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XENIALINE
DE GREEPLOZE KEUKEN

Journal_0111nl.indd   56 15.06.2011   11:13:53



GREEPLOZE KEUKENS - EEN TIJDLOZE   
KLASSIEKER BIEDT VEEL VOORDELEN
Moderne keukens van nu zijn rechtlijnig en 
bestaan uit grote vlakken. Concentratie 
op de essentie, dat is het devies. Niets mag 
de nobele en rechtlijnige fronten verstoren. 
Om dit effect te bereiken worden de  
grepen verbannen.

Natuurlijk zijn de greeploze keukens niet 
werkelijk zonder grepen. In plaats van op-
gezette of aangeschroefde grepen en 
staafgrepen of zelfs uitgefreesde greepo-
peningen in het frontoppervlak hebben 
de zogenaamde, klassieke „greeploze 
keukens“ in de korpuselementen geïnte-
greerde, doorlopende greepschalen van 
geanodiseerd aluminium of rvs-decor, 
waarmee achter de meubelfronten kan 
worden gepakt. Daarvoor zijn de kanten 
van de fronten passend gevormd, zodat de 
deur/lade goed vastgepakt kan worden.

Een bijzonder voordeel: de greeplijst   
functioneert over de gehele kastbreedte, 
zodat een deur/lade vanuit iedere positie 
snel en zeker vastgepakt kan worden. Dat 
de fronten eenvoudiger schoon te houden 
zijn als er geen grepen of greepstangen op 
zitten is vanzelfsprekend. Bovendien kan 
men zich niet aan vooruitstekende greep-
elementen stoten of letsel oplopen.

Maar het front oogt vooral tijdloos elegant. 
De niet door zichtbare greepelementen  
onderbroken fronten komen vooral bij 
moderne keukenontwerpen met een grote 
nadruk (door extra brede uittrekwagens en 
een smalle rij bovenkasten) op de horizon-
tale lijnvoering goed tot hun recht. Naast 
elkaar geplaatste hoge kasten met opber-
gruimte of geïntegreerde apparaten lijken 
door de ontbrekende grepen een interes-
sante, tijdloos eenvoudige wandbekleding.
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XENIALINE
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Aquamarijn kunststof
met rondom gevormde kant.
Romp in wit, 
stollenwanden in aquamarijn
of aquamarijn gelakt.

X-Delta 4127
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XENIALINE
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Steengrijs kunststof
met rondom gevormde kant,

in combinatie met X-Delta 4129 vanille kunststof.
Romp in vanille, stollenwanden in 

vanille en steengrijs gelakt.

X-Delta 4143
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XENIALINE
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Wit hoogglans gelakt,
rondom met afgeronde kanten.
Romp in wit,
stollenwanden in wit hoogglans.

X-Cristal 4444
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XENIALINE
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Roze (Speciale kleur NCS2065-R20B) kunststof gelakt
 in combinatie met X-Sinus 9993 grijs (Speciale kleur NCS6502-R),

rondom gevormde kant.
Romp in lichtgrijs, stollenwanden in

roze en grijs gelakt (NCS-speciale kleuren).

X-Sinus 9994
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XENIALINE
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Wit, 
volledig glazen raamwerkdeur met
aluminium rand,
achterkant wit glas gelakt.
Romp in wit, stollenwanden in
wit hoogglans.

X-Vitreo 4001
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XENIALINE
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Metallic grijs,
volledig glazen raamwerkdeur met
aluminium rand,
achterkant wit glas gelakt,
in combinatie met X-Vitreo 4005 robijnrood.
Romp en stollenwanden in lichtgrijs.

X-Vitreo 4004
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XENIALINE
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Brons metallic, 
volledig glazen raamwerkdeur met

aluminium rand, achterkant wit glas,
in combinatie met X-Vitreo 4002 vanille.

Romp in vanille, stollenwanden in 
 vanille hoogglans en brons metallic gelakt.

X-Vitreo 4009
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85

XENIALINE 
Frontuitvoering

233,3 cm hoog

Halfhoge kasten 
Romp 89 cm hoog
+ plint X-Delta

Prijsgroep 11 

X-Croma
Prijsgroep 11 

X-Twin
Prijsgroep 11 X-Delta 4140

Poolwit, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Delta 4120
Lichtgrijs, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Delta 4129
Vanille, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Delta 4127
Aquamarijn, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Delta 4143
Steengrijs, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Twin 4184
Poolwit, 
kunststof toplaag met
rondom gevormde combikant

X-Croma 4174
Ijswit edelglans, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Croma 4175
Kubanit edelglans, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Delta 4112
Acacia, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Delta 4111
Astoria eiken, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant
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XENIALINE 
Frontuitvoering

87

XENIALINE 
Frontuitvoering

X-Riva 4161
Haciëndawit, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Riva 4162
Amazonas, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Riva 4163
Grafiet, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Riva 4168
Coco Bolo, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Riva
Prijsgroep 11 
 
