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De nieuwe voordelen van de 
schüller.C collectie 2020 

voor meer differentiatie en 
een unieke positionering.
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NEW INSIDE
Optimus stelt nieuwe normen bij lade / 
korfsystemen. De keuken van binnenuit 
opnieuw vormgeven, was hierbij ons 
uitgangspunt. Voor ons betekent dit een 
optimale meerwaarde bieden, die tech-
nisch en esthetisch volledig overtuigt.

LEVERBAAR
Showroomkeukens 
vanaf week 41 / 2019

Commissiekeukens 
vanaf week 02 / 2020

OPBERGRUIMTE IN PLAATS 
VAN PLINTHOOGTE
Een nieuwe korpushoogte in combinatie 
met een lage plint biedt meer opberg-
ruimte en ondersteunt de trend naar de 
woonkeuken met zijn kubistische 
uiterlijk. 

Scan de QR-code en ervaar 
live de innovaties van de 
schüller.C collectie.

DE INNOVATIES
VAN DE SCHÜLLER.C
COLLECTIE 2020

SCHÜLLER BIEDT 
U DE INNOVATIE-
VOORSPRONG DIE 
U TEGENWOORDIG 
OP DE KEUKENMARKT 
NODIG HEEFT.
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WIJ HEBBEN DE 
INNERLIJKE WAARDEN NOG
WAARDEVOLLER GEMAAKT!

OPTIMUS:
HET NIEUWE 
LADE / KORFSYSTEEM

VOORDEEL: Het nieuwe Optimus lade / korfsysteem combineert designeisen met 
optimale functionaliteit. Dat betekent: een elegant smal, kubistisch uiterlijk van de lade /
korf en een consequent op elkaar afgestemde kleurstelling in agaatgrijs en carbongrijs. 
Het systeem is gebaseerd op een platform dat vele mogelijkheden biedt: van open 
relingkorven of transparante glas-boxsides tot een gesloten box-cap-oplossing van 
metaal. Dit alles uitgevoerd in hoogwaardige kwaliteit en technische perfectie, zoals 
de gesynchroniseerde geleiding voor een soepele, stille loop. Eigenlijk het optimale 
lade / korfsysteem voor de keuken. Wij noemen het niet voor niets: Optimus.

Alleen degenen die zelfs het goede in twijfel trekken, maken het nog beter. Zo ontstond 
Optimus – een zonder beperkingen volledig nieuw ontwikkeld lade / korfsysteem. Juist door 
de samenwerking tussen onze Schüller-productontwikkelaars en onze beslagleverancier Blum, 
gekoppeld aan tientallen jaren gezamenlijke ervaring, hebben we een systeem gecreëerd, 
dat de waarden van uiterlijk, kwaliteit, functionaliteit en montagegemak perfect combineert.
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DESIGN, KLEURSTELLING, FUNCTIE: 
OPTIMUS STELT NIEUWE NORMEN 
OP HET GEBIED VAN LADE / KORFSYSTEMEN. Hoogwaardig 

design dankzij 
innovatief 
box-systeem.

Chique, afgestemde 
kleurstelling in agaat-
grijs en carbongrijs 
voor een harmonieus 
totaalplaatje.

Extra hoge 
dynamische
belastbaar-
heid van 40 
en 70 kg.

Groot uitrustingsassor-
timent voor optimale 
benutting van de 
opbergruimte.

Rechthoekige overgang 
van de zijwanden naar 

de bodem voor de 
perfecte aansluiting 

van voorraden.De carbongrijze antislip-
inlegmat met microraster-

structuur benadrukt de 
hoogwaardige uitstraling.

Alle zijwandonderdelen 
vervaardigd van metaal.

Verschillende boxside-
varianten dankzij 
platformsysteem.

Smalle, elegante 15 mm 
zijwanden met kubistisch 
uiterlijk.

Zeer soepele loop 
dankzij gesynchroni-
seerde geleiding.

Hoge front- 
en zij-
stabiliteit.
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HET 
OPTIMUS 
LADE / KORFSYSTEEM 
BIJ C1/X1 VOORDEEL: Alles perfect op elkaar afgestemd. Met Optimus 

biedt Schüller in de gehele schüller.C collectie en in alle 
hoogtes het optimale lade / korfsysteem met de beste 
esthetiek en tegelijkertijd hoge kwaliteit. Elke keuken, ook 
in het instapsegment, maakt een hoogwaardige indruk en 
is zowel functioneel als technisch toonaangevend.

