KASTEN
Materiaal en eigenschappen

Rompkast of
corpus
Eigenschappen
De rompkast of de corpus is het geraamte van een keuken en om die reden besteden wij zeer veel aandacht aan de stevigheid en kwaliteit ervan. Ze dient als basis om de deur aan te hangen, om de ladegeleiders in te monteren, om het werkblad
te dragen, kortom als dragend element voor de hele keuken. Hoewel de rompkast verstopt zit achter de deur en onder het
werkblad, zullen wij nooit besparen op de kwaliteit ervan, want met de rompkast wordt de basis gelegd voor onze 10 jaar
lange garantie. Onze rompkasten zijn standaard leverbaar in meer dan 30 kleuren. De rompen worden gemaakt van een
18mm dikke kunststof melamineplaat. De kwaliteitsnorm voor de platen van de binnenkasten is even hoog als de kwaliteitsnorm die we hanteren voor de deuren van melamine. Zelfs de witte platen, die bij de meeste andere keukenzaken
als standaardkleur van mindere kwaliteit gebruikt wordt, zijn bij ons van diezelfde hoge kwaliteit. Dit wil dus zeggen dat,
indien er gekozen wordt voor een keuken met melamine deuren, de binnenkant van de kasten identiek hetzelfde van kleur
zal zijn. Maar er kan ook bewust gekozen worden voor een accentkleur voor de rompkasten. Bij een gelakte of een massieve keuken kan een kleur uitgezocht worden voor de binnenkasten die het beste past bij de kleur van de deuren zelf, ofwel
kan daar ook een accent gelegd worden door van een stijlvolle cottage-keuken de binnenkasten met houtmotief te kiezen.

Rompkast bovenkant

De bovenkant van de rompkast wordt bij ons steeds afgewerkt met een volle bovenplaat, dus niet enkel een smal latje (of
in het slechtste geval zelfs zonder bovenplaat). Dit verhoogt de stabiliteit van de kast en verdeelt ook het gewicht van het
werkblad, zodat niet al het gewicht van het blad op de zijwanden rust. Alleen bij spoelbakkasten en de kasten bij de kookplaat wordt een opening voorzien voor de montage en de verluchting.
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Rompkast voorkant

Alle voorkanten van zowel de leggers als de onder-, boven- en zijwanden van de rompkasten worden afgelijmd met een 1
mm dikke pvc-stootband in dezelfde/vergelijkbare kleur als de kasten (of indien gewenst in accentkleur). Hierdoor wordt
het risico op beschadigingen zeer klein. Héél belangrijk en onderscheidend voor onze keukens, is dat niet enkel de voorkant maar ook de achterkant van de zijwanden watervast afgelijmd wordt. Deze achterkant is niet zichtbaar maar kan wel
tegen een eventuele vochtige muur komen te staan. Wij zullen dit graag laten zien in onze schrijnwerkerij, zodat u zich ook
van die kwaliteit kan overtuigen.

Rompkast achterkant

De ruggen van onze rompkasten worden niet met nietjes achteraan vastgezet. Wij frezen onze ruggen in op 2 cm van de
achterkant. Dit zorgt ook voor extra stevigheid en stabiliteit voor onze zware kasten. Deze ruggen zijn 8 mm dik, waardoor
er nog 12 mm speling is tussen de rugwand en de muur is. Dit zodat er nog wat speling is voor bekabeling.

Aluminium bodemplaat

Alle kasten waar “natte” toestellen ingebouwd worden, worden voorzien van een extra aluminium bodemplaat, om zo de
kans op vochtproblemen nog extra te verkleinen. Voorbeelden van “natte” toestellen zijn : stoomoven, koffiezetter, spoelbak, koelkast, ...

Scharnieren
Eigenschappen
Ook voor onze scharnieren zijn wij altijd op zoek naar het beste op de markt. Momenteel gebruiken wij de CLIP-top BLUMOTION van Blum met geïntegreerde demping. Dit is niet alleen een zeer efficiënt model, maar tevens heel gebruiksvriendelijk. Je kan de demping zeer eenvoudig aan- of uitschakelen met een klein knopje dat ingebouwd zit in het scharnier. Dit
laat toe om zelf de ideale demping te bepalen voor iedere deur, klein of groot.

