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Innovatief en duurzaam 
Bribus is al 90 jaar specialist in keukens. We beschikken dan ook over een ongeëvenaarde kennis van keukens voor de  
professionele markt. Met een eigen ontwikkelteam, zeer moderne productiefaciliteiten, een eigen montagedienst, eigen logistiek én  
een nazorgafdeling kunnen we de kwaliteit volledig garanderen: van de productie en plaatsing tot en met de nazorg. 

Inlevingsvermogen en meedenkkracht 
Proactief met u meedenken, deskundig adviseren en inspelen op uw wensen met vernieuwende servicediensten en technieken. 
Pragmatisch, duidelijk en zonder nonsens. Met als doel: tijd besparen, zorgen en werk uit handen nemen en faalkosten voorkomen. 
Meedenkkracht noemen we dat. 

BRIBUS

AL 90 JAAR SPECIALIST IN KEUKENS

2
2019



OVER BRIBUS
innovatief en duurzaam 

BRIBUS
montage- en servicebedrijf 

BRIBUS MVO
al jaren een bewuste keuze

FRONTEN
overzicht kleuren en mogelijkheden

GLASDEUREN
voor extra accent 

GREPEN EN KNOPPEN
overzicht assortiment 

WERKBLADEN
kunststof, composiet en RVS

SPOELBAKKEN
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Bribus werkt met hoofdzakelijk eigen personeel, van voorbereiding 
tot en met uitvoering en nazorg. Desalniettemin kan Bribus op 
uw verzoek samenwerken met voor u reeds bekende co-makers. 
Hierdoor heeft u de mogelijkheid om rechtstreeks in te kopen bij de 
fabrikant en tegelijkertijd voor lokale werkgelegenheid te zorgen.

Wanneer u voor een nieuwbouw- of renovatietraject nieuwe 
keukens aanschaft of oude wilt herstellen, heeft u vaak te maken 
met verschillende partijen. Bribus maakt het u graag makkelijk: 
met één aanspreekpunt bent u verzekerd van perfecte levering, 
inclusief montage en nazorg. Garandeer uzelf van het hoogst 
mogelijke rendement, door gebruik te maken van de diensten 
van ons montageteam.

Euro 6

Ketensamenwerking

VAKKUNDIGE MONTAGE EN  
PROFESSIONELE PLANNING
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De voordelen van Bribus:
• levering, montage én nazorg in één hand;
• vakkundige Bribus monteurs;
•  kennis van Bribus producten, tot in de kleinste details;
• één aanspreekpunt;
• korte doorlooptijden;
•  optimale planning van levering en montage.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor
Bribus een vanzelfsprekendheid. We deden al veel op dit
gebied, voordat MVO echt op de agenda kwam in het 
bedrijfsleven. We zoeken continu naar concrete stappen om 
MVO vorm te geven. Dit is geen project, maar een proces 
zonder een eindbestemming. Keuzes die gemaakt worden, 
zijn vanuit bedrijfseconomisch kostenperspectief niet altijd 
de meest voor de hand liggende. Maar de ecologische en 
sociale uitkomsten zijn voor alle betrokkenen dan van groter 
belang.  

Om MVO nóg meer onderdeel te laten worden van ons
dagelijkse beleid, conformeren we ons aan de Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties. Zij hebben
zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
geformuleerd waarop elke organisatie beleid kan voeren.
Bribus richt zich op vier concrete doelstellingen.  
Enerzijds omdat niet alle zeventien doelstellingen direct 
toepasbaar zijn op ons bedrijf, anderzijds omdat we ervoor 
kiezen om zo veel mogelijk diepgang te creëren binnen deze 
vier doelstellingen.

Onze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen luiden als volgt:

•  Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8)
•  Veilige en duurzame steden (SDG 11)
•  Duurzame consumptie en productie (SDG 12)
•  Partnerschappen voor de doelen (SDG 17)

Benieuwd naar alle zeventien Sustainable Development 
Goals? www.sdgnederland.nl

BRIBUS: 

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD EN 
DUURZAAM BELEID

Maatschappelijk verantwoord
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Hoe ‘breed’ deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
ook mogen klinken, we maken ze zo specifiek mogelijk door
hier concrete acties aan te koppelen. Als we het bijvoorbeeld 
hebben over ‘veilige en duurzame steden’, dan kijken we 
bijvoorbeeld naar onze eigen transportmiddelen waarmee we 
ons in de steden begeven. Een vrachtwagen die uitgerust is 
met camera’s om de dode hoek te bewaken en de chauffeur 
tijdig te waarschuwen, draagt al bij aan deze doelstelling. 

Natuurlijk is dit slechts één van de vele voorbeelden. Waar 
het om gaat is dat we al onze nog te maken besluiten kunnen 
toetsen aan deze doelstellingen. MVO wordt zo nog meer 
onderdeel van onze werkvloer. Als je zelf bewust bent van 
wat je kúnt doen, dan gá je het ook doen. Interne duidelijkheid 
zorgt ook voor externe duidelijkheid. 

