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Een functionele en eenvoudige
oplossing voor jouw keuken
De keuken is een van de belangrijkste ruimtes in ons huis. We brengen hier veel tijd door: We eten hier, maken
huiswerk, werken en lezen de krant. De keuken moet een ruimte zijn waar iedereen in het huishouden zich
prettig voelt. Praktisch, functioneel en tegelijkertijd heerlijk uitnodigend.
Alle Intra-producten worden gemaakt met deze dingen in gedachten. Geïnspireerd door Scandinavisch
design en lifestyle.

Een compact keukenblok voor elke behoefte
Op kantoor, in studio’s en in een vakantiehuisje is meestal maar een compacte opstelling nodig, uiteraard
met bergruimte. Daarom is een minikeuken een praktische en functionele oplossing. Onze minikeukens zijn
doordachte producten met een lange levensduur.

Wat onze keukens tot een perfecte oplossing maakt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De keukens bestaan uit metaal en RVS, is dus recyclebaar en kent, in plaats van hout, geen materiële
veroudering.
De keukens zijn eco gecertificeerd en milieuvriendelijk.
De panelen zijn voorzien van gladde en porie-vrije oppervlakten, hierdoor erg hygiënisch.
Het RVS en de panelen met poedercoating zijn bestand tegen vochtige omstandigheden.
Geen zwelling van het werkblad of de onderkast (zoals met hout).
Uit te breiden met zijkasten en bovenkasten.
Door het slimme ontwerp is het makkelijk componenten zoals de koelkast of magnetron uit te wisselen.
Nagenoeg niet brandbaar.
Eenvoudig transport.
Inbouw en montagekosten zijn erg klein, geen panelen samenbouwen oid.
Worden grotendeels (afhankelijk van de uitvoering), stekkerklaar geleverd, alleen stroom en water
aansluiten.

Vakantiehuizen
Appartementen
Studenten Huisvesting
Bejaardentehuizen
Kantoor
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Excellentline
Bijzonderheden voor de Excellentline
• Geïntegreerde koelkast
• Verkrijgbaar in lengtes van 100, 110, 120, 150, 160, 170 en 180 cm
• Premium stalen tafelblad van geborsteld RVS met ventilatiegaten aan de voorzijde,
inbouwspoelbak met afvoer.
• Gewone kookplaat, keramische kookplaat of inductiekookplaat.
• Moderne handgrepen in roestvrij staal. Laden met softclose
• Ook verkrijgbaar met magnetron in 20l of 30l, vaatwasser en oven in RVS
• Verkrijgbaar in 6 verschillende standaardkleuren en ook in leigrijs en RVS te bestellen.
• Compleet geleverd en aansluit klaar. Plug and play

Superiorline
Bijzonderheden voor de Superiorline
• Geïntegreerde koelkast
• Verkrijgbaar in lengtes van 150, 160, 170 en 180 cm
• Wit gelakte metalen behuizing. Laden met softclose
• Superiorline werkblad is verkrijgbaar in 3 verschillende laminaatkleuren. Gemonteerd op
RVS frame met ventilatiegaten. Inbouwspoelbak incl. bodemklep en waterslot.
• Verkrijgbaar in 6 verschillende standaardkleuren en ook in leigrijs en RVS te bestellen.
• Compleet geleverd en aansluit klaar. Plug and play
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Excellentline

MP 100
100 cm

MP 100 S
100 cm

MP 110 S
110 cm

MP GS 110
110 cm

MP 120
120 cm

MP 120 A
120 cm

MP M 120 A
120 cm

MP MOS 120
120 cm

MP M 100
100 cm

MP GS 120
120 cm

Project aantallen vanaf 20 stuks
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Excellentline | Superiorline

MD 150
150 cm

MD B 150
150 cm

MD GS 150
150 cm

MD GSM 150
150 cm

MD M 150
150 cm

MD S4 150
150 cm

MD 160
160 cm

MD B 160
160 cm

MD GS 160
160 cm

MD GSM 160
160 cm

MD GSMS 160
160 cm

MD M 160
160 cm

Project aantallen vanaf 20 stuks
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Excellentline | Superiorline

