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U heeft zojuist het nieuwste Wave Fashion boek geopend en krijgt van 
ons gelijk een belofte. Dit boek gaat haar succesvolle voorgangster  
minimaal evenaren. Zelfs overtreffen. 

Dit is gelukt doordat we zonder twijfel onze missie volgen; een product 
ontwerpen dat het belangrijkste vertrek van uw huis, de keuken, kleur 
en karakter geeft. De ingrediënten die hiervoor nodig zijn; gevoel voor 
stijl en techniek, durf, vizier vooruit en een fijne samenwerking met 
vakgenoten. Voeg hieraan toe een gedreven fotograaf die toegang krijgt 
tot inspirerende keukens om onze juweeltjes vast te leggen en het 
nieuwste Wave Fashion boek is een feit. 

De nieuwe collectie heeft lef. Afzuigunits in frames die desgewenst een 
volledig kookeiland overspannen. We houden van wit, maar zijn nog 
meer verliefd op matter dan mat zwart. Stoere lederen sleeves worden 
gecombineerd met glossy messing units. Wand modellen komen los van 
de muur en onze plafond units zijn ware verlichtingselementen. 

Wij wijzen u graag op de introductie van een volledig nieuwe lijn sfeer
makers bij Wave – een krachtige collectie lampen voor in de keuken. En 
natuurlijk ook voor in de rest van de living. 

Wij lieten ons de afgelopen jaren inspireren door toonaangevende 
meubelontwerpers, kwaliteitseisen van vakgenoten, maatwerkwensen 
van consumenten en technische kennis van toeleveranciers. Nu is het 
aan ons om u te inspireren. 

Met de fotoreeks die volgt nemen wij u mee naar de setting waar een 
Wave product thuishoort. Een zorgvuldig samengesteld sfeervolle keuken 
waarin geleefd wordt. Uw keuken, ons aanbod.
 

Jerry Severins & Vincent van den Berg
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De wand modellen hebben geen verbinding met het plafond. 
De 1119 en 1120 hebben door hun ophangconstructie zelfs 
nauwelijks verbinding met de muur. Dit idee kan verder door
gevoerd worden door de eiland versies 2119 en 2120 vóór de 
wand te monteren. Heel strak en ruimtelijk. 
De modellen worden veelal gecombineerd met een geïnte
greerd plasmafilter die de lucht zuivert door geuren en fijn
stofdeeltjes te elimineren. Kanaalwerk is niet nodig, waardoor 
de motor weinig weerstand ondervindt. Weinig weerstand 
betekent een laag geluidsniveau en veel capaciteit. Alle mo
dellen kunnen desgewenst ook met afvoer naar buiten gele
verd worden. 
De modellen hebben een verfijnde afwerking. Ze zijn te ver
krijgen in allerlei kleurcombinaties, zoals mat zwart met een 
koperen onderkant. Ze kunnen worden bekleed met leer en 
ook hierbij is spelen met kleurtinten aan te bevelen. Om de 
modellen op te laten gaan in het interieur, bieden wij bijbe
horende verlichtingselementen aan – b.v. model 7611.
De ophangconstructie, de functionaliteit, de stilte, de afwer
king, de aankleedmogelijkheden en de eenheid aan de muur 
met de verdere verlichtingselementen. Deze serie heeft een 
belangrijke gemene deler; ze is verfijnd genoeg om op te gaan 
in het interieur en opvallend genoeg om eruit te springen als 
eyecatcher.

Wand model
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De uitstraling van een eiland model wordt voor een belang
rijk deel bepaald door de ophangconstructie. 
Hangt de afzuigunit met een schacht, pendels of een frame 
aan het plafond, wordt het model strak, industrieel, uitdagend, 
stoer. Deze modellen (2055,2116, 2118, 2119 en 2120) kunnen 
zowel boven een kookeiland als vóór een wand volledig tot 
hun recht komen. De donkere kleuren in combinatie met na
tuurlijke materialen, open constructies, strakke belijningen 
en gedurfde vormen zijn terug te vinden in het hedendaagse 
interieur.