En dan kom je weer terug bij het belang van de volledige keten om 
daadwerkelijk de gedeelde maatschappelijke en ecologische doelen 
te behalen. Vandaar ook onze vierde doelstelling: partnerschappen 
voor de doelen. MVO zien wij als een samenwerking met 
leveranciers, klanten en universiteiten.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
hieromtrent op www.bribus.nl/mvo
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UIT EIGEN KEUKEN
KWALITEIT
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GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

Front Eco 1 is een front met een harde melamine toplaag en een 
1,3 mm PP-omranding. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook  
als glasdeur beschikbaar.

De achterzijde en omranding van dit front hebben de kleur  
W 300 (wit). De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn 
verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid 
kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.  
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Elegance greeplijst  
3501 

Eco 1 - Wit

Glasdeur Glasdeur aluminium

LICHTLIJSTEN

Horizontaal VerticaalHorizontaal

gecentreerd

Knop Elegance 

greeplijst 

(meerprijs)

Lichtlijst

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Wit 
W 300

ECO PRIJSGROEP  |  P01
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P02

Front Eco 2 is een front met een harde melamine toplaag en een 
1,3 mm PP-omranding. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook als 
glasdeur beschikbaar. Front Eco 2 is verkrijgbaar in de kleuren zoals 
op de rechter pagina afgebeeld.

De achterzijde en omranding van dit front hebben dezelfde kleur 
als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten 
zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid 
kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Elegance greeplijst 
3501

Eco 2 - Grafiet

PRIJSGROEP  |  P02ECO
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GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

* Deze kleur heeft op het front een horizontale structuur. De maximale fronthoogte uit één deel is 1986 mm.

GlasdeurGlasdeur Glasdeur aluminium

LICHTLIJSTEN

Horizontaal VerticaalHorizontaal

gecentreerd

Knop Elegance 

greeplijst 

(meerprijs)

Lichtlijst

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Noorse Esdoorn
R 5853

Weinberg Esdoorn
R 27006

Eiken Licht 
R 4382

IJswit 
U 1027

Fresco 
U 1400

Eiken Naturel 
R 4400

Lancelot Crème Eiken 
R 4265

Ivoor
U 11523

Basaltgrijs 
U 1290

Grijs Eiken Sonoma 
R 4285

Grijs Iepen 
R 5857

Wit Essen  
W 350

Grafiet 
U 1233

Mountain Oak Donker 
R 4371*

Bellatogrijs 
F 7709

Magnolia 
U 1379

Zandgrijs 
U 1184

Vulkaanzwart 
U 1200*

Zilvergrijs 
U 12009

Lava 
U 3100

Lancelot Klassiek  
Grijs Eiken
R 4264

Getemperd Staal 
F 76006

Nieuw

Nieuw

Wellington Eiken
R 20154
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KEUKENS  
VOLLEDIG AFGESTEMD  
OP UW WENSEN
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GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

Front Puur is een front met een harde melamine toplaag en een 
1,3 mm PP-omranding. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook 
als glasdeur beschikbaar. Front Puur is verkrijgbaar in de kleuren 
zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front (geen hoogglans) en de omranding  
zijn verkrijgbaar in dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, 
kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende 
kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina  
45 t/m 47.  
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit. Elegance greeplijst 

3501

Glasdeur aluminium

LICHTLIJSTEN

Horizontaal VerticaalHorizontaal

gecentreerd

Knop

Lichtlijst

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Elegance 

greeplijst 

(meerprijs)

PUUR PRIJSGROEP  |  P03

Glasdeur

Wit Hoogglans
U 11026 XHG

Zilvergrijs Mat
U 12009 XM

Zilvergrijs Hoogglans 
U 12009 XHG

Basaltgrijs Mat 
U 12290 XM

Zwart Mat
U 12000 XM

IJswit Hoogglans
U 11027 XHG

Nieuw Nieuw Nieuw

NieuwNieuw Nieuw

Puur - Wit Hoogglans

Nieuw
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P03

P04

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

Front Annelies is een vlak front van MDF, naadloos met folie 
ommanteld, met rondom een radius van 3 mm. De frontdikte is  
18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Annelies  
is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit 
front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant,  
de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.  
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Wit Hoogglans
153

GlasdeurGlasdeur Glasdeur aluminium

LICHTLIJSTEN

Horizontaal VerticaalHorizontaal

gecentreerd

Knop

Lichtlijst

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Annelies - Basaltgrijs

ANNELIES PRIJSGROEP  |  P03 + P04

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200
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Front Marieke is een vlak front van MDF, naadloos met folie 
ommanteld, met rondom een radius van 2 mm. De frontdikte is 
18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Marieke  
is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding 
van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, 
kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende 
kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina  
45 t/m 47.  
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Wit Hoogglans
153

PRIJSGROEP  |  P03 + P04

GlasdeurGlasdeur Glasdeur aluminium

LICHTLIJSTEN

Horizontaal VerticaalHorizontaal

gecentreerd

Knop

Lichtlijst

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Marieke - Zandgrijs Licht

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200

MARIEKE

P03

P04
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Front Inès is een MDF front met een geïntegreerde greep en 
soft afgewerkte hoeken. De frontdikte is 19 mm. Front Inès is 
verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de omranding heeft dezelfde 
kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant en de plint zijn 
verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid 
kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Inès - Wit

