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VOORWOORD

Geachte mevrouw/mijnheer,
Binnenkort krijgt u een keuken in uw nieuwe woning. Standaard wordt daarin een Keller keuken geplaatst. Verderop in dit boekje geven wij u hierover meer informatie en vindt u de tekeningen van de
keuken voor uw woningtype. Het leek ons als fabrikant nuttig om u nader te informeren over de door
ons te leveren standaard keuken en over de voordelen die Keller u verder biedt.
Hoewel wij, in nauw overleg met Pepping bouw, de keuken aan de hand van de beschikbare ruimte
en het budget zo optimaal mogelijk hebben samengesteld, kunnen wij ons voorstellen dat u hierin
uw eigen wensen en ideeën verwezenlijkt zou willen zien.
Pepping bouw biedt u de gelegenheid de keuken aan uw eigen wensen aan te passen en heeft met
Keller een afspraak gemaakt dat u dat onder zeer aantrekkelijke voorwaarden kunt doen.
U ontvangt Pepping bouw meer informatie over hoe en wanneer u uw persoonlijke keuze kenbaar
kunt maken. Men zal u met raad en daad terzijde staan.
Rest ons nog u erop te attenderen dat alle in dit boekje afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de
werkelijkheid. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Verder is Keller Keukenfabriek
B.V. niet verantwoordelijk voor tussentijdse wijzigingen in het assortiment van haar toeleveranciers.
Wij wensen u alvast succes toe met het maken van uw keuze en wensen u tevens veel plezier met uw
nieuwe Keller keuken.
Met vriendelijke groeten,
Keller Keukenfabriek B.V.

Afdeling Projectverkoop
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KEUKENFRONTEN
Alle fronten zijn 18 mm dik met een gemelamineerd oppervlak en rondom afgeplakt met 1,5 mm dik ABS kantenband.
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□ Model:
Frontkleur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba wit
wit miniperlstructuur
licht grijs
EWG.

□ Model:
Frontkleur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba vanille
vanille miniperlstructuur
multiplex (repro)
EVT.

□ Model:
Frontkleur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba licht grijs
licht grijs miniperlstructuur
licht grijs
ELE.

□ Model:
Frontkleur:
Structuur:
Afplakband:
Bestelcode:

Nevada beuken
beuken hout decor
verticaal
beuken
NBB.

□ Model:
Frontkleur:
Structuur:
Afplakband:
Bestelcode:

Sienna ahorn
ahorn hout decor
verticaal
ahorn
SOA.

□ Model:
Frontkleur:

Elba bloesem wit
bloesem wit
miniperlstructuur
bloesem wit
ESS.

Afplakband:
Bestelcode:

KEUKENFRONTEN
Alle fronten zijn 18 mm dik met een gemelamineerd oppervlak en rondom afgeplakt met 1,5 mm dik ABS kantenband.

□ Model:
Frontkleur:
Afplakband:
Bestelcode:

□ Model:
Frontkleur:
Afplakband:
Bestelcode:
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Elba basalt grijs
basalt grijs
miniperlstructuur
basalt grijs
EDN.

□ Model:
Frontkleur:
Structuur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba berken
berken hout decor
verticaal
berken
EBI.

□ Model:
Frontkleur:
Structuur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba donker kersen
donker kersen hout decor
verticaal
donker kersen
EKD.

Elba jasmijn
jasmijn miniperlstructuur
jasmijn
EJJ.

□ Model:
Frontkleur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba ivoor
ivoor miniperlstructuur
ivoor
EOO.

□ Model:
Frontkleur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba ijsblauw
ijsblauw miniperlstructuur
ijsblauw
EYY.

KEUKENFRONTEN
Alle fronten zijn 18 mm dik met een gemelamineerd oppervlak en rondom afgeplakt met 1,5 mm dik ABS kantenband.

6

□ Model:
Frontkleur:
Structuur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba noten
noten hout decor
horizontaal
aluminium look
ENK.

□ Model:
Frontkleur:
Structuur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba bronce
bronce decor
horizontaal
aluminium look
EZK.

