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GEWOON OVERTUIGEND

HET ULTIEME KORPUS
Het korpus van CARB2-platen is milieuvriendelijk,
duurzaam en zorgt voor een gezond binnenklimaat.

3

4
6

2
7

5

8

1

GOED GEKOZEN …
... dat hebt u als alles optimaal op elkaar is afgestemd. Als kwaliteit,
veiligheid en techniek na jaren nog steeds overtuigen. Als de ontwerpfase
al leuk is vanwege het grote aantal keuzemogelijkheden qua design en
toonaangevende innovaties. Op de volgende pagina’s hebben wij de sterke
punten van onze keukens overzichtelijk voor u gebundeld.

Circa 25.000 op maat gemaakte keukens verlaten per jaar ons bedrijf. In
een enquête van ‘Focus Money’ werden onze keukens tot ‘Klantenfavoriet
2018’ gekozen. Dat betekent dat we tot de meest populaire merken van
Duitsland behoren.

8 mm dikke achterwand,
geschroefd

De 19 mm dikke planken
worden gedragen en vastgezet
met metalen plankdragers.
Bovendien biedt de plankdrager
een kantelbeveiliging.

8 mm
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26 korpus kleuren, binnen en
buiten hetzelfde decor
Coating in frontkwaliteit
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Vochtbestendig
dankzij randen met
PUR-lijmverbinding
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Onzichtbare geheel metalen
bovenkastophanging
3-dimensionaal verstelbaar!
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Gatenrij
ø 3 mm diameter
voor plankdragers
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CARB2-korpus
Het korpus van CARB2-platen
is milieuvriendelijk, duurzaam
en zorgt voor een gezond
binnenklimaat.

Scharnier CLIPtop Blumotion
standaard met demping

Die Holzwerkstoffe entspreche
dem Formaldehyd
reduzierten CARB2-Standard.
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KWALITEIT –
MEERWAARDE OP ELK PUNT

Laden en uittrekelementen zijn
standaard helemaal uittrekbaar
en voorzien van demping. Voor
de laden en uittrekelementen
staat een complete interieurorganisatie ter beschikking.
U kunt kiezen uit de systemen
AGANTIS Select (Grass) en het
elegante boxsysteem LEGRABOX
(Blum).

Lak in perfectie
Van zacht magnolia, lichtgrijs,
truffelbruin tot zwart: er blijft
niets te wensen over. Dankzij de
meer dan 3800 kleuren uit het
kleurensysteem RAL en Sikkens,
in de lakoppervlakken microstructuur, fluweel, mat,
hoogglanslak en hout zijn bijna
alle individuele kleurwensen
mogelijk.

FA R B E N
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Laden en uittrekelementen
zijn leverbaar met een variabele
breedte van 31 tot 119 cm.
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TIP-ON-uittrekelementen
Laden en uittrekelementen
kunnen voor een greeploze,
puristische planning met 'TIP
ON' worden uitgerust. 'TIP ON'
staat voor comfortabel openen
en voor zacht en stil sluiten.

Robuuste oppervlakken
15

16

11
17

12

13 cm

De greeploze keuken
Al in 2006 door de Duitse
keukenorganisatie 'Bundesverband mittelständischer
Küchenfachhändler' onderscheiden met de designprijs voor de
beste innovatie. De consequente
vervolgontwikkeling hiervan is
de BlackLine-keuken. Deze
onderscheidt zich door een
greeplijst onder het werkblad en
een minimalistisch voegenbeeld.
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De onverwoestbare Original Resopal® keuken
Oppervlakken met ‘Original Resopal®’ kunststof
begeleiden u een leven lang. Gebruik de voordelen
ook voor uw nieuwe keuken.
Het premium oppervlak voor uw keuken
DirectLACK in mat en hoogglans geeft uw keuken
een vleugje exclusiviteit en luxe. De speciale
productietechnologie maakt DirectLACK bijzonder
sterk en krasvast. Zodat het hoogwaardige uiterlijk
van het oppervlak lang behouden blijft.
The smart Material for Interior design
FENIX is een extreem mat materiaal voor de
inrichting, dat zijn innovatieve technologische kracht
te danken heeft aan zijn oppervlakte-eigenschappen.
Ontdek de verschillende eigenschappen van dit
intelligente materiaal.
Het slimme glas voor de keuken
Smart glas is een polymeer glas dat met zijn
hoogwaardige glazen look overtuigt en een goed
alternatief vormt voor echt glas. Het springt in het
oog met raffinement en soliditeit voor het alledaagse
leven. Smart glas – zo smart zijn keukens voor
meerdere generaties vandaag de dag.

