
Complete projectkeukens

Een complete keuken 
voor elk project
•  Eenvoudig samen te stellen
•  Snel en makkelijk te plaatsen
•  Professionele kwaliteit
•  Binnen 3 weken geleverd

ComfiKitchen®

Powered by



Eenvoudig combineren
Waarom kiezen voor ComfiKitchen?

ComfiKitchen is speciaal ontworpen voor u. Het is dé manier om 

snel en eenvoudig een complete keuken samen te stellen.

Kies de kleur en stel de keuken samen tot een complete opstelling. 

Wij hebben de meest populaire kleuren alvast geselecteerd, inclusief 

bijpassende werkbladen. U kunt de keuken desgewenst voorzien van 

een kraan, spoelbak en apparatuur. Die keuze is aan u. Wij leveren 

alles in één keer op het gewenste adres.

De keukens zijn van hoge kwaliteit en ideaal voor bijvoorbeeld 

huurwoningen, bedrijfspanden en vakantiewoningen.
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Stel zelf uw keuken samen:

1. bepaal de opstelling
2.  kies uw front en greep
3. kies uw werkblad
4.  kies de kraan, spoelbak en 

apparatuur

Kies uw front en greep

Eiken licht
R 4382

Grafiet
U 1233

Lancelot klassiek 
grijs eiken R 4264

Basalt grijs
U 1290

Wit essen
W 350

Lancelot crème 
eiken R4265

Wit
W 300

Magnolia
U 1379

0910
Greep chroom 128mm

0975
Greep mat nikkel 128mm

0915
Greep RVS 128mm

0908
Greep RVS 128mm

0906
Greep RVS 128mm

0978
Stanggreep RVS 128mm

0967
Greep RVS look 128mm

0907
Greep RVS 128mm

Kopse kanten in zelfde kleur als front         Zichtzijden in zelfde kleur als front

De decors kunnen in werkelijkheid iets afwijken, raadpleeg daarom altijd onze monsters.
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Werkblad multiplex 
met waterkering

Werkblad 
multiplex vlak

Warmtewerende strip
Voor beide werkbladen beschikbaar, toe te passen als de 
kookunit los naast de keuken staat. Los meegeleverd. 

Kies uw werkblad

Koren
7919 TC

Blok board noce
4206-60

Negro brasil
6216 TC

Speksteen zwart
6424 TC

Quartz stone
7655 CT

Bellatogrijs
F7709 ML

Beton donker
275-15

Peru antraciet
7646 TC

De kasten en fronten zijn gemaakt van vezels van ecologisch verbouwde, 
snelgroeiende eenjarige gewassen als mais en riet. Dit materiaal is net zo stevig 
als spaanplaat maar tot 30% lichter. Het is FSC gecertificeerd en inzetbaar bij 
duurzaam bouwen.

Breedte werkblad: Diepte werkblad (standaard 60cm):

De decors kunnen in werkelijkheid iets afwijken, raadpleeg daarom altijd onze monsters.
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Bestel mee: plinten en passtukken

OM**-DL L/R
Onderkast met deur, 
lade en legplank

Draairichting     Kastbreedte

30cm 45cm 50cm 60cm

Links

Rechts

Bestekbak  ja / nee

OM**-D L/R
Onderkast met 1 deur en 1 verstelbare 
legplank

Draairichting     Kastbreedte

30cm 45cm 50cm 60cm

Links

Rechts

OGM**-DB L/R
Aanrechtkast voor spoelbak
Met schijnlade

Draairichting     Kastbreedte

45cm 50cm 60cm

Links

Rechts

Draairichting     Kastbreedte

45cm 50cm 60cm

Links

Rechts

Frontpasstuk

Links

Rechts

Lekbodem  ja / nee

OGM**-DTB L/R
Aanrechtkast voor spoelbak
Met terugliggende blende

Lekbodem  ja / nee

VZPPR15-360-WIT
Voorzetplint 15cm hoog 
360cm lang

VZPPR15-360-ZWART
Voorzetplint 15cm hoog 
360cm lang

VZPPR20-360-WIT
Voorzetplint 20cm hoog 
360cm lang

VZPPR20-360-ZWART
Voorzetplint 20cm hoog 
360cm lang

OFPM20-B L/R
Frontpasstuk onderkast 
20cm breed, 
hoogte 72cm
Kleur gelijk aan gekozen 
kleur op pagina 2
Breedte in te korten

