
Model Visueel Beschrijving Bedrag

VELVET GRAPHIQUE

Front nummer 961 
laminaatlak, ultramat 
grafietzwartFront nummer 
963 laminaatlak, ultramat 
roestrood

18 338 €

Type Beschrijving Merk
Afmetingen

(L x P x H en mm)
KEUKENMEUBEL Onderkast, 1 deur 600 x461 x792
KEUKENMEUBEL Onderkast, 2 deuren 1200 x461 x792
KEUKENMEUBEL Uittrekbare bergkast, 1 uittrekelement 600 x461 x360
KEUKENMEUBEL Decoratieve kastwand in glas 8 x1066 x416
KEUKENMEUBEL Kastwand voor onderkast 16 x1070 x360
KEUKENMEUBEL Uittrekbare kast, 1 uittrekelement 600 x561 x360
KEUKENMEUBEL Kastwand voor onderkast 16 x1070 x416
KEUKENMEUBEL Onderkast, 1 deur 450 x561 x792

KEUKENMEUBEL
Onderkast voor kookplaat met afzuiginstallatie:  1 
lade, 1 uittrekelement

900 x561 x792

KEUKENMEUBEL Kastwand voor onderkast 16 x1070 x792
KEUKENMEUBEL Kastwand voor kast 10 x583 x1585
KEUKENMEUBEL Kast voor ovenmicrogolfoven 600 x561 x1485
KEUKENMEUBEL Kastwand voor kast 16 x598 x2169
KEUKENMEUBEL Bekleding spatwand 1200 x16 x1809
KEUKENMEUBEL Opbergkast, 2 deuren 600 x561 x2069
KEUKENMEUBEL Ingewerkte handgreep in het midden 25 x22 x2069
KEUKENMEUBEL Spoelkast, 2 deuren 1200 x561 x792
KEUKENMEUBEL Waterdichte bodem voor spoelkast
KEUKENMEUBEL Passtuk  30  x 19  x  792 
KEUKENMEUBEL Retour op passtukken
KEUKENMEUBEL Kast om op de koelkast te plaatsen 1200 x561 x360
KEUKENMEUBEL Werkblad dikte 38 mm 1230  x600  x38 
KEUKENMEUBEL Werkblad dikte 38 mm 3250  x1100  x38 
KEUKENMEUBEL Dekblad  1070  x 616  x  16 
KEUKENMEUBEL Dekblad  1200  x 587  x  16 
KEUKENMEUBEL Dekblad  620  x 587  x  16 
KEUKENMEUBEL Tafelonderstel 100 x1064 x892
KEUKENMEUBEL Bestekhouder 900 x473 x43

KEUKENAPPARATUUR Four 60cm AEG
KEUKENAPPARATUUR Machine à café AEG
KEUKENAPPARATUUR Table + hotte AEG
KEUKENAPPARATUUR Froid 122cm AEG
KEUKENAPPARATUUR LV AEG

SANITAIR évier Componenti
SANITAIR MITIGEUR INOX a Componenti

Prijs van de gepresenteerde keuken*
18338 € , inclusief Recupelbijdragen

(Meubels, werkbladen, sanitair en elektrotoestellen inbegrepen**) 

* Prijzen inclusief BTW (BTW 21%) tegen CSE-condities: CSE's komen overeen met een permanent voordeel dat door de fabrikant wordt toegekend voor 
de bestelling van een volledige samenstelling volgens een standaardconfiguratie (of tegen een prijsniveau dat daaraan gelijkwaardig is), in vergelijking 
met het totale bedrag van de eenheidsprijzen dat verschuldigd zou zijn in geval van afzonderlijke aankoop van het meubilair. Dit voordeel, waarvan wij 
u laten profiteren, vloeit met name voort uit de optimalisering van de productie en de schaalvoordelen.
**Exclusief accessoires, levering en installatie
(maximum adviesprijs; elke franchisenemer is vrij om zijn eigen prijzen vast te stellen).


