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COMPAIR® GREENflow

Das erste modulare 
Umluft-Filtersystem für 
Downdraft-Dunstabzüge

NABER-CONTURA® Spoelunits

Corno Turno 50/60

Een spoelbakinnovatie  
neemt een centrale plaats in  
bij stedelijk gestylde keukens
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Meer over  

Corno Turno
redno

    U kunt meer informatie vinden over onze
 innovatieve spoelbakreeksen op onze website 
 /nekkableops/eb.pohski.www//:sptth

Het effectvolle design van de inbouwspoelbakinnovatie 
van Naber staat voor grote flexibiliteit in de keuken 
met een klein oppervlak waarbij er optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. 

Enerzijds integreert Nader een afdruipvlak in de goot-
steen van de nieuwe keramische spoelbakreeks PickUP 
en breidt daarmee de functionaliteit van de spoelbak 
uit. Anderzijds biedt de specialist in keukenaccessoires 
met Corno Turno een roestvrijstalen spoelbakcombinatie 
voor inbouw voor het raam waarbij de kraan moeiteloos 
in de gootsteen kan zakken.

Effectvol design

Hoogwaardige 
materialen 

Uitgebreide 
functionaliteit

Flexibiliteit voor 
keukens van alle 
formaten door  
optimaak gebruik 
van de ruimte 

Met groeiend bewustzijn 
voor spaarzaam watergebruik 

komen slimme spoelbakconcepten 
zoals PickUP in zicht.

Met een vast geïntegreerde 
kraan neemt de spoelbakinnovatie 
Corno Turno een centrale plaats in 

bij stedelijk gestylde keukens.

NABER-CONTURA® Spoelunits
Fascinerende look op  
functioneel spoelbakdesign

Patrick
De Raamoplossing | Twee in één

Patrick
Spoelbak met een geïntegreerde eengreepsmengkraan in RVS finish
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Nkab ABER-CONTURA® Spoe kablNABER-CONTURA® Spoel

Corno Turno
Traploos kantelbaar

Voor 500 mm 
en 600 mm  
Onderkasten

Opbouw of  
vlakke inbouw 
mogelijk

Perfect geschikt  
voor montage  
voor het raam

Vormbestendige 
roestvrijstaalkwaliteit

Traploos  
kantelbare 
kraan

1. Kraan
De traploos 180° kantelbare kraan is in-
tuïtief en kan met een greep aan beide 
zijden in de gootsteen zakken. Zo wordt 
inbouw voor een raam op werkbladni-
veau mogelijk.

2. Draaibare uitloop
De draaibare uitloop maakt een  
verticale waterinstroming in elke positie 
mogelijk.

 180° traploze
flexibiliteit

Met de elegante NABER-CONTURA® Corno Turno 
voor 500 mm en 600 mm brede onderkasten kan het 
keukenraam op werkbladniveau gepland en geopend 
worden. De vlakke rand en de vormbestendige roestvrij-
staalkwaliteit met een materiaaldikte van 1 mm maken 
zowel opbouw als vlak inbouw inbouw mogelijk.

Ontwerp door
tbSTUDIO, Berlin

De uitloop van de kraan kan traploos telkens 90° naar 
rechts of naar links worden gekanteld. Ook bij een 
gekantelde uitloop stroomt het water verticaal. Voor 
ergonomische bediening zorgt de uitloopmeng kraan 
aan het uitloopeinde van de kraan.

Doordat de kraan kan kantelen, 
is NABER-CONTURA® Corno Turno 
optimaal geschikt voor montage  
voor een raam. Ramen kunnen  
op werkbladniveau gepland en 
eenvoudig geopend worden.

90°

90°

Regelaar voor  
laminaire straal  
120° draaibaar
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Extra waardevol werkvlak ontstaat door de tweedelige, 
optioneel verkrijgbare afdekking die de volledig 
spoelbak overspant. Veel vrije ruimte voor alle voorbe-
reidende werkzaamheden en het gebruik van de kraan 
blijft ook in centrale positie gegarandeerd door een 
uitsparing. Spoelbak en kraan met verborgen snijplank 
vormen een vrij werkvlak – heel praktisch in kleine 
keukens.

 

Snijplank van bamboe
Tweedelig, die gelijktijdig de  
complete spoelunit afdekt.

Filo Afdruiprek  
Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste 
roestvrijstalen staafjes, zwart  
siliconen uitvoering, voedselveilig.

Leverbaar in 2 breedtes
Corno Turno 50
Corno Turno 60

 

 