De lampachtige modellen als de 2176, 2551, 2620, 2627 en 
2630 hangen aan stalen draden en zijn daardoor subtiel, 
stijlvol en elegant. Een ingebouwd plasmafilter zuivert de 
kookluchten optimaal. Hierbij worden de geuren, maar ook 
de fijnstofdeeltjes geëlimineerd. Voor uw gezondheid van 
groot belang. Door de vernieuwde ledlens is de verlichting 
aangenaam. Bij geen andere serie is zo duidelijk zichtbaar dat 
de afzuigkap de transformatie van apparaat naar meubel
stuk heeft volbracht. Ze mag een lamp genoemd worden die 
lucht zuivert.

Zoals bij diverse modellen van Wave, kunnen de eilanden in 
alle kleuren geleverd worden. Ook bekleden met leer is mo
gelijk. De meest verkochte kleurstalen zijn afgebeeld. 
Het eiland model is een waardevol meubelstuk in uw interieur 
waarbij de hoogwaardige afwerking is doorgevoerd tot in het 
kleinste detail. Alles moet kloppen.

Eiland model
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tundra  TITANIUM

tundra  SAND

tundra  OFFBLACK

tundra  GREY

tundra  CLAY

tundra  CHOCOLAT

pampas  STRAW

pampas  PITCHBLACK

pampas  OXBLOOD

pampas  DOLPHIN

pampas  MORO

pampas  TAN
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Een inbouw unit moet onopvallend goed zijn. 
Onopvallend zodat zij eenvoudig opgaat in het design van de 
kasten. Hier geldt less is more. Door het weglaten van de 
bediening en het armatuur rondom de leds, is het onder  
paneel strak. Het staal kan in dezelfde kleur gespoten wor
den als de ombouw. De leds kunnen geschakeld worden met 
extra sets ledlampen. Een mooi inline verlichtingseffect  
ontstaat hiermee. 

De techniek moet goed zijn . De unit is erg simpel te monteren 
en kan ten allen tijde aangesloten worden op strakke afvoer
kanalen. Ze kan geleverd worden met verschillende soorten 
interne – en externe motoren. Als vanzelfsprekend kan de 
unit ook functioneren met een plasma- of koolstoffilter en 
de lucht laten recirculeren in de keuken.

Inbouw unit
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Hoe esthetisch perfect een afzuigkap ook kan zijn, er zijn 
keukens die vragen om een volledig weggewerkt afzuig
systeem. De mate waarop een downdraft aan deze wens vol
doet, bepaalt het kwaliteitsniveau.
De modellen 4700 en met name de 4650 slagen hierin met 
een dikke tien. Bij beide kan de top afgewerkt worden met 
het werkbladmateriaal, waardoor de downdraft enkel zicht
baar is als men kookt. Het verlies aan kastruimte is tot een 
minimum te beperken door deze aan te sluiten op een platte 
plintmotor. 

Vijftien jaar ervaring met downdrafts levert een doorontwik
keld, gezond en volwassen niveau van techniek op. Om te 
komen tot een maximale capaciteit, wordt aansluiting op 
strakke, korte kanalen met een plasmafilter aanbevolen.