Clip-Top Blumotion

De voordelen van dit systeem voor de klant zijn :
• BLUMOTION geïntegreerd in de scharniertop
• comfortabele diepteverstelling via het zogenoemde “slakkenhuis” (deze verstelling altijd laten uitvoeren door ons personeel, niet zelf proberen !)
• Mogelijkheid om BLUMOTION uit te schakelen
• zéér eenvoudige montage en demontage van de deuren aan de rompkasten (gewoon kliksysteem, géén schroevendraaiers of andere materialen nodig)
• 3-dimensioneel afstelbaar (met bijpassende montageplaten)
Via de link http://www.vanhoecke.be/nl/actueel/clip-top-blumotion/ kan u kijken naar 2 filmpjes over de werking van de
CLIP-top BLUMOTION.

Carroussel
Eigenschappen
Bij veel keukens wordt niet alleen een rechte wand benut, maar komt er in de keukenopstelling ook een hoek voor. Deze
hoek zorgt vaak voor moeilijkheden omdat de klant niet weet welke de mogelijkheden zijn. Een draaicarroussel is maar
één van de vele mogelijke oplossingen die er bestaan om een hoek in een keuken te benutten.
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Verschillende mogelijkheden

Graag sommen wij voor u op welke mogelijkheden u heeft om een hoek al dan niet te benutten :
• een verloren hoek. Hierbij wordt in de hoek géén kastruimte voorzien en is dit dus volledig onbenutte ruimte.
• een hoek-onder-kast; hierbij wordt een kast gemaakt die doorloopt tot in de hoek. In deze kast is standaard 1 legplank
voorzien.
• een hoek-onder-kast met inbouwmogelijkheid. Hierbij wordt een kast gemaakt die doorloopt tot in de hoek. In deze kast
wordt een een Lemans-systeem of een magic corner carroussel-systeem ingebouwd.
• een hoekkast waarin een draaicarroussel is ingebouwd die 360° ronddraait.
De bodem en de draaiplaten zijn volledig gemaakt van PVC. Deze kunnen niet zwellen, en er kan ook niets tussendoor
vallen zoals dit wel gebeurt bij draaicarrousels waarvan de draaiplaten verchroomd draadwerk zijn. In onze showroom kan
u zien dat de deuren van deze carrousels zich ook altijd netjes terug in de originele positie draaien en mooi afsluiten.
Bij een schuine hoekkast wordt in plaats van een rechte hoek van 90° een hoek gemaakt van 2 maal 135° en wordt er een
kast schuin geplaatst (kast met legger of ladenkast) .

LeMans systeem

Het LeMans systeem zijn 2 in hoogte verstelbare draaiplateau sets, die volledig uitrekbaar zijn. De maximale belasting per
plateau is 25kg en de draaiplateaus komen volledig uit de kastruimte. Dit is een goed syteem voor gebruik in hoekkasten
en de plateaus zijn in hoogte verstelbaar.

Lades
Eigenschappen
Alle laden hebben een 16mm dikke kunststof bodem ( 750 DEN ; 150 gr melamine ). Onze keukens worden standaard voorzien met laden die voorzien zijn van het BLUMOTION en indien gewenst het TIP-ONsysteem. De montage van de voorraadladen verloopt machinaal. Zijkanten, bodem en rug worden perfect samengeperst zodat het front feilloos kan afgesteld
worden, en dit zowel naar boven als naar beneden, zowel van links naar rechts, en zelfs kantelbaar.

Tip-On systeem

Dankzij de mechanische openingsondersteuning TIP-ON gaan greeploze deuren, klapdeuren en lades moeiteloos open
door ze aan te tikken. Om te sluiten volstaat het om de deur of de lade zachtjes dicht te duwen.

Tip-On Blumotion systeem

TIP-ON BLUMOTION combineert de voordelen van een mechanische openingsondersteuning TIP-ON met de beproefde
BLUMOTION-demping. Hierdoor kan de lade openen door licht aan te tikken en sluit ze zacht en geruisloos. Dankzij de
openingsondersteuning volstaat een tik tegen het front. waardoor grepen of greeplijsten niet meer noodzakelijk zijn. Zelfs
hoge en brede fronten worden geopend door eenvoudig aantikken. De openingsbeweging wordt mechanisch ondersteund, elektriciteit heeft u hier dus niet voor nodig. TIP-ON BLUMOTION is mogelijk bij LEGRABOX en TANDEMBOX van
Blum en bij MOVENTO geleiders waardoor het ook toegepast kan worden bij houten lades.

