
L    
Diverse
keukentoebehoren

• Trolleys
• Snijplanken
• Granietvelden
• Pannenroosters
• Messenblokken   



 L. 2 Particuliere prijs, BTW inbegrepenPrijs- en modelwijzigingen voorbehouden

Split

Trolley met houten tablet.

Afmetingen trolley gesloten: bxdxh: 500 x 150 x 1090 mm
Afmetingen trolley open: bxdxh: 470 x 690 x 880 mm

TROLLEYS

 wit/chroom 6180-4500 169,00

 Uitvoering Code Prijs/€

Weston

Snijplank in massief beuk met handvaten,
voorzien van kunststof voetjes.
Kan met behulp van houten geleiders
ingebouwd worden in de kast.

Deluxe

Snijplank in massief beuk. Door de speciale
vormgeving blijft deze perfect
liggen op het werkblad.

lxbxd: 630 x 450 x 28 mm

SnijpLankEn

SnijpLankEn

lxbxd: 470 x 500 x 20 mm
lxbxd: 520 x 500 x 20 mm

houten geleiders apart te bestellen
zijwanddikte:
 16 mm 6183-3030 16,00
 18 mm 6183-3020 16,00

 korpus 55 cm 6183-2055 49,00
 korpus 60 cm 6183-2060 49,00

 beuken 6180-2040 149,00

Onderhoud:
- regelmatig oliën

- zeker NIET in de vaatmachine 
reinigen

Onderhoud:
- regelmatig oliën

- zeker NIET in de vaatmachine 
reinigen
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TROLLEYS EN SNIJPLANKEN

http://www.bermabru.be/documents/catalog/6180-4500.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6183-3030.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6183-3020.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6183-2055.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6183-2060.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6180-2040.xml?lang=nl


Nooit meer zoeken naar een pannenrooster of een snijplank !!  
Het granietveld kan immers voor beiden gebruikt worden en wordt 
vast ingebouwd op de door u gewenste plaats in het
keukenwerkblad of tafelblad.  Het granietveld kan ook gebruikt 
worden voor het vakkundig en esthetisch oplossen van
beschadigingen (brandvlekken, krassen,...) in het werk- of
tafelblad en uw keuken krijgt er bovendien een extra chique en 
decoratieve aanblik door. De plaatsing duurt bovendien slechts 10 
minuten. U hoeft enkel de opgegeven inbouwmaat uit te zagen en 
het granietveld in deze opening te kleven.

Galaxy star (zwart)

klein granietveld
 

 buitenmaten: 250 x 250 mm 
 dikte: 13 mm (inbouwschaal inbegrepen) 
 inbouwmaten: 235 x 235 mm

GRaniETvELDEn  

 galaxy star 6281-3300 119,00
 (zwart)

GRaniETvELDEn  

 galaxy star 6281-5300 199,00
 (zwart)

Groot granietveld

 buitenmaten: 510 x 325 mm 
 dikte: 13 mm (inbouwschaal inbegrepen) 
 inbouwmaten: 495 x 310 mm

 Uitvoering Code Prijs/€

Particuliere prijs, BTW inbegrepen Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden
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 L. 3

GRANIETVELDEN

http://www.bermabru.be/documents/catalog/6281-3300.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6281-5300.xml?lang=nl


Zeer groot pannenrooster met zwarte kunststof steunen.

bxlxh: 260 x 500 x 21 mm

pannEnROOSTERS 

 rvs imitatie 6180-5900 30,00

Worktop saver

Bijzonder harde glasplaat, die praktisch onverwoestbaar is. Hittebestendig en
voedselvriendelijk (bacterievrij). Het hardglas is hittebestendig tot 295°C en 
trekt bovendien nooit krom.

GLaSpLaaT 

 transparant 6180-1030 20,00

pannenrooster Decolux

bxlxh: 300 x 300 x 34 mm
(zie ook Decolux relingsysteem)

pannEnROOSTERS 

 chroom 6255-3200 10,00

 Uitvoering Code Prijs/€

bxdxd: 300 x 400 x 5 mm
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PANNENROOSTERS / GLASPLAAT

http://www.bermabru.be/documents/catalog/6180-5900.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6180-1030.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6255-3200.xml?lang=nl


7-delig messenset met snijplank/lade

1 x schilmes
1 x broodmes
1 x keukenmes
1 x koksmes
1 x vleesmes
1 x snijplank

MESSEnbLOk    

 beuk 6180-9400 99,00

6-delig messenblok
1 x schilmes
1 x broodmes
1 x keukenmes
1 x koksmes
1 x vleesmes
1 x messenblok

Messen in RVS
Kan aan een reling gehangen worden (zie hoofdstuk H).

MESSEnbLOk    

 beuk 6180-9300 79,00

 Uitvoering Code Prijs/€

9-delig messenblok

1 x schilmes
1 x broodmes
1 x koksmes
1 x vleesmes
1 x multifunctioneel mes
1 x vleesvork
1 x aanzetstaal
1 x schaar
1 x messenblok

6-delig messenblok
1 x schilmes
1 x broodmes
1 x keukenmes
1 x koksmes
1 x vleesmes
1 x messenblok

Kan aan een reling gehangen worden (zie hoofdstuk H).

 beuk 6180-9001 69,00

 beuk 6180-9200 89,00

MESSEnbLOk   

MESSEnbLOk   

Particuliere prijs, BTW inbegrepen Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden
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MESSENBLOKKEN

http://www.bermabru.be/documents/catalog/6180-9400.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6180-9300.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6180-9001.xml?lang=nl
http://www.bermabru.be/documents/catalog/6180-9200.xml?lang=nl



