TOT 100%

KORTING
OP ELEKTRO

*

SUPER

SOLDEN **

IXINA.BE

MEER INFORMATIE BIJ UW IXINA-RAADGEVER. ACTIE GELDIG TOT 31/07/2018 IN ALLE IXINA-WINKELS.

TAHA

*
€ 10.999
...

INCL. 4 ELEKTROTOESTELLEN / INCL. SANITAIR

“Wij willen dat onze keuken ook over 15 jaar nog
actueel oogt. Daarom gingen we voor dit model in
cottagestijl met designfornuis.”

“Met de elektronische bediening
van de koelkast kunnen we heel
precies en makkelijk de gewenste
temperatuur instellen. Bovendien
biedt de bigBox voldoende ruimte
om ook grote stukken te bewaren.”

Beschikbaar in 1 kleur

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Gasfornuis SMEG - TR93BL
Dampkap - LB88574
Koel-vriescombinatie - 178cm - KI86VVF30
Vaatwasser - SN636X00AE

Afmetingen: 440 / 320 x 110 cm

Spoeltafel - SHOCK Optima
Mengkraan GROHE - Essence

* Voor elke uitgeruste keuken met minstens 4 elektrotoestellen waarvan de waarde van de toestellen niet meer dan 25% van de waarde van het keukenmeubel bedraagt, wordt 100% van de elektro aangeboden.
Aanbod geldig op alle keukenmodellen en op de elektromerken AEG, Zanussi, Bosch, Siemens, SMEG, Whirlpool, Candy en Bauknecht. Actie geldig van 1 juli tot 31 juli 2018.
** Op keukens en elektrische huishoudapparatuur met het soldenetiket in de winkel. Actie geldig van 1 juli tot 31 juli 2018.

RODA

*
€ 9.999
...

INCL. 6 ELEKTROTOESTELLEN / INCL. SANITAIR

STOOMOVEN
Kook gezonder en met meer smaak
De stoomoven is vandaag niet meer weg te denken
uit uw keuken: u kookt sneller, gezonder én
lekkerder. Dankzij de zachte garing blijft de smaak
van de ingrediënten beter bewaard, net als alle
voedingsstoffen, zoals vitaminen en mineralen.

“Mijn man houdt van coole
snufjes: toen hij de verlichting
onder het werkblad zag,
was hij meteen verkocht.”

6 beschikbare kleuren

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Microgolfoven - KMK721000M
Stoomoven - KSK792220M
Inductiekookplaat - HK874400FB
Dampkap - DCE5980HM
Koelkast - 122 cm - SKB51221AS
Vaatwasser - FSB52600Z

Afmetingen: 363,5 / 210 x 109 cm

Spoeltafel + mengkraan COMPONENTI - 40XR10TOP + Livixi

CLARA

MODA

*
€ 7.999
...

*
€ 4.999
...

INCL. 6 ELEKTROTOESTELLEN / INCL. SANITAIR

INCL. 5 ELEKTROTOESTELLEN / INCL. SANITAIR

Afmetingen:183 x 238 x 266 cm

6 beschikbare kleuren

“Geen handgrepen en een sober zwart kader zorgen voor een
stoere en chique look... wij gingen meteen door de knieën voor dit
model. Bovendien matchen de ovens dankzij een zwart design.”

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Pyrolyseoven - AKZM8480NB
Kookplaat met geïntegreerde dampkap - SLIMB2O
Koelkast - ARG8151A++
Vaatwasser - WIC3B16
Microgolfoven - AMW506NB
Spoeltafel FRANKE - Strata
Mengkraan FRANKE - Neptune Evo

Afmetingen: 305 x 275 cm

6 beschikbare kleuren

De 100% zelfreinigende oven
U wilt een propere oven, zonder moeite en tijdverlies?
Met een pyrolyseoven volstaat een druk op de knop.
De temperatuur wordt heel snel verhoogd naar 500 °C
waardoor al het vet en vuil verpulverd worden, zonder
dat er een chemisch product aan te pas komt.

IN DE PRIJS INBEGREPEN

“5 jaar garantie op
de elektrotoestellen,
da’s mooi meegenomen!”

PYROLYSEOVEN

Pyrolyseoven - HBG675BS1
Vitrokeramische kookplaat - PKE645D17
Dampkap - DWK97HM60
Koelkast - KIL18V20FF
Vaatwasser - SMV24AX00E
Spoeltafel + mengkraan BLANCO - PACK DINAS 6S + MILA -5

BAHIA

*
€ 3.499
...

INCL. 5 ELEKTROTOESTELLEN / INCL. SANITAIR

Afmetingen: 390 cm

15 beschikbare kleuren

IN DE PRIJS INBEGREPEN

OVENS

Multifunctionele oven - ZZB21601XX
Vitrokeramische kookplaat - ZEV6341XBA
Dampkap - ZHB92670XA
Frigo - 122 cm - ZBA22021SV
Vaatwasser - ZDT22005FA
Spoeltafel + mengkraan FRANKE - ESX614PACKSP

Exclusief bij IXINA en nergens
anders: het bekende Italiaanse
merk Zanussi bracht een nieuw
assortiment ovens uit. Eenvoudig te
bedienen, elegant vormgegeven en
natuurlijk met 5 jaar garantie.

* Meeneemprijzen 21% btw inbegrepen, geldig t.e.m. 31/07/2018, zolang de voorraad strekt.
De prijzen van al onze keukens zijn exclusief toebehoren en muurbekleding.
Niet-contractuele foto’s van keukenmodellen en inbouwapparaten.

“5 jaar garantie op
de elektrotoestellen,
da’s mooi meegenomen!”

KEUKENS VAN IXINA. ALTIJD MET JE MEE.

ADVIES OP MAAT,
EEN LEVEN LANG

INNOVATIES DIE MEE ZIJN
EN VOORUITLOPEN

DE EXPERTISE VAN IXINA,
KEUKENPLEZIER VOOR IEDEREEN