Onderkasten  romphoogte: 72cm excl. plint (vul het aantal links en/of rechts in)



Kastbreedte

45cm 50cm 60cm 90cm
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Onderkasten   (vul het aantal links en/of rechts in)

OIM60-DB-** L/R
Onderkast met blende voor inbouw-
kookplaat
Bij bestelling juiste merk en type 
kookplaat opgeven
Type 20 is voor inductie en 19 is 
voor keramisch, elektrisch en gas

OIM60-LNB-O19-**
Onderkast voor inbouwkookplaat en
combimagnetron, nis 45cm
Type 20 is voor inductie en 19 is 
voor keramisch, elektrisch en gas

Kastbreedte

60cm

OIM60-VNB-O2-**
Onderkast voor inbouwkookplaat 
(keramisch, elektrisch en gas) en 
magnetron, nis 38cm
Type 21 is voor inductie 

Kastbreedte

60cm

OM**-2VL
Ladekast met 1 besteklade en 
2 voorraadladen

Draairichting     Kastbreedte

60cm

Links

Rechts

Merk en type kookplaat en magnetron:

Merk en type kookplaat en combimagnetron:

Merk en type kookplaat:

Vaatwasserdeur, onderbouw koelkastdeur en steunwand: zie pagina 9

Bestekbak  ja / nee

Bestel uw complete keuken bij ons en wij leveren alles in één keer op de 
afgesproken tijd.
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Ga voor gemak

• een complete keuken waarbij alles past
• eenvoudig samen te stellen
• snelle montage, geen bouwpakket
• korte levertijd
•  10 jaar fabrieksgarantie

Bovenkasten enkel  (vul het aantal links en/of rechts in)

BL**-D L/R
Bovenkast 71,3cm hoog,
met 2 legplanken.

BE60-K
Bovenkast met klepdeur, 
hoogte 35,7cm.
Te combineren met onderbouw afzuig-
kap (bijv. AO460RVS en AO160RVS).

BI**-D L/R
Bovenkast 57,1cm hoog,
met 1 legplank.

Kastbreedte

60cm

Kastbreedte

60cm

BIG60-DN
Bovenkast voor afzuigkap, hoogte 
45,6cm, breedte 60cm.
Te combineren met vlakscherm afzuig-
kap (bijv. AV361RVS en T4335TRVS)
In combinatie met bovenkasten van 
57,1cm hoog. Merk en type afzuigkap:

BII60-DN L/R
Bovenkast voor afzuigkap, hoogte 
57,1cm, breedte 60cm.
Te combineren met vlakscherm afzuig-
kap (bijv. AV361RVS en T4335TRVS)
In combinatie met bovenkasten van 
71,3cm hoog.

Merk en type afzuigkap:

Draairichting     Kastbreedte

60cm

Links

Rechts

Draairichting     Kastbreedte

30cm 45cm 50cm 60cm

Links

Rechts

Draairichting     Kastbreedte

30cm 45cm 50cm 60cm

Links

Rechts
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Bestel mee: passtukken

Hoge kasten  (vul het aantal links en/of rechts in)

HV60-DRND-50 L/R
Hoge kast geschikt voor koelkast nis 
102cm en magnetron nis 38cm of 
combimagnetron 45cm.
Romphoogte 199,3cm.

In combinatie met bovenkasten van 
71,3cm hoog.

HT60-DRND-50 L/R
Hoge kast geschikt voor koelkast nis 
102cm en magnetron nis 38cm of 
combimagnetron 45cm.
Romphoogte 185,1cm.