Glasdeur aluminium

Detail greeplijst Inès

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

GLASDEUREN MET RAAMWERK

INÈS PRIJSGROEP  |  P03

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200
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Front Emma is een paneel front van MDF, naadloos met folie 
ommanteld. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur 
beschikbaar. Front Emma is verkrijgbaar in de kleuren zoals 
hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding 
van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, 
kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende 
kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina  
45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit. Emma - Grijs Eiken Sonoma

Wit Hoogglans
153

GlasdeurGlasdeur Glasdeur aluminium

LICHTLIJSTEN

Lichtlijst

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Verticaal Knop

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

EMMA PRIJSGROEP  |  P03 + P04

P03

P04

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200
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Front Juliëtte is een paneel front van MDF, naadloos met folie 
ommanteld. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur 
beschikbaar. Front Juliëtte is verkrijgbaar in de kleuren zoals 
hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit 
front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de 
plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk 
voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Juliëtte - Havanna

Wit Hoogglans
153

GlasdeurGlasdeur Glasdeur aluminium

LICHTLIJSTEN

Lichtlijst

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Verticaal Knop

P03

P04

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

JULIËTTE PRIJSGROEP  |  P03 + P04

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200
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Front Lotte is een front van MDF, naadloos met folie ommanteld.  
De vlakke fronten hebben een geïntegreerde greep in het midden. 
De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. 
Front Lotte is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding 
van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, 
kopkant en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk 
voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Lotte - Wit

Glasdeur Glasdeur aluminium

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

GLASDEUREN MET RAAMWERK

LOTTE PRIJSGROEP  |  P03

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200
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Front Britt is een lamellen front van MDF, naadloos met folie 
ommanteld. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur 
beschikbaar. Front Britt is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder 
afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit 
front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant,  
de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Britt - Basaltgrijs

Glasdeur Glasdeur aluminium

LICHTLIJSTEN

Lichtlijst

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Verticaal Knop

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

BRITT PRIJSGROEP  |  P03
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Front Annette is een vlak front van MDF, naadloos met folie 
ommanteld. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur 
beschikbaar. Front Annette is verkrijgbaar in de kleuren zoals 
hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding 
van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, 
kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende 
kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina  
45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit. Annette - Grijs Iepen 

Wit Hoogglans
153

Glasdeur Glasdeur aluminium

LICHTLIJSTEN

Lichtlijst

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Verticaal Knop

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

ANNETTE PRIJSGROEP  |  P03 + P04

P03

P04
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KANT-EN-KLARE 
KEUKENSERIES



Front Simone is een MDF folie front met een smal kader en een 2 mm 
verdiept binnenvlak. De frontdikte is 19 mm.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit 
front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant 
en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een 
uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Simone - IJswit

Glasdeur aluminium

Horizontaal VerticaalHorizontaal

gecentreerd

Knop

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

SIMONE PRIJSGROEP  |  P04
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Front Eloïse is een kaderfront van MDF, naadloos met folie 
ommanteld. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook als glasdeur 
beschikbaar. Front Eloïse is verkrijgbaar in de kleuren zoals 
hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit 
front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant 
en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een 
uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Eloïse - IJswit

Glasdeur Glasdeur aluminium

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Verticaal Knop

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

ELOÏSE PRIJSGROEP  |  P04
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Front Charlotte is een kaderfront van MDF, naadloos met folie 
ommanteld. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook als glasdeur 
beschikbaar. Front Charlotte is verkrijgbaar in de kleuren zoals 
hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit 
front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant 
en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een 
uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Charlotte - Wit

Glasdeur Glasdeur aluminium

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Verticaal Knop

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

CHARLOTTE PRIJSGROEP  |  P04
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Front Sanne is een lamellen front van MDF, naadloos met folie 
ommanteld. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook als glasdeur 
beschikbaar. Front Sanne is verkrijgbaar in de kleuren zoals 
hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit 
front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant 
en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een 
uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.  
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Sanne - Basaltgrijs

Glasdeur Glasdeur aluminium

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Verticaal Knop

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

SANNE PRIJSGROEP  |  P04
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Hanneke - Grijs Iepen

Front Hanneke is een front van MDF met een terugliggend 
binnenpaneel, naadloos met folie ommanteld. De frontdikte is  
18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Hanneke  
is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit 
front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant 
en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een 
uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit.

Glasdeur Glasdeur aluminium

Horizontaal Horizontaal

gecentreerd

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

HANNEKE PRIJSGROEP  |  P04
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Rianne - Grijs Eiken Sonoma

Front Rianne is een kaderfront van MDF, naadloos met folie ommanteld. 
De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front 
Rianne is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit 
front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant en de 
plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid 
kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd 
in wit.  
  

Glasdeur aluminiumGlasdeur

Verticaal Knop

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

IJswit 
301

Wit 
017

Basaltgrijs 
385

Grafiet  
380

Havanna 
278

Grijs Eiken Sonoma 
369

Grijs Iepen 
382

Vanille 
010

Zandgrijs Licht 
200

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

RIANNE PRIJSGROEP  |  P04
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Front Marit is een hard, vlak, waterbestendig multiplex front met een 
Abet toplaag, randafwerking multiplex. De frontdikte is 16 mm. Dit 
front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Marit is verkrijgbaar in 
de kleuren zoals hieronder afgebeeld. Dit harde front is uitermate 
geschikt voor intensief gebruik.