RELING-SIDE:
De standaarduitvoering van de 
korven bij C1 en X1 bestaat uit 
zijwanden met rechthoekige 
metalen reling in stijlvol agaat-
grijs. Daarnaast bieden wij de 
speciale, luxere uitvoering voor 
C1/X1 korven met glas-boxside of 
metalen box-cap aan. De lade / 
korfbakken zelf zijn altijd van 
metaal in de kleur agaatgrijs.

Er worden geen grenzen 
gesteld aan de vele 
verschillende uitrustings-
mogelijkheden. Door de naad-
loze, rechthoekige overgang 
tussen de zijwanden en de 
bodem kan de inhoud zonder 
tussenruimte tegen de 
zijwanden worden geplaatst. 
Dit creëert een toegevoegde 
waarde in de keuken. Ons 
voorbeeld: in de lade bestek- 
indeling in eiken natuur, in de 
korven Flex-Boxen en geperfo-
reerde houten plaat met ronde 
staafjes als bordenhouders.
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HET 
OPTIMUS 
LADE / KORFYSTEEM 
BIJ C2/X2/C5

De Optimus-laden met hun slanke 
metalen zijwanden van 15 mm zijn 
verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 
als normale zijwanden of met 
gereduceerde hoogte voor gebruik 
onder een inductiekookplaat.

GLAS-BOXSIDE:
De standaarduitvoering van de 
C2/X2 en C5 korven bestaat uit 
een gesloten, hoogwaardige 
glas-boxside. Bijzonder praktisch 
is de uitvoering met 15-mm-reling, 
glas en zijwanden als gesloten 
eenheid. Als speciale, luxere 
variant bieden wij ook een 
metalen box-cap-uitvoering aan.

VOORDEEL: De bewuste materiaalkeuzes voor Optimus, 
gekoppeld aan een hoge designstandaard, maakt de schüller.C 
collectie ook van binnenuit bijzonder aantrekkelijk. Juist de 
extra smalle, rechthoekige zijwanden van laden en korven 
onderstrepen de esthetische eisen. Een zeer soepele loop 
dankzij een gesynchroniseerde geleiding biedt een hoge 
functionele kwaliteit.

Het is de binneninrichting die van 
de keuken de perfecte 'werkplek' 
maakt. Maak gebruik van de vele 
mogelijkheden die de schüller.C 
collectie biedt. Als voorbeeld: de 
modulaire, stapelbare Flex-Boxen 
in eiken natuur en een heleboel 
opbergruimte, ook voor grote 
keukenspullen.
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HET OPTIMUS 
LADE / KORFSYSTEEM
MET MEERWAARDE 
UITRUSTING VOOR 
C1/X1/C2/X2/C5 VOORDEEL: Het bijzondere highlight van het Optimus lade / 

korfsysteem is de optionele volledig metalen box-cap-uitrusting. 
De hoge zijwand met zijn bijzonder chique uitstraling en smalle 
vormgeving brengt design in het binnenste van de keuken. Mooi, 
functioneel en van hoge kwaliteit. De metalen box-cap biedt het 
optimale wat een lade / korfsysteem kan presteren.

DE SPECIALE BOX-CAP-
UITRUSTING VAN METAAL:
Alles één geheel qua kleur, 
materiaal en uitstraling. Smalle 
metalen zijwanden in agaatgrijs, 
bewust afgestemd op een interieur 
in carbongrijs, onderstrepen het 
hoogwaardige design. Optimus 
metalen box-cap – inzetbaar als 
luxe meerwaarde variant voor alle 
keukens van de schüller.C collectie.

De metalen box-cap maakt van 
de korven optimale opberg-
ruimte. Hoog gesloten en klaar 
voor de grote diversiteit aan 
binneninrichtingsvarianten van 
de schüller.C collectie. Altijd 
alles netjes opgeruimd en 
veilig opgeborgen. Als voor-
beeld: variabel verdelings-
raamwerk, porseleinen  
schalen, magnetisch ver-
delingsraamwerk en houten 
gaatjesbodem met verdelers.