MD 170
170 cm

MD B 170
170 cm

MD GS 170
170 cm

MD GSM 170
170 cm

MD GSMOS 170
170 cm

MD M 170
170 cm

MD 180 A
180 cm

MD B 180 A
180 cm

MD GSM 180 A
180 cm

MD GSM 180 A
180 cm

MD GSMOS 180
180 cm

MDM 180 A
180 cm

Project aantallen vanaf 20 stuks
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Excellentline | Superiorline
Bovenkast hoogte 56 cm

HS DL 40
40 cm

Diepte 34 cm

HS DL 50
50 cm

HS DL 60
60 cm

HS DL 90
90 cm

HS DL 50
50 cm

HS DL 60
60 cm

HS DL 90
90 cm

Bovenkast hoogte 72 cm

HS DL 40
40 cm

Diepte 34 cm

Bovenkast met magnetron hoogte 56 cm

Benut je werkplek optimaal
Combineer de bovenkasten met een
magnetronkast en krijg meer werkruimte.
De wandkast is ontworpen met een verborgen
wand die zorgt voor een optimale ventilatie voor
de magnetron. De plank boven de magnetron
kan worden gebruikt voor extra opbergruimte.

Breedte 60 cm

Diepte 34 cm

Bovenkast met magnetron hoogte 72 cm

Breedte 60 cm
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Diepte 34 cm

Project aantallen vanaf 20 stuks

Excellentline | Superiorline

HS DL 100
100 cm

HS DL 120
120 cm

HS DL 150
150 cm

HS DL 100
100 cm

HS DL 120
120 cm

HS DL 150
150 cm

Hoge kast

Extra opslagruimte
Vul de minikeuken aan met hoge kasten
waardoor je extra opbergruimte hebt.
De hoge kast is ontworpen in gepoedercoat
staal met een vaste plank en vier
verstelbare planken.
Deuren en zijkanten zijn dubbelwandig
met isolatie wat de hoge kast stabieler
maakt.

Hoogte 216 cm

Hoogte 200 cm

Diepte 60 cm

Project aantallen vanaf 20 stuks

9

Excellentline | Superiorline
Werkbladen
De unieke constructie van onze Superiorline werkbladen maakt van uw keuken iets heel bijzonders.
Het draagframe van gepolijst roestvrij staal in combinatie met laminaatplaat geeft een elegante uitstraling
aan de Superiorline Kitchen. De geïntegreerde, bijna onzichtbare ventilatiegaten maken de keuken tot een
bijzonder object.
Beton

Licht Eiken

Leisteen

]
Wasbak
Het Superiorline tafelblad wordt geleverd met een stijlvolle RVS
spoelbak in een design met strakke lijnen en afgeronde hoeken.
Wordt geleverd met complete afvoerset.
Afmeting
Spoelbak: 340x180x160 mm
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Totale hoogte 82 mm
Laminaatplaat 27 mm
Draagframe 55 mm
RVS frame met
ventilatiegaten.

Compacte keukenblokken
Levering
Alle keukenblokken zijn speciaal verpakt om schade te voorkomen en worden geleverd op pallets voor een zo
eenvoudige mogelijke afhandeling ter plaatse.

Plug and Play
Apparaten die niet geïntegreerd zijn, zoals de magnetron, oven of vaatwasser worden samen geleverd met
de keuken, klaar om te installeren en aan te sluiten.

Legenda
GS:
M:
B:
MO:
S:
A:

Vaatwasser
Magnetron
Oven
Combi magnetron / combi oven
Lade
Ladekast
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Huishoudelijke apparaten
Opties
In de Excellentline en Superiorline serie is het mogelijk om zelf witgoed te kiezen.
Model HBB605 SS

RVS Oven.
HydroClean-systeem
Hydroclean® PRO reinigingssysteem
Capaciteit van 70 ltr
Timer
6 kookstanden
Snelle verwarmingsmodus
ECO- en ontdooiomstandigheden

Model HSB645 SS

RVS Oven.
Hydroclean-systeem
Hydroclean® PRO reinigingssysteem
Energieklasse A +
Capaciteit van 70 ltr
ECO- en ontdooiomstandigheden
Kinderveilig veiligheidsslot

Model HLB840 P SS

RVS Oven. Pyrolyse
DualClean reinigingssysteem:
Pyrolytische zelfreiniging (3 niveaus) + Teka
HydroClean® PRO
A+ energieklasse: tot 20% minder verbruik
Capaciteit van 71 ltr
Touch bediening met elektronische timer
Snelle verwarming