De achterzijde van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde  
en de omranding van dit front is multiplex. De zichtzijde, kopkant en 
de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een 
uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47. 
 
Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp 
uitgevoerd in wit. Marit - Warm RoodDetail Marit

Glasdeur aluminiumGlasdeur

Horizontaal VerticaalHorizontaal

gecentreerd

Knop

GLASSOORTEN

Blank glas Melkglas Structuurglas

Magnolia 
Abet 406

Alpina Wit 
Abet 410

Warm Wit 
Abet 411

Slam
Abet 413

Zwart 
Abet 421

Signal Rood 
Abet 431

Vanille 
Abet 810

Warm Rood 
Abet 435

Oranje 
Abet 835

Appel Groen 
Abet 460

Basaltgrijs 
Abet 879

Licht Grijs 
Abet 479

Beige 
Abet 1816

Paars 
Abet 498

GLASDEUREN MET RAAMWERK PLAATSING GREPEN

MARIT PRIJSGROEP  |  P04
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Glasdeuren in de keuken voor een extra accent
Bij Bribus heeft u - naast een zeer uitgebreide lijn gesloten keukenfronten - ook keuze uit diverse uitvoeringen in glas. Zo zijn er 
glasdeuren in blank glas, melkglas en structuurglas verkrijgbaar, stuk voor stuk voorzien van een fraai aluminiumkleurig raamwerk.

Structuurglas

Glas in aluminiumkleurig raamwerk (dikte 21 mm)

Blank glas Melkglas

GLASSOORTEN

* Bij kastbreedte ≥ 800 mm is maar één handgreep mogelijk

Horizontaal VerticaalHorizontaal

gecentreerd
Knop Elegance 

greeplijst

(meerprijs)

GREEPCOMBINATIES

Horizontaal
• Horizontaal bij laden, korfladen en klepdeuren
• Horizontaal bij deuren
•  Deurbreedte ≤ 144 mm greep verticaal in het midden
• Deurbreedte ≤ 194 mm greep verticaal
• Deurbreedte ≤ 244 mm i.c.m. boring 192 mm altijd verticaal
•  Bij laden i.c.m. korpusbreedte ≤ 300 mm is greepboring  

192 mm niet mogelijk

Horizontaal gecentreerd
• Horizontaal bij laden*, korfladen* en klepdeuren*
•  Horizontaal in het midden bij deuren
• Deurbreedte ≤ 144 mm greep verticaal in het midden
• Deurbreedte ≤ 194 mm greep verticaal
• Deurbreedte ≤ 244 mm i.c.m. boring 192 mm altijd verticaal
• Bij laden i.c.m. korpusbreedte ≤ 300 mm is  
 greepboring 192 mm niet mogelijk

Verticaal
• Horizontaal bij laden, korfladen en klepdeuren
•  Horizontaal bij deuren
• Deurbreedte ≤ 144 mm greep verticaal in het midden
• Bij laden i.c.m. korpusbreedte ≤ 300 mm is  
 greepboring 192 mm niet mogelijk

Knop
•  Geen bijzonderheden

 
Greeplijst 3501, 3601 en 3701
• Horizontaal bij laden, korfladen en klepdeuren
• Horizontaal bij deuren

Algemeen
• Greepboring 192 mm adviseren wij toe te passen bij  
 korpusbreedtes ≥ 400 mm
• Stanggrepen adviseren wij toe te passen op vlakke fronten  
 zonder profilering
• Afwijkende greepboringen zijn niet mogelijk. Bestel in dit  
 geval de keuken zonder greepboring

GLASDEUREN
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COMPLETE KEUKEN:
VAN A TOT Z GEREGELD
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Keukenhandgrepen voor een extra accent
Mooie handgrepen maken een keuken helemaal af. Bribus heeft een uitgebreid aanbod handgrepen.  
Liever een keuken zonder handgrepen? Dan biedt onze Bribus Premium lijn diverse greeploze keukens.

Greep Zwart 128 mm
0902

Greep Chroom 128 mm
0910

Greep Chroom 128 mm
0919

Greep RVS 128 mm 
0906

Greep Chroom 128 mm
0922

Greep Chroom 128 mm 
0903

Greep Chroom 128 mm 
0912

Greep RVS 128 mm 
0907

Greep Glans Chroom 128 mm
0917

Greep Tinkleurig 128 mm
0926

Greep Wit 128 mm 
0901

Greep RVS 128 mm 
0908

Greep RVS 128 mm
0918

Greep Mat Chroom 128 mm 
0904

Greep RVS 128 mm 
0915

Greep Mat Chroom 128 mm
0921

Stanggreep RVS 128 mm
0948 (meerprijs)

Greep RVS Look 128 mm
0967

HANDGREPEN
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Greep Mat Nikkel 128 mm
0975

Greep Zwart 128 mm
0973

Greep RVS 160 mm
0946

Greep Mat Nikkel 160 mm
0942 (meerprijs)

Stanggreep RVS 160 mm
0949 (meerprijs)