Nieuw en mogelijk 
dankzij Optimus: de 

magnetische verdelings-
raamwerken in de lade 

worden aan de zijkant of 
achterkant bevestigd.
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HET 
OPTIMUS 
AFVAL-SORTEER-
SYSTEEM VOORDEEL: Een goed idee is ook ons nieuw ontwikkelde afval-

sorteersysteem. Afvalsortering gebeurt meestal in de spoelkast – dit 
in combinatie met een juiste installatie van aanvoer en afvoer van 
water. Optimus biedt hiervoor een oplossing: een verkorte korfdiepte 
biedt ruimte voor leidingwerk en zorgt door de extra uittreklengte 
voor een betere bereikbaarheid van de afvalemmers.

AFVALSORTEERSYSTEEM
Optimus is ook hier geoptimaliseerd. 
Het hangende afval-sorteersysteem 
biedt nu een verbeterde verbinding 
van het front met de afvalemmers in 
de kastbreedtes 45, 50 en 60 cm en is 
daardoor uiterst flexibel als het gaat 
om het duurzaam scheiden van afval. 
Als voorbeeld: hangende drievoudige 
afval-sortering met twee afvalemmers 
van elk 13 liter en een van 28 liter.

U kunt kiezen uit twee sys- 
temen: de hangende oplossing 
met ingehangen emmers of 
een staand systeem, waarbij 
de emmers op een raster-
bodem in het uittrekelement 
staan. Hier als voorbeeld: 
hangend afvalsorteersysteem 
met twee 28-liter-afvalemmers.



16 17

PERFECTE 
AANSLUITING TUSSEN 
ZIJWAND EN BODEM.

METALEN INDELINGEN
Praktisch en mooi tegelijkertijd. De metalen verdelings- 
raamwerken kunnen op elke gewenste plek tussen de 
zijwanden worden geplaatst en zo snel orde scheppen 
in alles wat u direct bij de hand wilt hebben. 

BESTEKINDELING IN EIKEN NATUUR
Esthetisch opgeruimd en perfect geïntegreerd – de 
bestekindeling van eiken natuur. Het bestek en alles 
wat u dagelijks nodig heeft fraai gepresenteerd en 
goed toegankelijk.

DE GETOONDE BINNENINDELINGEN 
ZIJN VOORBEELDEN VAN DE VELE 
MOGELIJKHEDEN.

Dankzij de rechthoekige 
overgang sluiten alle 
binnenuitrustingen van 
de schüller.C collectie 
naadloos aan op de 
zijwanden. 
(afb. Flex-Box)

COMBI-UITRUSTING
De magnetische metalen raamwerken en de porseleinen  
inzetelementen kunnen uitstekend met de box-cap-uitrusting 
worden gecombineerd. Optimale benutting van de opberg-
ruimte en een opgeruimde indruk zijn hierbij gegarandeerd.

BESTEKINDELINGEN VAN KUNSTSTOF
Het is mogelijk om te kiezen uit verschillende kunststof 
bestekindelingen. Uitnemen, schoonmaken en weer in 
de lade leggen. Geschikt voor iedereen die van 
ongecompliceerd houdt.
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OPTIMUS: 
DE KWALITEIT ZIT 'M 
NATUURLIJK IN HET DETAIL.

FRONTVERSTELLING: met het 
Torx T20-systeem kunt u alle 
instellingen uitvoeren. Dat 
vereenvoudigt de montage.

1 – EXACTE FRONTPOSITIE: voor 
een eenvoudigere montage en 
een exact voegenbeeld zorgt de 
Optimus-uittrektechnologie.

5 – HOGE BELASTBAARHEID: 
met een dynamische belasting 
van 40 of 70 kg, afhankelijk van 
de lade- of korfuitvoering, is het 
Optimus-systeem perfect geschikt 
voor de keuken waaraan hoge 
eisen worden gesteld.

1 – HOOGTEVERSTELLING

2 – GESYNCHRONISEERDE 
GELEIDING: Optimus garandeert 
een stille, gelijkmatige loop. Het 
gebruiksgemak is ongekend dank-
zij de zwevend lichte geleiding.

2 – FRONTDEMONTAGE

3 – UITHANGBEVEILIGING: 
de uithangbeveiliging staat garant 
voor veiligheid en kwaliteit.

3 – ZIJDELINGSE VERSTELLING

4 – VERTICALE STABILITEIT: 
een lange levensduur en hoge 
belastbaarheid zijn kenmerkend 
voor Optimus. De verticale en 
horizontale stabiliteit zorgt voor 
een gelijkmatig voegenbeeld.
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1 – TRAPLOZE OVERGANGEN: 
Optimus is een prachtige ver-
schijning dankzij vlak in elkaar 
overlopende onderdelen.