Downdraft
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Met de nieuwe collectie plafond units is Wave erin geslaagd 
om alle unieke kenmerken van een plafond unit samen te  
laten komen. Stijlvol, beperkte inbouwhoogte en maximale 
capaciteit.
Een plafond unit is stijlvol als zij zich voegt naar haar ombouw. 
Het aangepaste paneel is erg minimalistisch en met het weg
laten van de leds en een mat witte kleur wordt dit effect 
versterkt. Bij model 8230 is zelfs na het stucen de rand on
zichtbaar. 
Door de uitstekende lens van het ledlampje ontstaat een 
aangename verlichting. Ze kan geschakeld worden met extra 
spots, zodat de verlichting in een lijn doorgetrokken wordt. 
Model 8440 laat zien hoezeer een plafond unit en een ver
lichtingselement samen op gaan. Deze unit ís een verlichtings
element. 
Alle units kunnen gecombineerd worden met diverse interne 
en externe motoren. Hierdoor is er voor iedere inbouwhoogte 
een passende oplossing. Model 8231 is zelfs met een interne 
motor niet hoger dan 165 mm. 
Door een aangepast paneel en de verbeterde installatie  
mogelijkheden wordt de maximale capaciteit uit de motor 
gehaald met een laag energie en geluidsniveau. Iedere unit 
is aan te sluiten op strakke kanalen, wat de weerstand ver
laagt. Is de wens om de lucht te recirculeren in de keuken, 
kan op iedere motor een plasma – of koolstoffilter geplaatst 
worden. Model 8673 heeft hiervoor een speciaal luik waar
mee het filter eenvoudig verwisseld kan worden. 

Onopvallende looks in combinatie met een maximaal rende
ment door perfecte installatie mogelijkheden. 

Plafond units
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Als een afzuigkap een meubelstuk is geworden, dan moet zij 
een tango kunnen dansen met haar directe omgeving. Op
gaan in het lijnenspel, de sfeer, de warmte, het lichtplan. Hoe 
kan dat beter dan wanneer we deze omgeving ook een tikje 
naar onze eigen hand zetten? Gewoon door een aantal ele
menten zelf vorm te geven en te produceren.

En zie hier. Een volledig nieuwe lijn sfeermakers bij Wave. Een 
krachtige collectie lampen. Natuurlijk zijn deze producten in 
alle kleurcombinaties leverbaar en kunnen bekleed worden 
met verschillende materialen. Ook de maatvoering is naar 
wens aan te passen. 

De lampen van Wave. Mooi voor in de keuken, boven uw eet
tafel, maar natuurlijk ook voor in de rest van de living.

Verlichting
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De missie van Wave is een product ontwerpen dat het be
langrijkste vertrek van uw huis, de keuken, kleur en karakter 
geeft. Wat kleur en karakter inhoudt, weet u als geen ander. 
Heeft u een bepaald ontwerp in gedachte dat niet terug te 
vinden is in onze collectie, kan daar een tekening van gemaakt 
worden met bijbehorende prijsindicatie. Het kan gaan om een 
aanpassing van een bestaand model of een volledig nieuw 
product. 

Ons advies hierbij is om de afzuigunit en/of lamp te zien als 
een meubelstuk. Stel uzelf dezelfde soort vragen als bij de 
aankoop van een bank of kast. Denk daarbij aan kleurcombi
naties, afmetingen, afwerking, speciale (ophang) constructies, 
bekleding met verschillende materiaalsoorten ed. Wij denken 
met u verder na over de details. Niets is te gek. Dat maakt het 
ontwerp Wave Waardig!

Maatwerk
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Een plasmafilter is speciaal ontwikkeld om lucht te zuiveren. 
Het kan geplaatst worden op iedere motor van een afzuigkap. 
Zodra lucht door deze filter gaat, start de zuiverende werking. 
Schone lucht komt weer terug uw keuken in (recirculeren van 
lucht), waardoor een afvoer naar buiten niet meer nodig is. 
Dit bespaart energie.

Tijdens de zuiverende werking worden niet alleen geuren, 
maar ook bacteriën, virussen, stof, vet en huismijt geëlimi
neerd. Tijdens het koken in huis stijgt het fijnstofgehalte. Het 
filter is in staat om ook deze fijnstofdeeltjes te vernietigen. 
Voor uw gezondheid van groot belang. 

Het filter heeft een zelfreinigende werking, waardoor de le
vensduur tussen de 1015 jaar is. Een ander groot voordeel  
is dat door deze zelfreinigende eigenschap geen extra weer
stand verhogende filters na de vetfilters nodig zijn. Hierdoor 
wordt meer capaciteit uit de motor gehaald. 