Greep RVS Look 160 mm
0970  (meerprijs)

Greep Zwart  Chroom 128 mm
0976

Greep Satijn Zwart 128 mm
0977

Greep RVS 128 mm
0974

Greep Wit 128 mm
0972

Greep RVS 128 mm
0971

Greep Engels Brons 128 mm
0979 (meerprijs)

Greep Donker Zink 128 mm
0987

Greep Messing 128 mm
0988

Greep Mat Nikkel 128 mm
0990

Stanggreep RVS 128 mm
0978

Greep RVS 160 mm
0982 (meerprijs)

Greep Geroest 160 mm
0983 (meerprijs)

Greep Engels Brons 160 mm
0984 (meerprijs)

Greep Mat Nikkel 160 mm
0991 

Nieuw Nieuw Nieuw

Nieuw
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Greep RVS 192 mm
0969 (meerprijs)

Greep Chroom 192 mm
0930 (meerprijs)

Greep RVS 192 mm
0985 (meerprijs)

Greep Mat Nikkel 192 mm
0989 (leverbaar vanaf 01-07-2019)

Greep RVS 192 mm
0931 (meerprijs)

Greep RVS 192 mm
0986 (meerprijs)

Greep Grafiet Mat 192 mm
0968 (meerprijs)

Nieuw
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Knoppen in de keuken voor een extra accent
Mooie, bijpassende knoppen op de kasten maken de keuken helemaal af. Bribus heeft een uitgebreid 
aanbod keukenknoppen, die iedere keuken - van klassiek tot modern - een fraai accent geven. 

Voor een mooie strakke Bribus keuken 
Een moderne, strakke keuken vraagt om een mooi vormgegeven, geïntegreerde handgreep?  
Bribus begrijpt dat: bij ons heeft u de keuze uit diverse fraaie opties die de keuken compleet maken.

Elegance greeplijst
De greeplengte is altijd 1 mm langer dan de  
frontbreedte. De Elegance greeplijst wordt  
geleverd met een meerprijs.

Elegance greeplijst
(niet los leverbaar)
Meerprijs

Lotte 
(niet los leverbaar)

Spiraalknop Tinkleurig
0936

Knop Aluminium
0933

Knop RVS
0980

Knop Zwart
0992

Knop Vierkant RVS
0981

3502 / 3602 / 3702
3503 / 3603 / 3703
3504 / 3604 / 3704
3505 / 3605 / 3705
3506 / 3606 / 3706 
3507 / 3607 / 3707 

Art. nr. Frontbreedte
144 mm
194 mm
244 mm
294 mm
394 mm
444 mm

3508 / 3608 / 3708 
3509 / 3609 / 3709
3510 / 3610 / 3710
3511 / 3611 / 3711
3512 / 3612 / 3712 
3513 / 3613 / 3713

Art. nr. Frontbreedte
494 mm
594 mm
794 mm
894 mm
994 mm
1194 mm

KNOPPEN

GEÏNTEGREERDE GREPEN

3701 (zwart metaal)3601 (wit)3501 (rvs)
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Stanggrepen voor de finishing touch
Bribus stanggrepen zijn tegen meerprijs leverbaar op de fronten: Eco, Puur, Annelies, Annelies hoogglans, Rianne, Britt, 
Marieke, Marieke hoogglans, Annette, Annette hoogglans, Hanneke en Marit. Op draaideuren worden de stanggrepen 
alleen verticaal geplaatst. 

36
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* Worden los meegeleverd en dienen ter plaatse te worden gemonteerd.

Kristal Wit
1026 TC

Postforming werkblad 
Doorsnede

Speksteen Zwart
6424 TC

Vlak werkblad 
Doorsnede

Warmtewerende strip * 
Voor beide werkbladen beschikbaar

Koren Lichtgrijs
7920 TC

Negro Brasil Licht
6217 TC

Quartz Stone
7655 CT

Rabac
R 6234 BR

Peru Antraciet
7646 TC

Blok Board Noce
4206-60

Myriade Zwart
8194 MP

Grey Limestone
6423 CT

Bellatogrijs
F 7709 VV

Beton Donker
275-15

Bruin Nubiaans Papyrus
22008 RT

Midnight Dream
8340 MP

Koren
7919 TC

Beton Licht
274-15

Tula Titaan
8345 CT

Grijs Iepen
R 5857 MD

Kunststof postforming- en vlakke werkbladen
Een werkblad van multiplex met daarop een harde toplaag van High 
Pressure Laminate (HPL). De werkbladen zijn leverbaar met een 
bijpassende rugwand of smetplint. De toplaag is verkrijgbaar in 
diverse kleuren en kan daardoor uitstekend worden afgestemd 

op de kleuren van de keuken. Overige kleuren op aanvraag. Deze 
multiplex werkbladen zijn voorzien van het FSC®-certificaat. 
Kortom, een duurzaam en verantwoord werkblad, met een 
prachtige uitstraling en prettig in het gebruik!

Fino Donker Antraciet
7684 TC

Mountain Oak Donker
4371 RT

Chateau Eiche Antraciet
3306 ST15

Negro Brasil
6216 TC

Maracaibo
5812 FG

WERKBLADEN
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* Let op: steunprofielen zijn noodzakelijk.