2 – ZIJWANDDESIGN: karakteris-
tiek bij Optimus zijn de bijzonder 
fraai vormgegeven zijwanden met 
exact passende overgangen.

3 – BRANDING: kwaliteit en merk 
zichtbaar maken. Daarvoor zorgt 
onder meer de branding-clip op 
de bovenste lade/korf.

5 – INTERIEUR: lade- en korf-
bodems zijn net als de antislip-
inlegmat bewust in carbongrijs 
gehouden en vormen een perfecte 
aanvulling op de zijwanden in 
agaatgrijs.

4 – ZICHTBARE DELEN: alles als uit 
één stuk in agaatgrijs en van hoog-
waardig metaal – de zijwanddelen 
bij Optimus.

6 – RECHTE HOEK: 
de rechthoekige, rechte overgang 
van de zijwand naar de bodem 
maakt een elastische lip overbodig 
en biedt meer mogelijkheden voor 
de binnenindeling.

7 – VLAK AFSLUITENDE AFDEKKAP: 
de vlak afsluitende afdekkap aan 
de binnenzijde maakt de perfecte 
aansluiting van de binnenindeling 
mogelijk en integreert harmonieus 
in het totaalplaatje.

2 – INSTELLINGEN: 
het Optimus-systeem biedt aan 
de binnenzijde uniforme instel-
mogelijkheden bij lade en korf.

1 – FRONTBEVESTIGING: 
het beslag zorgt voor een perfecte
positionering van het front en 
ondersteunt de frontstabiliteit 
optimaal.

3 – NEIGINGSINSTELLING: 
voor een perfecte afstelling is de 
ladebak uitgerust met een neigings
instelling. De vaste verbinding van 
de zijwanden met het front zorgt 
voor een hoge stabiliteit.
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WIJ HEBBEN DE 
KLEURSTELLING 

AAN DE TIJDGEEST 
AANGEPAST.

VAN BINNEN 
NAAR BUITEN 

GEZIEN

STIJLVOLLE 
UITSTRALING
Functie en design 
vormen samen een 
perfecte binnen-
uitrusting voor de 
nieuwe schüller.C 
collectie.

Nieuwe zienswijzen, nieuw design – de 
tijden veranderen. Waar vroeger hoog-
glanzend gevraagd werd, wil men tegen-
woordig liever mat. Of anders gezegd: 
professionele designeisen zijn door-
gedrongen tot de consumentenmarkt. En 
daar voldoen wij graag aan – niet alleen 
wat betreft het front, maar ook binnenin.

VOORDEEL: Ons nieuwe binnenkleur-
concept in agaatgrijs bij (opstaande) 
randen, gecombineerd met het carbon-
grijs van de bodems, past precies in de 
tijdgeest en biedt een antwoord op de 
veranderde kleurbeleving van de  
klanten. Grijs staat voor functioneel 
design gecombineerd met een nadruk-
kelijk esthetische beleving. Het geeft 
blijk van bewuste materiaalkeuzes in 
combinatie met hoge kwaliteitsnormen. 
En dat is precies wat onze nieuwe 
schüller.C collectie uitdrukt. Sterk design 
in een goede prijs-kwaliteitverhouding. 
Wij laten u graag op de volgende pagina 
zien, hoe fraai dat eruit ziet.
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VOORDEEL: C5 met zijn nieuwe 
korpushoogte van 84,5 cm 
speelt in op de trend naar een 
steeds opener keukendesign en 
de integratie van keukens in de 
woonruimte. De hogere korpus in 
combinatie met onze nieuwe, lage 
plinthoogtes van 5 of 7,5 cm geeft 
een kookeiland bijvoorbeeld een 
veel huiselijker karakter. Nog een 
goed verkoopargument is dat er 
meer opbergruimte in plaats van 
plinthoogte ontstaat. Om de 
nieuwe hoogte te bereiken, 
hebben we de middelste korf 
met een halve rasterafstand 
verhoogd, zodat deze perfect 
in ons systeem past:

WIJ LATEN DE
KEUKEN STIJGEN 
NAAR NIEUWE 
HOOGTES: C5

NIEUWE 
KORPUSHOOGTE

84,5 CM

C5

78,0 CM

C2/X2

71,5 CM

1
1

1

2
2 2,5

2,5 3 3

C1/X1

Plus werkblad

Plus plinthoogte

EXTRA OPBERGRUIMTE 
IN DE MIDDELSTE KORF: 
Bij C5 is de middelste 
korfhoogte met een halve 
rasterafstand gegroeid. Dit 
creëert meer opbergruimte, 
precies daar waar het nodig 
en ook zinvol is.