In combinatie met bovenkasten van 
57,1cm hoog. Merk en type apparatuur te plaatsen in de kast:

Koelkast

Magnetron

Merk en type apparatuur te plaatsen in de kast:

Koelkast

Magnetron

BFP* 20-B L/R
Frontpasstuk bovenkast 20cm
Kleur gelijk aan gekozen kleur op pagina 2
Breedte in te korten

Type                     Bovenkast                                 Links                Rechts

BFPE 20-B L/R 35,7cm

BFPG 20-B L/R 45,6cm

BFPI 20-B L/R 57,1cm

BFPL 20-B L/R 71,3cm

HFPT20-B L/R Hoge kast HT60-DRND-50

HFPV20-B L/R Hoge kast HV60-DRND-50

Draairichting     Kastbreedte

60cm

Links

Rechts

Draairichting     Kastbreedte

60cm

Links

Rechts
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Kies uw apparatuur

Etna inductiekookplaat
ET-KI259ZT

• Breedte 60cm
• 1 of 2 fase
•  10 kookstanden, af fabriek 2 fase, bij 1 fase 

max stand 7
• Te combineren met kast OIM60-DB-** L/R

Etna gaskookplaat
ET-T106VRVSA

• Breedte 58cm
• 1 of 2 fase
•  Inbouw gaskookplaat 
• Met elektrische vonkontsteking
• Te combineren met kast OIM60-DB-20 L/R

Etna combimagnetron
ET-CM244RVS

• Inbouw combimagnetron met klepdeur
• Ontdooien, opwarmen, koken en bakken
•  Te combineren met hoge kast met nis 

102cm koelkast en nis 45cm voor combi-
magnetron

•  Te combineren met onderbouwkast 
OIM60-LNB-O19-**

Etna combimagnetron
ET-A2132HRVS

• Inbouw combimagnetron met draaideur
• Ontdooien, opwarmen, koken en bakken
•  Te combineren met hoge kast met nis 

102cm koelkast en nis 45cm voor combi-
magnetron

•  Te combineren met onderbouwkast 
OIM60-LNB-O19-**

Etna inductiekookplaat
ET-KIS260ZT

• Breedte 60cm
•  Plug & Cook op normaal stopcontact. Geen 

aanpassing in meterkast nodig als vervanger 
van de gaskookplaat

• Te combineren met kast OIM60-DB-** L/R

Etna elektrische kookplaat
ET-TEK161RVS

• Breedte 58cm
• 4 zones
• Eenvoudig te bedienen
• Te combineren met kast OIM60-DB-20 L/R

Etna schouwkap
ET-AP260RVS

• Breedte 60cm
• Met motor
•  Maximale afzuigcapaciteit 330 m3 

 ( bij aansluiten op afvoer naar buiten)
• Wandschouwkap met motor
•  Ook geschikt voor recirculatie (koolstof 

filter REC10)

*Ook leverbaar zonder motor voor aansluiting 
op centraal afzuigsysteem (T4406LRVS)

Etna onderbouw afzuigkap*
ET-AO460RVS

• Breedte 60cm
• Met motor
•  Geschikt voor afvoer naar buiten en 

recirculatie (koolstof filter REC80)
•  Afvoer naar boven of achter
• Te combineren met kast BE60-K

*Ook leverbaar zonder motor voor aansluiting 
op centraal afzuigsysteem (AO160RVS)

Etna vlakscherm afzuigkap
ET-AV361RVS

• Breedte 60cm
• Met motor
•  3 snelheden
•  Geschikt voor afvoer naar buiten  

en recirculatie (koolstof filter REC55)
•  Te combineren met BIG60-DN of  

BII60-DN

*Ook leverbaar zonder motor voor aansluiting 
op centraal afzuigsysteem (T4335TRVS)
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LDVW60-709
Vaatwasserdeur

LDKO60-709
Onderbouw koelkastdeur

ST16589-950
Steunwand (benodigd 
wanneer je begint/eindigt 
met een vaatwasser of 
onderbouw koelkast)