**Niet verkrijgbaar in 2FV.

Rena Zwart Blauw
RE128

Postforming werkblad 
Doorsnede

Vlak werkblad 
Doorsnede

Warmtewerende strip * 
Voor beide werkbladen beschikbaar

Steen Zwart Wit
ST12

Fijn Keramiek Antraciet
FC410

Kunststof postforming- en vlakke werkbladen “Falc-Wood”
Een werkblad van zeer licht multiplex met daarop een dikkere 
toplaag van High Pressure Laminate (HPL) en voorzien van een 
backing. “Falc-Wood” is leverbaar met een bijpassende rugwand 
of smetplint. De toplaag is verkrijgbaar in onderstaande kleuren. 

Overige kleuren op aanvraag. “Falc-Wood” wordt geleverd 
onder FLEGT. Ofwel, een duurzaam, sterker en ergonomisch 
verantwoord werkblad met verder alle prettige eigenschappen van 
een standaard kunststof werkblad.

Fijn Keramiek Grijs
FC440

WERKBLADEN  

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw
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Ash

Milan Grey

Black Starlight Cortina

Blue Stone 

Ice White Select**

Taupe

White Spot Black Spot 

Randafwerking 2FVRandafwerking 1FV *

Kwartztop is een kwartscomposiet keukenwerkblad, dat speciaal 
voor huurwoningen is ontwikkeld. De bladen zijn leverbaar zowel 
in standaardafmetingen als in maatwerk. Kwartztop werkbladen 
zijn onderhoudsvrij en uitermate hygiënisch. Het harde, gladde 
en gesloten oppervlak voorkomt indringen en hechten van vuil 

Composiet is een innovatief product dat staat voor kwaliteit en 
design. Dit composiet is gemaakt van 93% kwartsiet: minuscuul 
gezuiverde zandkorrels waar kleurpigmenten en granietkorrels  
aan zijn toegevoegd. Dit kwartsiet wordt samengevoegd met 
7% polyesterhars, waarna het onder hoge druk en temperatuur 
tot een plaat wordt geperst. Composiet is massief, dus uitermate 

en bacteriën. De bladen zijn 32 mm dik, opgebouwd uit 15 mm 
kwartscomposiet onderlijmd met 15 mm composietstroken en 
voorzien van een waterkering aan 3 zijden. In de kwartztop bladen 
wordt een verzonken inleguitsparing voor de RVS spoelbakken 
aangebracht.

slijtvast. Ook neemt het nagenoeg geen vocht op, waardoor het 
hygiënisch en vlekbestendig is. Doordat de basis van het product uit  
natuurlijk materiaal bestaat, is kleurverschil tussen de platen niet  
uit te sluiten. Onze composiet werkbladen zijn verkrijgbaar in negen 
kleuren en vijf verschillende uitvoeringen. Extra voordeel van deze 
werkbladen is dat ze leverbaar zijn tot 1.200 mm diep.

Randafwerking WL60Randafwerking UB43Randafwerking WL40

KWARTZTOP WERKBLADEN

COMPOSIET WERKBLADEN

RANDAFWERKING
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Werkblad met tegelkant

Trend RVS werkblad in diamantstructuur met vierkante spoelbak en luxe turboplug.

Werkblad zonder tegelkant

RVS ets uitvoering RVS vlak uitvoering RVS wafel uitvoering

Hoogwaardige RVS werkbladen met volledig geïntegreerde spoelbak
Roestvaststaal (RVS) is een materiaal met vele mogelijkheden. 
Door het tijdloze uiterlijk en de professionele uitstraling is het 
materiaal bijzonder geschikt voor werkbladen. Werkbladen van 
RVS zijn verkrijgbaar met wafelmotief, vlak, een fijne ets- of 
diamantstructuur (Trend RVS). De afwerking aan de achterzijde  

is mogelijk met of zonder tegelkant. RVS werkbladen zijn watervast,  
hygiënisch en voorzien van een volledig geïntegreerde spoelbak. Bij 
vervuiling dient het werkblad afgenomen te worden met water en 
een ontvettende zeep. Omdat RVS krasgevoelig is, dient snijden 
altijd te gebeuren op een snijplank.

RVS WERKBLADEN
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Vierkante spoelbak met stop en ketting
Minimale kastmaat 50 cm
L184035 OSK

Vierkante spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 50 cm
L184035 OKG

Anderhalve spoelbak met korfplug, kleine 
bak niet gepolijst en niet afsluitbaar. 
Minimale kastmaat 80 cm
Morena

Ronde spoelbak met stop en ketting
Minimale kastmaat 45 cm
L18390 OSK

Ronde spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 45 cm
L18390 OKG

Vierkante spoelbak   
met stop en ketting
Minimale kastmaat 45 cm
L184035 WOKZ OSK

Vierkante spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 45 cm
L184035 WOKZ OKG

Dubbele spoelbak met stop en ketting
Minimale kastmaat 90 cm
L185D40 OSK

Dubbele spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 90 cm
L185D40 OKG

Enkele spoelbak, standaard  
met korfplug en afdruipgedeelte  
Minimale kastmaat 60 cm
Centurio

SPOELBAKKEN VOOR KUNSTSTOF WERKBLADEN
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Vierkante spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 45 cm
L184035 WOKZ OKG

Ronde spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 45 cm
L18390 OKG

Anderhalve spoelbak met korfplug 
kleine bak niet gepolijst en niet afsluitbaar 
Minimale kastmaat 80 cm
Morena

Dubbele spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 90 cm
L1835D40 OKG

SPOELBAKKEN VOOR KWARTZTOP WERKBLADEN
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Spoelbakken
In onze composiet bladen kunt u voortaan ook Reginox spoelbakken toepassen. 
Hiermee maken we een kwaliteitsslag in ons assortiment door een gerenommeerd 
Nederlands merk toe te passen.