NIEUWE KORPUSHOOGTE 

84,5 CM
 NIEUWE PLINTHOOGTES
5 EN 7,5 CM

C5 biedt meer mogelijk-
heden voor de individuele 
vormgeving van een keuken. 
Die krijgt zijn kubistische 
uiterlijk door een geredu-
ceerde plinthoogte en biedt 
zo een architectonisch 
ruimtelijk effect.
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C5 – MEER DAN ALLEEN 
EEN NIEUWE HOOGTE.

VOORDEEL: Systeem C5 is 
opgebouwd uit zes hele raster-
hoogtes van 13 cm en een halve 
rasterhoogte van 6,5 cm, wat 
resulteert in een onderkast-
hoogte van 84,5 cm. Met 35, 46 
en 56 cm zijn drie verschillende 
korpusdieptes mogelijk. De 
nieuwe korpushoogte 84,5 cm 
in combinatie met een plint van 
5 cm en een 1,6 cm dik werkblad 
zorgt voor een ergonomische 
werkhoogte van 91,1 cm. 

De bovenkasthoogte 84,5 cm 
maakt het C5-systeem compleet 
en vormt zo een aanvulling op 
een breed scala aan hoge 
kasten en bovenkasten met 
een uniform voegenpatroon. 
Daarmee is de nieuwe  
C5-hoogte een optimale uit-
breiding van de bestaande 
schüller.C collectie.

De maattabel laat zien hoe C5 
in een ontwerp zou kunnen 
worden ingezet. Meer hierover 
vindt u in het verkoophand-
boek 2020 of in uw plannings-
software.

Bovenkast-korpusdiepte 35 cm

Onderkast-korpusdiepte
35 / 46 / 56 cm

Plint 5 cmPlint

1,0 13
2,0 13
3,0 13

4,5 13
5,5 13
6,5 13
7,5 13
8,5 13
9,5 13

10,5 13
11,5 13
12,5 13

O..91
91,0

O..78
78,0

O..65
65,0

U..84
84,5

U..84
84,5

H5/G5149..
149,5

H5/G5201..
201,5

H5/G5214..
214,5

H5/G5227..
227,5

O..52
52,0

O..39
39,0

O..71
71,5

O..84
84,5

3,9 Werkhoogte 93,4

3,5 6,5

Werkhoogte 93,4

Bouwhoogte 154,5

Bouwhoogte 206,5

Bouwhoogte 219,5

Bouwhoogte 232,5

13,5 13
14,5 13
15,5 13
16,5 13
17,5 13

Hoge kast-korpusdiepte
35 / 46 / 56 / 66 cm

Nismaat 48,1 Nismaat 54,6

MAATOVERZICHT – C5 KORPUSHOOGTE 84,5 CM

Bestaande korpushoogtes Nieuwe korpushoogtes C5

U..84 U..84U..84 U..84U..84 U..84 H5/G5149.. H5/G5201.. H5/G5214.. H5/G5227..

Werkblad

3,0

Werkblad

3,0

Plint- 
hoogte

Artikel

Korpushoogte

Nishoogte

Werkhoogten/
Bouwhoogten

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

84,5 84,5

50,4 56,9 55,5 54,6

84,5 84,5

49,0

84,5 84,5

48,1

93,4

95,9

98,4

100,9

103,4

105,9

108,4

92,5

95,0

97,5

100,0

102,5

105,0

107,5

91,1

93,6

96,1

98,6

101,1

103,6

106,1

93,4

95,9

98,4

100,9

103,4

105,9

108,4

92,5

95,0

97,5

100,0

102,5

105,0

107,5

91,1

93,6

96,1

98,6

101,1

103,6

106,1

149,5

154,5

157,0

159,5

162,0

164,5

167,0

169,5

201,5

206,5

209,0

211,5

214,0

216,5

219,0

221,5

214,5

219,5

222,0

224,5

227,0

229,5

232,0

234,5

227,5

232,5

235,0

237,5

240,0

242,5

245,0

247,5

3,91,6 3,91,6
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