Etna sleepdeur koelkast
ET-EEK151A

• Zonder vriesvak
• Hoogte 102cm
• Inhoud 160 liter
•  Te combineren met hoge kast met   

nis van 1020mm

Etna sleepdeur koelkast
ET-EEK141VA

• Met vriesvak
• Hoogte 102cm
• Inhoud 133 + 17 liter
•  Te combineren met hoge kast met   

nis van 1020mm

Etna onderbouw koelkast
ET-KVO282

• Met vriesvak
• Inhoud 105 + 21 liter
• Past onder ieder aanrecht
• Te combineren met deur LDK60-709

• Breedte 60cm
• Geluidsniveau 49 dB
• Volledig geintegreerde vaatwasser
• Geschikt voor 12 couverts
• Te combineren met deur LDVW60-709

Etna vaatwasser
ET-VW549ZIL

Etna onderbouw koelkast
ET-KKO182

• Zonder vriesvak
• Inhoud 143 liter
• Past onder ieder aanrecht
• Te combineren met deur LDKO60-709

Etna magnetron
ET-SM125RVS

• Inbouwmagnetron
• 8 automatische programma’s
•  Te combineren met hoge kast met 
  nis 102cm koelkast en nis 38cm voor 

magnetron
•  Te combineren met onderbouwkast 

OIM60-VNB-O2-**

Op Etna apparatuur krijgt u standaard 2 jaar all-in garantie 
en in het 3e tot en met het 5e jaar betaalt u alleen de 
voorrijkosten, mits geregistreerd via www.etna.nl
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Grohe Eurosmart
MK33202002

Sparing kraangat 35mm in het werkblad

Sparing spoelbak in het werkblad (vlakke inbouw)

Grohe Costa
MK31831001

Grohe Eurosmart
MK33281002

Grohe Concetto
MK32661001

Vierkante spoelbak 
met korfplug
L184035 OKG

Minimale kastmaat 45cm

Anderhalve spoelbak 
met korfplug en RVS 
restbakje
Morena
Minimale kastmaat 60cm

Vierkante spoelbak 
met stop en ketting
L184035 OSK

Minimale kastmaat 45cm

Ronde spoelbak 
met korfplug
L18390 OKG

Minimale kastmaat 45cm

Kies uw kraan

Kies uw spoelbak

• Medium hoge uitloop
• Keramisch binnenwerk

• Met hoge uitloop
• Keramisch binnenwerk

•  Tweegreeps bediening
•  Conventionele long-life 

binnenwerken

• Met lage uitloop
• Keramisch binnenwerk

Uitsparing voor spoelbak en kraan geeft geen meerprijs.

Postitie van de grote spoelbak:  

 links           rechts

Positie (hartmaat):
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Schets hier uw opstelling
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Naam medewerker

Datum

PontMeyer vestiging

Klantgegevens

Teken hier het voor- en zij-aanzicht van uw keuken. Denk aan ramen en deuren die van invloed kunnen zijn.

Geef duidelijk aan wat de maximale breedte is indien de keuken tussen 2 wanden geplaatst wordt.

• Indien uw keuken tegen een wand staat, begin dan met een passtuk van 5cm
• Houd rekening met de breedte van het werkblad indien er een passtuk wordt toegepast
• Bij een vrijstaande keuken, bestel een werkblad met links en rechts 1cm overstek
• Indien u zelf de apparatuur koopt, houd dan rekening met de nismaat



Bestel ComfiKitchen® keukens online via www.pontmeyer.nl 
of in één van onze vestigingen. Veel artikelen zijn op voorraad 
en anders snel leverbaar.

Bent u benieuwd
naar nog meer 
mogelijkheden in 
keukens? 
Informeer bij onze
medewerkers.

 Lichtgewicht en robuust

 Frontdikte van 19mm met luxe randafwerking

 Softclosing op lades

 FSC gecertificeerd

 10 jaar garantie

ComfiKitchen by Bribus staat voor kwaliteit
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Complete projectkeukens
ComfiKitchen®