SPOELBAKKEN VOOR COMPOSIET WERKBLADEN

Spoelbak met korfplug 
Minimale kastmaat 80 cm 
34x40+18x40 cm
Queen 

Spoelbak met luxe korfplug 
Minimale kastmaat 80 cm 
34x40+18x40 cm R10
New York 

Spoelbak met luxe korfplug 
Minimale kastmaat 60 cm 
50x40 cm R10
New York  

Spoelbak met korfplug 
Minimale kastmaat 50 cm
Colorado comfort 

Spoelbak met luxe korfplug 
Minimale kastmaat 50 cm
40x40 cm R10
New York 

Spoelbak met korfplug 
Minimale kastmaat 50 cm 
40x40 cm 
Ontario 

Spoelbak met korfplug 
Minimale kastmaat 80 cm 
34x40+18x40 cm
Ontario 

Spoelbak met korfplug 
Minimale kastmaat 60 cm 
50x40 cm
Ontario
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SPOELBAKKEN VOOR COMPOSIET WERKBLADEN

Franke
Minimale kastmaat 60 cm 
BPX 210.50

Franke
Minimale kastmaat 50 cm 
EOX 210

Franke
Minimale kastmaat 50 cm 
BPX 210.40

Franke 
Minimale kastmaat 80 cm 
BEX 260 P

Franke
Minimale kastmaat 50 cm 
BXX 210.40

Franke
Minimale kastmaat 60 cm 
BXX 210.50
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Zonder meerprijs
Kopkanten in kleur
In prijsgroep P03 en P04 kunnen de aangegeven kopkanten zonder meerprijs  
geleverd worden in alle kleuren die vallen onder: K

Kopkanten in kleur
In programma Puur en de hoogglans fronten uit prijsgroep P04 kunnen de aangegeven  
kopkanten zonder meerprijs geleverd worden in de kleuren Puur en folie HG

Zichtzijden L/R in kleur
In prijsgroep P03 en P04 kunnen de aangegeven zichtzijden zonder meerprijs geleverd  
worden in alle kleuren die vallen onder: K

Zichtzijden L/R in kleur
In programma Puur en prijsgroep P04 fronten hoogglans kunnen de aangegeven  
zichtzijden zonder meerprijs geleverd worden in in de kleuren Puur en folie HG

Onderzijden in kleur
In prijsgroep P03 en P04 kunnen de aangegeven zichtzijden van de bovenkasten geleverd  
worden in alle kleuren die vallen onder: K

Tegen meerprijs 
Kopkanten in kleur
In prijsgroep P01 en P02 kunnen de aangegeven kopkanten tegen een meerprijs geleverd  
worden in alle kleuren die vallen onder: K

Zichtzijden L/R in kleur
In prijsgroep P01 en P02 kunnen de aangegeven zichtzijden tegen een meerprijs geleverd  
worden in alle kleuren die vallen onder: K

Onderzijden in kleur
In prijsgroep P01 en P02 kunnen de aangegeven onderzijden van de bovenkasten tegen een  
meerprijs geleverd worden in alle kleuren die vallen onder: K

Onderzijden in kleur
In programma Puur en prijsgroep P04 fronten hoogglans kunnen de aangegeven onderzijden  
van de bovenkasten tegen een meerprijs geleverd worden in alle kleuren die vallen onder: Puur en Folie HG  
(K kleuren zijn niet mogelijk)

Zichtzijden en kopkanten
Er zijn diverse mogelijkheden voor de zichtzijden en kopkanten van de keukens 
(enkele tegen meerprijs). Bij zichtzijden L/R welke in kleur zijn, worden standaard  
ook de kopkanten in dezelfde kleur uitgevoerd.

KLEURMOGELIJKHEDEN
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Zichtzijden en kopkanten standaard wit, tenzij anders aangegeven. Productie- en kleurveranderingen voorbehouden.

Zichtzijden en kopkanten

ROMPEN: KLEUREN ZICHTZIJDEN EN KOPKANTEN K

RVS-look
R 8588**

Noorse Esdoorn
R 5853**

Eiken Licht 
R 4382**

IJswit 
U 1027*  

Fresco 
U 1400**

Eiken Naturel 
R 4400**

Lancelot Crème Eiken 
R 4265**

Basaltgrijs 
U 1290**

Grijs Eiken Sonoma 
R 4285**

Grijs Iepen 
R 5857**

Wit Essen  
W 350**

Grafiet 
U 1233**

Mountain Oak Donker 
R 4371**

Bellatogrijs 
F 7709**

Magnolia 
U 1379**

Zandgrijs 
U 1184**

Vulkaanzwart 
U 1200*

Lava 
U 3100**

Getemperd Staal 
F 76006**

Wellington Eiken
R 20154**

Ivoor
U 11523**

Nieuw

Zilvergrijs
U 12009**

Nieuw

* Leverbaar in 13,16,19 en 25 mm dik plaatmateriaal. 
** Leverbaar in 16,19 en 25 mm dik plaatmateriaal. 