□ Model:
Frontkleur:
Structuur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba walnoot
walnoot hout decor
verticaal
walnoot
EFF.

□ Model:
Frontkleur:
Structuur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba calvados
calvados hout decor
verticaal
calvados
EUU.

□ Model:
Frontkleur:
Structuur:
Afplakband:
Bestelcode:

Elba wit eiken
wit eiken hout decor
horizontaal
aluminium look
EEK.

PLINTKLEUREN (kast is wit)

□ alu look

□ basalt grijs

□ berken

□ beuken

□ calvados

□ donker kersen

□ ivoor

□ jasmijn

□ licht grijs

□ vanille

□ walnoot

□ wit

□ zwart
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GREPEN
Plaatsing van de grepen geschiedt uitsluitend horizontaal. Leverbaar in alle prijsgroepen.

□ 401
boring 128 mm
metaal
mat nikkel kleurig

□ 244
boring 128 mm
metaal
mat RVS look

□ 402
boring 128 mm
metaal
mat nikkel kleurig

□ 271
boring 128 mm
metaal
nikkel kleurig

□ 403
boring 128 mm
metaal
mat aluminium kleurig

□ 511
boring 32 mm
metaal
RVS look

□ 404
boring 128 mm
metaal
mat aluminium kleurig

□ 521
boring 128 mm
metaal
mat nikkel kleurig

□ 405
boring 96 en 128 mm
metaal
mat nikkel kleurig

□ 522
boring 160 mm
metaal
RVS look

□ 406
boring 128 mm
metaal
zwart

□ 128
boring 192 mm
metaal
nikkel kleurig

□ 407
boring 128 mm
metaal
mat aluminium kleurig

□ 410
boring 128 mm
metaal
RVS

□ 411
boring 128 mm
metaal
glanzend chroom kleurig

□ 419
boring 160 en 192 mm
metaal

□ 239
boring 128 mm
metaal
mat nikkel kleurig
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WERKBLADEN
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□ F7646TC

□ F7648TC

□ MK432C

□ 3417-60

□ 3418-60

□ R6423TC

□ R6424TC

□ R6216TC

□ R6217TC

□ F7684TC

□ F7919TC

□ F7920TC

□ F7515TC

□ 3394Q

□ 4882-90

□ 3358-90

□ R6284TC

□ NC24 P80

□ R5595TR

□ R5410PF

□ R5320TR

□ R5322TR

□ R4601TR

□ R5331TR

□ R5151TR

WHIRLPOOL, BAUKNECHT & ITHO APPARATUUR
Solo gaskookplaat
• Roestvrijstalen vangschaal
• Elektronische vonkontsteking d.m.v. drukknop
• Eén snelle, twee normale en één sudderbrander
• Gietijzeren pannendragers
AKM 218 IX rvs
Solo keramische kookplaat
• 2x element Ø 145 mm - 1200 Watt
• 1x element Ø 180 mm - 1700 Watt
• 1x element Ø 210 mm - 2100 Watt
• Restwarmte indicatoren
AKM 901/3 NE
Solo inductie kookplaat
• Easy Touch bediening
• 1x element Ø 210 mm - 2300 Watt met turbofunctie
• 1x element Ø 180 mm - 1850 Watt met turbofunctie
• 2x element Ø 145 mm - 1400 Watt met turbofunctie
• Restwarmte indicatoren
• Kinderslot
AKT 960 IX rvs
Motorloze onderbouw afzuigkap (60 cm)
• Motorloos voor ventilatiesystemen
• Schuifschakelaar voor elektrisch regelbare
Luchtklep
• Metalen vetﬁlter
• Verlichting 2 x 40 W
AKR 645 IX
Itho Motorloze onderbouw afzuigkap (60 cm)
• Motorloze wasemkap speciaal voor toepassing
in combinatie met mechanische
ventilatiesystemen
• Kleur roestvrijstaal
HR1060
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Optioneel voor optie
2,3,4,5