X-Contura
Prijsgroep 11

X-Riva 4169
Mali Wenge, 
kunststof toplaag met 
rondom gevormde kant

X-Contura 4197
Titaanzilver, 
kunststof toplaag met rondom
lopende glanzende aluminium rand

X-Contura 4191
Zebrano zand, 
kunststof toplaag met rondom
lopende glanzende aluminium rand

X-Contura 4199
Vanille, 
kunststof toplaag met rondom
lopende glanzende aluminium rand

X-Star
Prijsgroep 12 
 
X-Casino
Prijsgroep 12 
 
X-Cristal
Prijsgroep 13 
 
X-Sinus
Prijsgroep 13 
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XENIALINE 
Frontuitvoering

X-Star
Prijsgroep 12 

X-Casino
Prijsgroep 12 

X-Cristal
Prijsgroep 13 

X-Sinus
Prijsgroep 13 

X-Casino 4355
Wit hoogglans, 
laminaat toplaag met rondom 
lopende glanzende aluminium rand

X-Casino 4350
Vanille hoogglans, 
laminaat toplaag met rondom 
lopende glanzende aluminium rand

X-Casino 4354
Vulkaanzwart hoogglans, 
laminaat toplaag met rondom 
lopende glanzende aluminium rand

X-Cristal 4444
Wit hoogglans gelakt 
met rondom afgeronde kanten

X-Cristal 4445
Vanille hoogglans gelakt 
met rondom afgeronde kanten

X-Star 4342
Wit hoogglans, 
laminaat toplaag met rondom 
gevormde kant

X-Star 4343
Vanille hoogglans, 
laminaat toplaag met rondom 
gevormde kant

gestructureerde fluweellak

X-Sinus 4940
Koningsrood, 
gelakt kunststof toplaag 
met rondom gevormde kant

X-Sinus Zilvergrijs 4323

X-Sinus Groen 4328

X-Sinus Steengrijs 4780

X-Sinus Licht ivoor 4336

X-Sinus Koningsrood 4940

X-Sinus Sahara 4790

X-Sinus Vanille 4990

X-Sinus Gitzwart 4930

X-Sinus Kubanit 4840

X-Sinus Metrogrijs 4860

X-Sinus Pergamon 4820X-Sinus Verkeerswit 4870

X-Sinus Purper violet 4890

X-Sinus Signaalgeel 4880

X-Sinus Grafiet 4740

X-Sinus Petrol 4750

X-Sinus Aquamarijn 4760

X-Sinus Brons metallic 4710
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XENIALINE 
Frontuitvoering

89

Kwaliteitskenmerken
Ladeuitvoering
Planningsopmerking

XENIALINE 
Rompuitvoeringen
Profiellijsten voor 
greepuitsparingen

X-Vitreo
Prijsgroep 17

X-Vitreo 4001
Wit, 
volledig glazen raamwerkdeur 
met aluminium rand, achterkant 
wit glas, gelakt

X-Vitreo 4002
Vanille, 
volledig glazen raamwerkdeur 
met aluminium rand, achterkant 
wit glas, gelakt

X-Vitreo 4003
Licht ivoor, 
volledig glazen raamwerkdeur 
met aluminium rand, achterkant 
wit glas, gelakt

X-Vitreo 4004
Metallic grijs, 
volledig glazen raamwerkdeur 
met aluminium rand, achterkant 
wit glas, gelakt

X-Vitreo 4005
Robijnrood, 
volledig glazen raamwerkdeur 
met aluminium rand, achterkant 
wit glas, gelakt

X-Vitreo 4006
Zwart, 
volledig glazen raamwerkdeur 
met aluminium rand, achterkant 
wit glas, gelakt

X-Vitreo 4009
Brons metallic, 
volledig glazen raamwerkdeur 
met aluminium rand, achterkant 
wit glas, gelakt

X-Vitreo 4008
Purper violet, 
volledig glazen raamwerkdeur 
met aluminium rand, achterkant 
wit glas, gelakt
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Kwaliteitskenmerken
Ladeuitvoering
Planningsopmerking

XENIALINE 
Rompuitvoeringen
Profiellijsten voor 
greepuitsparingen

X-Vitreo 4006
Zwart, 
volledig glazen raamwerkdeur 
met aluminium rand, achterkant 
wit glas, gelakt

Wit parelstruktuur 04 Lichtgrijs parelstruktuur 20

Greeplijst in bovenkasten
De aluminiumkleurige pro-
fiellijsten voor de bovenka-
sten worden al in de fabriek 
definitief in de betreffende kast 
gemonteerd.

Voortzetting van de schaal-
greep van de onderkast naar 
de hoge kasten
Hoge kasten, die in combina-
tie met onderkasten worden 
gepland, kunnen in de meeste 
gevallen niet worden voor-
zien van een doorlopende 
greeplijst. Een overgangsstuk 
tussen L- en C-profiel is niet 
beschikbaar. Daarom moet 
ook hier een zijwand worden 
gepland.

