
WIJZIGINGEN2021

ONTDEK ONZE NIEUWE FRONTKLEUREN, 
KASTEN, PLINTEN EN WERKBLADEN!



Het assortiment van Bribus is vernieuwd! Om duurzaam te blijven groeien houden we trends en ontwikkelingen op keukengebied scherp in de 
gaten. Daarnaast nemen we de wensen van onze opdrachtgevers en hun klanten mee. Daarom hebben we dit jaar weer nieuwe producten  
toegevoegd aan ons assortiment. We zetten de wijzigingen graag voor u op een rij.

 
WIJZIGINGEN IN ASSORTIMENT
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Bribus is volop in beweging! Dit zorgde voor de toevoeging van allerlei nieuwe kleuren, kasten, plinten en werkbladen.  
Bovendien hebben we ons assortiment herverdeeld. 

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

FRONTENPROGRAMMA

Eco Vertrouwd
Het programma Eco Vertrouwd bevat fronten 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 dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de  
lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit. Onder de naam 
van Robuust�is het mogelijk deze fronten te bestellen in Multiplex. Dit materiaal maakt de kast sterker en vochtbestendiger. De Robuust meubeldelen 
hebben een HPL toplaag.

Lindberg Eiken 
R20021

Eco Opvallend
Het programma Eco Opvallend bevat fronten 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 dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de 
lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit. Onder de naam 
van Robuust�is het mogelijk fronten te bestellen in Multiplex. De Robuust meubeldelen hebben een HPL toplaag. 

IJsblauw
U18015

Gentiaanblauw
U18059

Karmijnrood
U17005

Dottergeel
U15579

Granny Smithgroen
U19501

Uitloopfase
Sinds 1 maart 2021 is de volgende frontkleur op uitloop leverbaar: 
• Eco opvallend: R27006 Weinberg Esdoorn

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

Nieuw
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Uitloopfase
Sinds 1 maart 2021 is de volgende greep op uitloop leverbaar:
• Bribus 2501 Stanggrepen

GREPEN

Nieuw composieten werkblad met waterkering
Sinds 1 maart 2021 hebben we het werkblad Q-stone in de kleur Divinity Black toegevoegd aan ons werkbladen assortiment. De Q-stone-lijn  
vervangt de Kwartztop-lijn. De achterwanden en smetplinten van Q-stone Divinity Black zijn inmiddels ook leverbaar en binnenkort te bekijken via 
online platform Studio B.

Nieuwe kleuren Volle Kern werkbladen
Het assortiment Volle Kern werkbladen is uitgebreid met 10 nieuwe kleuren.

Uitloopfase
Sinds 1 maart 2021 zijn de volgende werkbladkleuren op uitloop leverbaar:
• 7646TC Peru Antraciet
• 7920TC Koren Lichtgrijs

WERKBLADEN 

Q-stone Divinity Black
DBL

Orobico
6074P

Botticino
5555P

Palladio
6075P

Slate
1461C

Fero
5027T

Statuario Matt
5547T

Iron
5024T

Rocks
2811C

Boiacca
557C

Supermat Zwart
0720F
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Nieuw alternatief voor apothekerskasten
Sinds 22 februari 2021 leveren we een aantrekkelijk geprijsd alternatief voor onze apothekerskast. Deze nieuwe kasten beschikken over 5 
binnenliggende voorraadlades*. Bij voldoende ruimte is er boven de lades een opslagruimte gemaakt met een dek- en/of legplank.

Het geheel is afgesloten door één lange deur met 170 graden-scharnieren zodat de lades eenvoudig open kunnen. De artikelcodes eindigen op 
D4VTL/5VTL en zijn verkrijgbaar in de volgende hoogtes: 1281, 1566, 1851, 1993, 2100, 2207 en 2350 mm.

Uitloopfase
Sinds 1 maart 2021 zijn de volgende kasten op uitloop leverbaar: 
• Kasten op vaste plint
• Flatpack pakketkasten

Onderplaat kookplaatkast
In het voorjaar zijn we begonnen met de levering van stalen onderplaten voor diverse kookplaatkasten. Deze vervangen de huidige HDF onderplaten. 
Dit onderdeel beschermt onder meer de artikelen in de lade en voorkomt dat bestek blijft haken achter de kookplaat. De nieuwe stalen plaat is 
stabieler en levert meer gebruiksgemak op. 

Nieuwe kast voor geïntegreerde afzuiging
Afzuiging in het werkblad wordt steeds vaker toegepast. Daarom ontwikkelden we een nieuwe kast voor het standaard 720 mm assortiment. 

Onze hood-in-hob kast heeft twee ondiepe lades: een besteklade en een voorraadlade. De losse achterwand zorgt voor eenvoudigere montage en 
meer ruimte achter de achterwand. De vaste verticale blende haalt het motorhuis van het apparaat uit het zicht en is 10 mm lager is geplaatst dan de 
bovenzijde van de kast. Onze hood-in-hobkast is leverbaar in de breedtematen: 60, 80, 90, 100 en 120 cm.

Duurzamer en flexibeler door een vernieuwd plintenassortiment
We hebben aanpassingen doorgevoerd in ons assortiment plinten. Hierdoor is ons aanbod duurzamer en flexibeler geworden, maar ook het 
afwerkingsniveau hoger.

Wat er concreet gewijzigd is:
• Plinten zijn, mits binnen het kleurenpallet van Robuust, nu ook in multiplex verkrijgbaar.
• Standaard worden de plinten geleverd in de lengtes 2.100 en 2.600 mm zodat deze beter afgestemd zijn op de daadwerkelijke behoefte. 
• Er kunnen voortaan losse verhoogde zijplinten besteld worden waardoor de plint mooier geplaatst kan worden aan het uiteinde van de keuken.
•  De basishoogte van de plinten is aangepast, inclusief de rubberen waterkering zijn de plinten standaard** in de volgende maten te verkrijgen: 100 

mm, 150 mm en 200 mm. 

KASTEN

PLINTEN

* Kastmaat 1281 heeft 4 lades
** Afhankelijk van de kleur zijn hierop uitzonderingen 6
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