Komt voor in optie
2,3,4,5

Optioneel voor optie
2,3,4,5

Komt voor in optie
1,2,3,4,5

Optioneel voor optie
1,2,3,4,5

Solo-oven
• Solo inbouwoven met 3 functies
• Bovenwarmte / Onderwarmte
• Grill 2500 Watt
• Lage deurtemperatuur door “koude” deur constructie
• Energieklasse B
AKP 102

Komt voor in optie
3,4,5

Geïntegreerde onderbouw-koelkast met vriesvak
• Nuttige inhoud 4-sterren vriesgedeelte 18 liter
• Nuttige inhoud koelgedeelte 113 liter
• Energie-efﬁciëntieklasse A
• Automatsche ontdooiing koelgedeelte
• Glazen draagplateaus
ARG 590

Komt voor in optie
4

Inbouw koel-vriescombinatie
• Nuttige inhoud 4-sterren vriesgedeelte 65 liter
• Nuttige inhoud koelgedeelte 198 liter
• Automatsche ontdooiing koelgedeelte
• Verstelbare draadroosters
• Energieklasse A
ART 450

Komt voor in optie
5

Bauknecht Geïntegreerde afwasmachine
• 5 Afwasprogramma’s
• Snel-, normaal- en intensief programma
• 4 Temperaturen
• Voorspoelprogramma
• Laag geluidsniveau 48db
• energie-efﬁciëntieklasse A
• wasresultaat-klasse A, droogresultaat-klasse B
GCXK 5521 45 CM

Komt voor in optie
4,5
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STANDAARD
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OPTIE 1
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OPTIE 2
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OPTIE 3
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OPTIE 4
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OPTIE 5

GARANTIEVOORWAARDEN

1. Kwaliteitsgarantie
Keller garandeert voor een periode van 10 jaar, na datum aﬂevering, alle terechte gebreken welke aanwijsbaar zijn ontstaan aan de door de keukenfabrikant vervaardigde keukenmeubelen, en deze door fabricagefouten of eigenschappen van de verwerkte materialen
zichtbaar worden. Zulks alleen met inachtneming van de gebruiksvoorschriften. Dit ter beoordeling van de fabrikant. Indien de betreffende keuken niet huishoudelijk wordt gebruikt
is de garantietermijn 12 maanden. Verdergaande garantie aanspraken zoals het verlangen
van vergoedingen voor gevolgen van de gereclameerde schade worden uitgesloten. De
garantieduur verlengt zich niet door het doen gelden van een garantie aanspraak en ook
niet voor de oorspronkelijke geleverde of uitgewisselde onderdelen.
2. Garantieverplichtingen
Alle ondeugdelijke onderdelen zullen naar keuze van Keller Keukenfabriek worden hersteld
of uitgewisseld d.m.v. orginele (indien deze nog beschikbaar zijn) of gelijkwaardige materialen. Bij een terechte klacht en tijdige melding hiervan zal Keller Keukenfabriek betreffende
onderdelen gratis leveren.
3. Nalevering
Keller Keukenfabriek garandeert dat gedurende 10 jaar na levering van projectkeukens alle
onderdelen zodanig kunnen worden nageleverd dat de orginele kunnen worden vervangen door dezelfde of acceptabele alternatieve producten.
4. Buiten de garantie vallen
A. Alle niet door Keller geproduceerde en door derden geleverde materialen, bijvoorbeeld
keukenapparatuur, aanrechtbladen, kranen en tegels. Hiervoor gelden de garanties van de
fabrikanten van deze artikelen.
B. Claims welke ontstaan door:
• Optreden van hitte boven de AMK-norm van 70˚C van kook- en bakapparatuur en vaatwasser.
• Vaatwasser, afzuigkap en spoelkast bij waterschade, overmatige vochtigheid, dampinwerking of slecht functionerende of niet juist gebruikte apparatuur. Dit is ook van toepassing op waterkokers en kofﬁezetapparaten onder hangkasten.
• Gevolgen van extreme veranderingen in luchtvochtigheid, een blijvend hoger of lager
luchtvochtigheidspercentage dan 45 tot 70% in de betreffende en/of omliggende
ruimte of onvoldoende ventilatie.
• Beschadigingen veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik c.q. onderhoud.
• Normale slijtage.
5. Garantie vervalt indien
A. De keukenelementen niet deskundig zijn geplaatst.
B. Aan de keuken veranderingen zijn aangebracht waarbij geen fabrieksorginele
onderdelen zijn gebruikt.
C. De keukenelementen beschadigd zijn door derden tijdens transport of montage.
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ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