Greeplijst bij hoge kasten
Bij hoge kasten moet erop 
worden gelet, dat naast elkaar 
staande kasten zoveel mogelijk 
dezelfde frontindeling hebben, 
om de greeplijsten op gelijke 
hoogte te laten verlopen.

Zijwandafsluiting voor 
onderkasten en hoge kasten
De uitsparing voor de greeplijst 
in onder- en hoge kasten is aan 
de zijkant zichtbaar. Daarom 
moeten aan het einde van 
een opstelling zijwanden of 
zijwandbekleding worden 
gepland. Voor onderkasten zijn 
speciale afsluitende zijwanden 
in frontuitvoering verkrijgbaar.

Extra schaalgreep in het front 
van de vaatwasser
Het XENIALINE-meubelfront 
werd van een extra schaal-
greep voorzien om de volledig 
ingebouwde vaatwasser gem-
akkelijk te kunnen openen.

in L-vorm onder het werkblad in C-vorm in het midden van de kast voor bovenkasten (vast ingebouwd)

Profiellijsten voor greepuitsparingen van lichtmetaal zijn naar keuze leverbaar in zilverkleurig (A99) of
r.v.s.-kleurig (E98) geanodiseerd. Een als optie verkrijgbare uitvoering maakt eveneens een verticale 
montage mogelijk bij hoge kasten.

Vanille parelstruktuur 29

Lades en uittrekwagens 
met standaard dempingstech-
niek BLUMOTION
De aluminiumkleurige lades en 
uittrekelementen kunnen volle-
dig worden uitgetrokken. 
Technisch perfecte geleidingen 
zorgen in combinatie met een 
speciaal dempingstechniek 
voor een rustig, licht en parallel 
bewegen van de lade.

Werkbladen en accessoiredelen kunnen aan de hand van de actuele Exclusiv prijs- en typenlijst worden gepland.
Het deurdempingsprofiel „Softline“ kan voor de XENIALINE-modelserie niet worden toegepast.
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90

Standaard plinthoogte 
12 cm, alternatief in 
13,5 cm mogelijk.

XENIALINE 
Afmetingen

91

Standaard plinthoogte 
12 cm, alternatief in 
13,5 cm mogelijk.

XENIALINE
Afmetingen

60 57,5 55

2,5

Romp- en frontafmetingen (Frontaanzichten)

269

404

133

133

404

711

1271

1100

404

Bovenkasten 40,8 / 54 / 70 / 89 cm hoog,
romp 33,5 cm diep

Onderkasten 75 cm hoog, 
romp 57,5 cm diep

Hoge kasten 184,5 / 198 cm hoog,
romp 55 cm diep

Hoge kasten 131 / 158,1 cm hoog, 
romp 55 cm diep

404

Onderkasten 44,3 cm hoog, 
romp 57,5 cm diep

Onderkasten 
met 57,5 cm rompdiepte,

werkbladdiepte 60 cm

Hoge kasten 
met 55 cm rompdiepte,

2,5 cm naar voren geplaatst
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91

Standaard plinthoogte 
12 cm, alternatief in 
13,5 cm mogelijk.

XENIALINE 
Afmetingen

60 57,5 55

2,5

Rompafmetingen (Anzicht boven)

504

1303

1096

711

639

1303

1231

711

Romp- en frontafmetingen (Zijaanzichten)

1271

3951

550

1310

120

404

380

39

65

384

38

51

68

550

1310

120

1581

120

404

1100

39

38

51

68

550

404

404

39

91

605

38

51

68

550

1581

120

711

3951

575

750

120

404

133

3

133

39

38
750
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51

68

575

750

120

404

269

39

38

51

68

575

16

19

335

700

De uitsparing voor de greeplijst in onder- en hoge kasten is aan de zijkant zichtbaar. Daarom moeten aan het einde van een opstelling zijwanden of zijwandbekleding worden 
gepland. Hoge kasten, die in combinatie met onderkasten worden gepland, kunnen in de meeste gevallen niet worden voorzien van een doorlopende greeplijst. Een overgangsstuk 
tussen L- en C-profiel is niet beschikbaar. Daarom moet ook hier zijwandbekleding of een zijwand worden gepland. Bij hoge kasten moet erop worden gelet, dat naast elkaar 
staande kasten zoveel mogelijk dezelfde frontindeling hebben, om de greeplijsten op gelijke hoogte te laten verlopen. Ovenombouwkasten worden zonder uitsparing voor een 
greeplijst vervaardigd en onderbreken daarom de profiellijst.
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Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Om druk- en fototechnische redenen kunnen de kleuren 

van de afbeeldingen in de catalogus soms afwijken 
van de originele kleuren.

0111BKJ-NL

Plafondlijsten

HVT .. 131 RF L/R
cm 

30/45/50/60
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meer dan 85 jaar

Uw Brigitte-Küchen-speciaalzaak:
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