Model HLB860 P SS

Oven. Pyrolyse
DualClean-reinigingssysteem: Pyrolytische
zelfreiniging
(3 niveaus) + Teka HydroClean® PRO
A+ Energieklasse: tot 20% minder verbruik
Capaciteit van 71ltr
Echt TFT 4-scherm in kleur met digitale timer
Persoonlijke kookassistent (20 recepten)

(Standard)
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Huishoudelijke apparaten
Model TR3220

Kookplaat.
Touch bediening
2 kookzones (Ø145 mm + Ø120 / 180 mm)

Model IZS34600 DMS

Kookplaat Inductie
FLEX met schuiffunctie
Kooktijd programmeur
4 inductiezones
-1 Zone Push flex van 230 x 400 mm
-1 Flexzone van 230 x 400 mm
-2 zones van 230 x 200 mm

Model TL6420

Afzuigkap. Geïntegreerd. M. extractie
1 motoren
Tot 354 m³/h afzuigcapaciteit
3 extractieniveaus
RVS front

Model C6420

Afzuigkap. Geïntegreerd
Dubbele motor
Tot 375 m³/h afzuigcapaciteit
3 luchtafzuigniveaus
2 LED-lampen

Model CNL6815

Afzuigkap. Geïntegreerde M. afzuiger
EcoPower
Tot 730 m³/h afzuigcapaciteit
5 zuigstanden + intensief
LED-lichtbalk
Anti-vingerafdruk roestvrijstalen voorkant

(Standard)
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Wand

Installatie
Standaard keuken
90 - 180 cm

V

Aansluiting Ø 40 mm

K
A

Vloer
30 - 72 cm

Alle aansluitingen worden
geplaatst in de kast onder
de gootsteen

Aanbevolen locatie van wateraansluiting.
Aanbevolen plaats van stroomaansluiting naar
b.v. koelkast, oven en vaatwasser etc.

Afstaand van de koelkast
tot de muur

Afmetingen in installatie ruimte:
Wand - Lade 				
Wand - Vaatwasser 			
Wand - Koelkast 			
Wand - Micro combi oven 30 l
Wand - Magnetron 20 l		
Wand - Oven 				
Wand - Plank / Achterwand		

= 130 mm
= 65 mm
= 20 mm
= 100 mm
= 210 mm
= 25 mm
= 50/47 mm

Belangrijke gegevens:
• De minikeuken wordt geleverd zonder achterwand
• Aantal elektrische aansluitingen volgens het aantal elektrische apparaten
• Alle units met 230V Netsnoer
• Voor gegevens over de prestaties van de elektrische apparaten, zie gegevensbladen of informatie in de
huidige catalogus
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Installatie

Belangrijk!
Illustratie van de indeling waar de kookplaat zich aan de
rechterkant bevindt en de gootsteen naar links. Controleer
voor de installatie of: de watertoevoer bevindt zich aan de
zijkant van de gootsteen. Wij raden u aan een loodgieter of
elektricien is verantwoordelijk voor de installaties.
Onjuiste installatie komt niet in aanmerking voor
reclamatie.

= 230V-connectoren volgens het aantal
elektrische buiten te plaatsen toestellen.

V

K

V = warmwateraansluiting
K = koudwateraansluiting
A = aansluiting op riolering

A

Het formulier moet worden beschouwd als een aanbeveling.
1 x 16 A voor kookplaat tot 2200 - 3500W. 1x 16 A voor magnetron / licht (1x connector)
1 x 16 A voor koelkast en/of vaatwasser
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Intra is marktleider in Scandinavië op het gebied van
spoelbakken, mini keukens en sanitair producten voor
de openbare ruimte in roestvrij staal. Intra is onderdeel
van Teka Industrial S.A. wat een is van ‘s werelds grootste
fabrikanten van spoelbakken en witgoed met fabrieken en
verkoopkantoren wereldwijd.

Korhoenweg 19, 4791RM, Klundert

tel: +31 168 745 540

Drukfouten voorbehouden.

Intra Benelux BV

|

Bezoek www.intra-teka.com / www.intra-benelux.com voor
meer informatie over de onze andere producten.

mail: info.nl@intra-teka.com

www.intra-benelux.com