1. Kunststof fronten
Het schoonmaken van dit type keuken kan met alle, in de huishouding gebruikelijke en gemakkelijk in water oplosbare handafwasmiddelen gebeuren met behulp van een vochtige
doek. Hardnekkige vlekken eventueel verwijderen met een doekje met wat wasbenzine of
spiritus. Na het schoonmaken goed droog wrijven om te voorkomen dat water in hoeken en
naden achterblijft en strepen zichtbaar blijven.
2. Bewegende delen
Deurscharnieren éénmaal per jaar smeren met een druppeltje (naaimachine)olie. Om de
laden soepel te laten lopen moeten de geleiders vrij worden gehouden van vuil, vooral vuil
in korrelvorm moet direct worden verwijderd.
3. Waarschuwing!
Gebruik nooit schuurmiddelen op het kunststof en hout van uw keuken, wanneer het gebruik
van schuurpoeder wordt geconstateerd vervalt elke vorm van garantie. Laat geen natte of
vochtige vaatdoekjes of dweilen gedurende langere tijd op de kastbodems of -planken liggen.
4. Kunststof bladen
Het oppervlak is poriënvrij en heeft dus geen bijzonder onderhoud nodig. Reinig het blad
regelmatig met een zacht schoonmaakmiddel. In geval van ernstige vervuiling kunt u een
passend middel als aceton, thinner, spiritus, benzine of een bleekmiddel gebruiken. Lees
altijd eerst de gebruiksaanwijzigingen op de verpakking en overtuig u ervan dat de vervuiling op zal lossen door het gekozen middel (test eventueel op een proefplaatje). Spoel altijd
goed na met schoon warm water en maak het oppervlak met een schone doek of papier
goed droog. Schoonmaaksporen betekenen dat er een restje van het vuil met schoonmaakmiddel is achtergebleven. Een nabehandeling met warm water met bijvoorbeeld spiritus en
goed drogen doet vaak wonderen. Lijmresten van stickers of plakband kunt u probleemloos
verwijderen met wasbenzine (naspoelen met warm water). Gebruik nooit schuurmiddelen,
van welke aard dan ook en voorkom langdurig poetsen op hetzelfde plekje. Krassen en
striemen zijn veelal onherstelbaar, maar kunnen gecamouﬂeerd worden met meubelwas
of olie.
Plaats nooit hete pannen en voorwerpen direct op het blad, gebruik hiervoor onderleggers. Tevens is het raadzaam een snijplank te gebruiken tegen krassen.
5. Spoelbakken
Roestvrijstalen spoelbakken zijn gemakkelijk schoon te houden. Ze zijn praktisch overal tegen bestand, roestbestendig en staalhard. Voor normaal onderhoud van roestvrijstalen producten, adviseren wij schoon water te gebruiken met eventuele toevoeging van een zachte zeep. Ook dient regelmatig, ter verwijdering van kofﬁe/thee en vetaanslag, een goede
schoonmaakbeurt te worden gegeven met behulp van een vloeibaar schuurmiddel (bijvoorbeeld Cif of Starglans). Het kan voorkomen dat zogenaamde vliegroest bruine puntjes
worden veroorzaakt. Poets in dit geval intensief met Scoth Brite en vloeibaar schuurmiddel,
totdat alle puntjes weg zijn. Door dit een paar dagen achter elkaar te herhalen, kunt u er
zeker van zijn dat het niet terugkomt.
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Keller Keukenfabriek b.v.
Ettenseweg 74, Postbus 1112, 4700 BC Roosendaal
T: 0165 - 59 43 00, F: 0165 - 59 44 65, E-mail: project@KellerEurope.com

www.KellerKeukens.nl