Weinberg Esdoorn
R 27006**

Lancelot Klassiek  
Grijs Eiken
R 4264**
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Zichtzijden en kopkanten

Zichtzijden en kopkanten

Plinten kleur, 3600 mm

Hoogglans Wit
153

Wit Grijs*** Zwart*** RVS

KLEUREN ZICHTZIJDEN EN KOPKANTEN PUUR

KLEUR ZICHTZIJDEN EN KOPKANTEN FOLIE FRONTEN HG

KLEUREN VOORZETPLINTEN

IJswit Hoogglans
U 11027 XHG*

Wit Hoogglans
U 11026 XHG*

Zilvergrijs Hoogglans
U 12009 XHG**

Zilvergrijs Mat
U 12009 XM**

Basaltgrijs Mat
U 12290 XM**

* Leverbaar in 13,16,19 en 25 mm dik plaatmateriaal. 
** Leverbaar in 16,19 en 25 mm dik plaatmateriaal. 
*** Ook als vaste plint leverbaar in de hoogte 60, 150 en 200 mm.

Zichtzijden en kopkanten standaard wit, tenzij anders aangegeven. Productie- en kleurveranderingen voorbehouden.

Zwart Mat
U 12000 XM*
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ALGEMEEN
Wij adviseren u het volgende:
•  Plaats geen hete pan op uw werkblad. Gebruik altijd een onderzetter om zo schade aan het werkblad te voorkomen. Ook voor de levensduur 

van uw pannen is het raadzaam om een onderzetter te gebruiken.
•  Schuif of draai geen pannen op uw werkblad. Dit kan zowel het werkblad als uw pannen beschadigen. Een onderzetter kan uitkomst bieden 

en schade voorkomen. 
• Gebruik bij het snijden op uw werkblad altijd een snijplank. 
• Laat geen water op het werkblad staan. Neem dit direct af met een doek. 
•  Plaats geen waterkoker onder kasten en gebruik alleen waterkokers die automatisch uitschakelen. Hierdoor worden kasten niet veelvuldig 

blootgesteld aan stoom. Ook dit kan na verloop van tijd sporen op de kasten achterlaten.
•  Laat warmwaterkranen, bijvoorbeeld een Quooker, niet onnodig doorstromen.
• Zet voordat u start met koken de afzuigkap aan.
•  Neem na het koken de kasten links en rechts van de kookplaat af met een droge doek.
• Trek een vaatwasser die in bedrijf is niet open.
•  Ook al is de vaatwasser gereed, laat de inhoud nog even in de vaatwasser drogen (ca. 1 uur na afloop). Dan komt er minder stoom vrij bij het 

openen van de vaatwasser. Sluit de vaatwasser na het uitpakken en laat deze dus ook niet op een kier staan.
•  Laat de deur van een hete oven niet langer open dan noodzakelijk. En laat deze uitsluitend afkoelen met een gesloten deur.

Een keuken ‘zo goed als nieuw houden’ is heel eenvoudig. Het oppervlak 
van een keukenfront en werkblad is makkelijk te onderhouden, simpelweg 
door het op de juiste manier en tijdig te reinigen. 

Kunststof oppervlaktes
Fronten en werkbladen neemt u eenvoudig met een warme, lichtvochtige 
doek af. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken gebruikt u 
uitsluitend een zacht reinigingsmiddel of vloeibare zeep. Neem na het 
reinigen de fronten altijd af met een droge doek.

Schadelijke reinigingsmiddelen
Bijtende schuurmiddelen en agressieve, vloeibare reinigingsmiddelen zijn 
niet geschikt om uw keuken mee te onderhouden. Ook het gebruik van 
meubelpoetsmiddelen of was bevelen we niet aan. 

Geleiderails van de lades
Deze hoeven niet ingevet worden. Het is voldoende om er goed op letten 
dat de geleiderails van de lades en de uittrekdelen schoon blijven.

ONDERHOUD EN  

GEBRUIKSADVIEZEN

Voor meer informatie over het onderhoud van uw Bribus keuken ga naar www.bribus.nl/tools/gebruiksadvies
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Het aanbod van Bribus is groot. Maakt dat het kiezen van de juiste keukens voor uw 
project lastig? Niet als het aan Bribus ligt. Speciaal voor u ontwikkelden we Studio B. Een 
uitgebreide serie kwaliteitskeukens gemakkelijk en overzichtelijk door u zelf geselecteerd. 
Door ons gevisualiseerd en gecalculeerd. Compleet met specificaties en downloads zoals 
een hoge resolutie afbeelding, 3D-tekening, installatie-advies en bestektekst. Snel, slim en 
gemakkelijk!

STUDIO B 

VASTGOED GESELECTEERD

WWW.BRIBUS.NL/STUDIO-B
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