Legrabox

LEGRABOX is een lade met rechte zijden aan de binnen- en buitenkant. Het strakke, elegante ontwerp is standaard in inox
maar is ook in een andere kleur verkrijgbaar. Dit geeft de lade een tijdloze en stijlvolle uitstraling, waardoor de lade perfect
past in elk type keuken. Dankzij de antifingerprint coating worden er geen vingerafdrukken op de lades achtergelaten. Zo
verloopt het reinigen eenvoudig. Bij de voorraadlades is ook LEGRABOX free beschikbaar. Deze lades worden afgewerkt
met zijkanten uit inox en voorfront in glas en kunnen gecombineerd worden met elke beschikbare ladekleur. Zo ontstaat
een harmonieus geheel, dat niet enkel mooi maar ook praktisch is. LEGRABOX free met glazen voorfronten zorgt bijvoorbeeld bij de voorraadkast voor een goed overzicht van de inhoud. Voor dit ladetype zijn ook lade-indelingen beschikbaar
om de voorraad mooi te kunnen organiseren in de lade.
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Servo-drive

Nieuw is de mogelijkheid om uw voorraadlades te
voorzien van het SERVO-DRIVE systeem. De basis
hiervan is een electrische sturing die de impuls
geeft tot het openen van een lade. Hierbij volstaat
het om het front kort aan te duwen of lichtjes te
trekken aan de greep, en de laden openen vanzelf
! En dankzij BLUMOTION sluiten de voorraadladen
ook weer zacht en geruisloos. SERVO-DRIVE is dé
ideale oplossing voor greeploze keukens. Alle voorraadlades kunnen voorzien worden van zeer handige indelingen en aan de zijwand verhoogd worden
(met een zogenoemde boxsite) zodat er niets uit de
voorraadlade kan vallen wanneer er bijvoorbeeld
potjes gestapeld worden. Voor meer informatie
betreffende deze indelingen en het SERVO-DRIVE
systeem, verwijzen wij u graag door naar de website www.orgalux.com.

Verborgen voorraadlades

In de meeste keukens worden zogenoemde “apothekerskasten” aangeraden. Hierbij wordt in de kast een standaardsysteem ingebouwd om een volledig overzicht te hebben over de inhoud van de kast en om er makkelijk aan te kunnen.
Wij adviseren om in de plaats van een apothekerskast gebruik te maken van een kast waarbij achter een deur verborgen
voorraadladen geplaatst worden. Dit heeft volgende voordelen :
• voorraadladen kunnen in breedte en diepte op maat gemaakt worden in tegenstelling tot apothekerskasten die een
vaste breedte (30 of 40 cm) en standaard kastdiepte hebben.
• de bodems van voorraadladen zijn vlak zodat er niets tussendoor kan vallen in tegenstelling tot rekjes van apothekerskasten die niet dicht zijn zodat alles er door valt.
• voorraadladen bieden de mogelijkheid om de hoogte tussen 2 voorraadladen optimaal te benutten. Bij apothekerskasten verlies je tussen 2 rekjes altijd de hoogte van de zijkant van het rekje (beperkte maximale laadhoogte).
• bij voorraadladen kan je iedere lade apart uitnemen en zuiver maken of indien nodig vervangen en bij apothekerskasten moet je altijd het volledige systeem uittrekken.
• het geheel is veel steviger bij aparte voorraadladen omdat iedere lade zijn eigen geleider draagt. Apothekerskasten
moeten hun totaalgewicht verdelen over 1 geleidersysteem.
Aangezien wij maatkeukens maken, maken wij de voorraadladen ook op maat voor u, van de kleinste besteklade tot de
grootste voorraadlade. De LEGRABOX-laden van BLUM bieden bijna onbeperkte mogelijkheden.
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OPENINGSUREN
Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 18.00 u. (april tot sept.)
Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 20.00 u. (okt. tot maart)
Vrijdag 10.00 - 18.00 u, Zaterdag 10.00 - 17.00 u.
Zondag - Feestdag 13.00 - 17.00 u.
Woensdag sluitingsdag.
’s Avonds een afspraak is ook mogelijk.
U kan ook een afspraak maken via onze website.

www.facebook.com/GoossensKeukens
011 80 55 10

info@goossens.be

Goossens Keukens N.V. - Astridlaan 276A - 3900 Overpelt

www.goossens.be