Spoelkast
Afvalscheiding op maat, boxen
voor reinigingsmiddelen en een
uittrekbaar plateau voor kleine
spullen – hier wordt goed
opgeruimd en de beschikbare
ruimte onder de spoelbak wordt
volledig benut.

Korpushoogtes
zijn altijd door 13 deelbaar.
Hierdoor ontstaat een
doorlopend raster zonder
enige vorm van beperking.
Bij de hoge kasten en
onderkasten kan uit zeven
verschillende hoogtes
worden gekozen.
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In het kader van de technische vooruitgang behouden wij ons het recht voor wijzigingen in modellen, materialen, uitvoeringen en afmetingen door te voeren.
Afwijkingen in de kleuren van de afbeeldingen t.o.v. de originele kleur hebben een druktechnische oorzaak. Deze catalogus is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.
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Het afgeschuinde aanrecht
maakt zittend afwassen of
werken met stahulp mogelijk. Een
overtuigende comfortoplossing.
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Vormgevingselementen
Met open kasten, uittrekelementen, deuren en kleppen,
tafels en banken krijgt iedere
woonomgeving zijn eigen,
unieke sfeer.
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Nisachterwanden
Voor optimale spatbescherming.
Kies uit 36 motieven of creëer
uw persoonlijke nisachterwand
met een eigen foto.

Binnenuitrusting
Persoonlijk en optimaal ingedeeld
vergemakkelijkt alledaagse
handelingen in de keuken.
Een druk op de knop volstaat al
om het binnenwerk van de
bovenkasten op de gewenste
werkhoogte te brengen.
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GLAZEN RITZENHOFFelementen
Van deur en uittrekelement tot
nis – de glazen Ritzenhoffelementen kunnen in iedere
keuken geïntegreerd worden en
bieden een unieke designwaarde.

Metalen binnendelen
zijn standaard hoogglans
gegalvaniseerd.
Kwaliteit is altijd meer dan de
som van vele, doordachte
details.
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90 Knoppen en grepen
Aan u de keus.

Hoogwaardig klepbeslag
Hoogwaardig klepbeslag
vergemakkelijkt de toegang.
Bijzonder eenvoudig met één
druk op de knop te openen en te
sluiten, optioneel elektrisch.
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Van klassieke knop tot moderne
staafgreep – wij hebben voor
iedere keuken de passende
greep!
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Led-verlichting
Van inbouwspot en glasrandverlichting tot onderbouwlampen
of nislamp met variabele lengte:
alle verlichting beschikt over de
innovatieve 'Light Emotion'-technologie. Naast de dimfunctie kan
de kleurtemperatuur traploos
worden geregeld van warm
wit tot koud wit – met een
afstandsbediening of via een
app voor de smartphone.

Schuifdeuren
In de nis ingezet bieden ze
optimale opbergruimte voor
spullen die dagelijks gebruikt
worden. De keuken is altijd
opgeruimd. Schuifdeuren als
royale vormgevingselementen
vervangen hele kasten.
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Een tevreden klant is voor ons het grootste compliment.
De belangrijkste motor voor innovaties en ideeën om nieuwe keukens te ontwerpen.

1e plaats BMK-innovatieprijs
2006/2012/2013/2014/2015

Postadres
Ambyerstraat-Zuid 74
6225 AJ Maastricht

043-2410000
06-53 898 572
info@aldentekeukens.nl
www.aldentekeukens.nl

Eindoverwinning van de duurtest van
'Küchen' 2014/2015 en 2016/2017

geldig vanaf 01-01-2019

DANK U VOOR UW VERTROUWEN.
DE KEUKEN. HET MIDDELPUNT VAN HET LEVEN.