Plasmafilter
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Wij hopen dat dit Fashion boek voor u een inspiratie bron is 
ge weest. Wij zijn daarin geslaagd als ons doel is bereikt; u 
bent zich bewust van de mogelijkheid om met de producten 
van Wave het design van uw keuken naar een hoger niveau te 
tillen. 
Plaatjes zijn inspirerend, maar daarmee is uw plan wellicht 
nog niet klaar. Uw keukendealer, architect of interieurbouwer 
helpt u daar graag bij. Wij zijn er om samen met u na te denken 
over passende oplossingen.
Wenst u ons persoonlijk te spreken, kan dat natuurlijk altijd. 
Wij zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op het nummer  
0162 - 47 26 26. Dit nummer kunt u ook gebruiken als u een 
afspraak wilt maken met een van onze adviseurs. U wordt 
dan van harte uitgenodigd in één van onze showrooms in 
Oosterhout (NB) of Zevenhuizen (ZH). Bezoekt u in het najaar 
de toonaangevende woonbeurzen, treft u ons zeker!
Via onze website, Facebook, Instagram en Vimeo zijn meer 
foto’s en filmpjes te vinden over ons aanbod. Hier vindt u ook 
technische details en adviesprijzen.

Laat ons 
u inspireren
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7304   PLAFONDLAMP
vanaf € 1.995,00

7002   PLAFONDLAMP
vanaf € 675,00

7001   PLAFONDLAMP
vanaf € 725,00

7310   PLAFONDLAMP
vanaf € 1.195,00

7611   WANDLAMP
vanaf € 465,00

7612   PLAFONDLAMP
vanaf € 895,00

1055   WAND MODEL
vanaf € 5.495,00

1056   WAND MODEL
vanaf € 5.495,00

1057   WAND MODEL
vanaf € 6.495,00

1066   WAND MODEL
vanaf € 1.795,00

1116   WAND MODEL
vanaf € 1.795,00

1627   WAND MODEL
vanaf € 2.295,00

1620   WAND MODEL
vanaf € 2.195,00

1120   WAND MODEL
vanaf € 2.495,00

1119   WAND MODEL
vanaf € 2.595,00

2055   EILAND MODEL
vanaf € 5.495,00

2056   EILAND MODEL
vanaf € 5.495,00

2057   EILAND MODEL
vanaf € 6.495,00

2066   EILAND MODEL
vanaf € 1.995,00

2120   EILAND MODEL
vanaf € 2.645,00

2119  EILAND MODEL
vanaf € 2.775,00

2118   EILAND MODEL
vanaf € 2.195,00

2116   EILAND MODEL
vanaf € 2.195,00

2176   AFZUIGKAP / LAMP
vanaf € 3.395,00 / 2.395,00

2551   EILAND MODEL
vanaf € 1.595,00

2620   AFZUIGKAP / LAMP
vanaf € 2.895,00 / € 1.995,00

2627   AFZUIGKAP / LAMP
vanaf € 2.995,00 / € 2.095,00

3683   INBOUW UNIT
vanaf € 1.345,00

3663   INBOUW UNIT
vanaf € 1.145,00

3620   INBOUW UNIT
vanaf € 995,00

2630   AFZUIGKAP / LAMP
vanaf € 3.095,00 / € 2.195,00

3757   INBOUW UNIT
vanaf € 995,00

4650   DOWNDRAFT
vanaf € 3.195,00

4700   DOWNDRAFT
vanaf € 2.595,00

8230   PLAFOND UNIT
vanaf € 1.995,00

8673   PLAFOND UNIT
vanaf € 1.995,00

8663   PLAFOND UNIT
vanaf € 1.295,00

8840   PLAFOND UNIT
vanaf € 1.295,00

8231   PLAFOND UNIT
vanaf € 1.495,00

8683   PLAFOND UNIT
vanaf € 1.395,00

8750   PLAFOND UNIT
vanaf € 2.995,00 

8831   PLAFOND UNIT
vanaf € 1.595,00

8888   PLAFOND UNIT
vanaf € 5.595,00

        








