs van het hoge niveau dat wij 
op het gebied van uitrusting leve-
ren. De perfecte afvalscheiding en
geraffineerde spoelkasten vullen 
het brede assortiment aan.

SYSTEEM IS,
WAT ERACHTER
ZIT. ACHTER HET MOOIE FRONT

KLOPT HET HART VAN DE KEUKEN.
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Viervoudige afvalscheiding Bovenkast met C-Move

Elektrische openingshulp Groot plintuittrekelement

Uitschuifelement met roostermanden

Uitschuifkast met flessenrek

Uitschuifkast voor voorraden Etage-uitschuifelement voor hoge kast Grote hoge kast voor flessen

Uitschuifelementen bieden niet 
alleen ruimtelijke, maar ook 
ergonomische voordelen,
en onze speciale oplossingen doen 
dat in het bijzonder. Zo glijden met 
de hulp van onze uitschuifelemen-
ten voor zware voorwerpen zelfs de
zwaarste pannen geruisloos en 
bijna gewichtloos uit de onderkast.
Tot nu toe bijna niet toegankelijke 
onderkasthoeken tonen hun
inhoud perfect bereikbaar dankzij 
draaibare uittrekelementen. 
Eenvoudige, praktische rangschik-
systemen voor bovenkasten ruimen 
op en vervangen de traditionele 
'rommellade'
in de keuken.

Praktisch rangschiksysteem

Lade voor spoelkast
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CONTUR LIVE
OP HET INTERNET ALS INKIJK- 
CATALOGUS EN OOK ALS FILM ...

Contur® op het internet

Kijk voor meer informatie over Contur® op www.contur-keukens.be –
hier kunt u de grote keukenwereld van het merk Contur® bekijken.
En vindt u alle informatie over het merk en het dealernetwerk.
Onder de rubriek Interieurs vindt u gerichte informatie
over de inrichtingscollectie van Contur®. 

Het programmaoverzicht van Contur® keukens

Het programmaoverzicht van de Contur® keukencollectie is ver-
krijgbaar bij onze dealers. U wordt hierin geïnformeerd over alle 
mogelijkheden van een creatief keukenontwerp. U vindt daarin 
alles – van matte lak tot satijnlak en van werkbladen tot greep-
varianten en nog veel meer …

De Contur®-kwaliteitspas

Alles wat u moet weten over de verzorging en het onderhoud 
van uw nieuwe
Contur-keuken vindt u in onze gratis 
Contur keukens-kwaliteitspas. Hier leest u met welke producten 
u uw keuken het beste kunt laten stralen, en hoe u hout, steen 
en ook kunststof moet behandelen ... 

Contur® vijfjarengarantie voor alle meubeldelen

De claim: 'pure klasse' en de kwaliteits- en duurzaamheidsver-
klaring staaft Contur® met de vijfjarengarantie in het 
'Garantiecertificaat' conform de Contur®-garantievoorwaarden.

82 163531-082-A4J-NL
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Colofon

Contur® keukens: 163531. Uitgever: Europa Möbel-Verbund GmbH & Co. KG,
projectleiding en projectmanagement Willibert Fröschen en Hartmut Lösch,
Ampertal 8, D-85777 Fahrenzhausen. Concept, design, binnenarchitectuur,  
fotoregie: Hörger&Partner Werbeagentur GmbH, D-89073 Ulm. Alle maten zijn
bij benadering. Foutieve prijzen, drukfouten, leveringsmogelijkheden en druk- 
technische resp. kleurwijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn niet-bindende  
adviesprijzen en zijn eindprijzen in euro inclusief de op het moment van  
drukken, 03/2016, geldige BTW-tarieven, waarbij BTW-wijzigingen voorbe-
houden zijn. Prijzen geldig tot 31-12-2016. Alle prijzen zijn zonder verlichting, 
decoratie, bouwelementen, tegels en meubels.
 

PEFC-certificatie

Verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties – wij hebben de mogelijkheid 
om deze verantwoordelijkheid nu op ons te nemen. Wij waarderen de natuur 
daarom niet alleen, maar beschermen haar ook. Wij dragen bij via de certificatie 
van onze keukens met het PEFC-logo, een bewijs van de kwaliteit, toegekend 
voor de behoedzame omgang met de natuur, in het bijzonder met betrekking tot 
de voor ons onontbeerlijke grondstof, het hout. Het belangrijkste aandachtspunt 
van dit PEFC-initiatief ligt bij het verkrijgen van een ecologisch evenwicht in  
bossen en bij een gecontroleerde werk- en productieketen – onafhankelijk 
gecontroleerd, volledig te traceren en gegarandeerd duurzaam. Punten die  
voor ons als bewust en verantwoordelijk keukenmerk zeer belangrijk zijn. 

Wij ondersteunen de 'Europa-Möbel 
Umweltstiftung'. Deze milieustichting 
ondersteunt duurzame milieubescher-
mingsprojecten financieel, als verant-
woording voor de toekomst. 

Contur® op het internet

Kijk voor meer informatie over Contur® op www.contur-keukens.be –
hier kunt u de grote keukenwereld van het merk Contur® bekijken.
En vindt u alle informatie over het merk en het dealernetwerk.
Onder de rubriek Interieurs vindt u gerichte informatie
over de inrichtingscollectie van Contur®. 

Het programmaoverzicht van Contur® keukens

Het programmaoverzicht van de Contur® keukencollectie is ver-
krijgbaar bij onze dealers. U wordt hierin geïnformeerd over alle 
mogelijkheden van een creatief keukenontwerp. U vindt daarin 
alles – van matte lak tot satijnlak en van werkbladen tot greep-
varianten en nog veel meer …

De Contur®-kwaliteitspas

Alles wat u moet weten over de verzorging en het onderhoud 
van uw nieuwe
Contur-keuken vindt u in onze gratis 
Contur keukens-kwaliteitspas. Hier leest u met welke producten 
u uw keuken het beste kunt laten stralen, en hoe u hout, steen 
en ook kunststof moet behandelen ... 

Contur® vijfjarengarantie voor alle meubeldelen

De claim: 'pure klasse' en de kwaliteits- en duurzaamheidsver-
klaring staaft Contur® met de vijfjarengarantie in het 
'Garantiecertificaat' conform de Contur®-garantievoorwaarden.
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Kijk voor meer informatie over Contur®  
keukens op www.contur-keukens.be of 
scan de code met uw smartphone, tablet  
of webcam!
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