
.be

Goed nieuws  
om het jaar  
in te zetten!

OP JE MEUBELEN*

BTW GRATIS

SOLDEN
OP AL ONZE EXPOKEUKENS*

*Actie geldig van 4 t.e.m. 31 januari 2021. Info in je winkel of op ixina.be



*Actie geldig van 4 t.e.m. 31 januari 2021. (1) (2) (3) Prijs zonder stoelen, tafels, sanitair, accessoires, levering en plaatsing. Voorwaarden pagina 6.

Bahia 
 

vanaf

€3.599 
BTWi 21% (1)

Prijs onder voorwaarden op het geheel
(1)Prijs voor de samenstelling op pagina 6.

Spoelbak en kraan niet inbegrepen

BTW GRATIS
OP JE MEUBELEN*

Idee voor inrichting. Contacteer gerust je raadgever om je project vorm te geven.

17 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

(2) (3)

KOOKPLAAT KOELKASTDAMPKAPOVEN VAATWASSER

Afspraak 
maken

5 ELEKTROTOESTELLEN 
INBEGREPEN



*Actie geldig van 4 t.e.m. 31 januari 2021. (1) (2) (3) Prijs zonder stoelen, tafels, sanitair, accessoires, levering en plaatsing. Voorwaarden pagina 6.

Idee voor inrichting. Contacteer gerust je raadgever om je project vorm te geven.

Clara 
 

vanaf

€4.199
BTWi 21% (1)

Prijs onder voorwaarden op het geheel
(1)Prijs voor de samenstelling op pagina 6.

Spoelbak en kraan niet inbegrepen

7 KLEUREN VERKRIJGBAAR:
(2) (3)

Afspraak 
maken

BTW GRATIS
OP JE MEUBELEN*

KOOKPLAAT KOELKASTDAMPKAPOVEN VAATWASSER

5 ELEKTROTOESTELLEN 
INBEGREPEN



*Actie geldig van 4 t.e.m. 31 januari 2021. (1) (2) (3) Prijs zonder stoelen, tafels, sanitair, accessoires, levering en plaatsing. Voorwaarden pagina 6.

Modano 
 

vanaf

€4.499
BTWi 21% (1)

Prijs onder voorwaarden op het geheel
(1)Prijs voor de samenstelling op pagina 6.

Spoelbak en kraan niet inbegrepen

1 KLEUR VERKRIJGBAAR:

Idee voor inrichting. Contacteer gerust je raadgever om je project vorm te geven.

(2) (3)

Afspraak 
maken

BTW GRATIS
OP JE MEUBELEN*

KOOKPLAAT KOELKASTDAMPKAPOVEN VAATWASSER

5 ELEKTROTOESTELLEN 
INBEGREPEN



*Actie geldig van 4 t.e.m. 31 januari 2021. (1) (2) (3) Prijs zonder stoelen, tafels, sanitair, accessoires, levering en plaatsing. Voorwaarden pagina 6.

Oxford 
 

vanaf

€4.999
BTWi 21% (1)

Prijs onder voorwaarden op het geheel
(1)Prijs voor de samenstelling op pagina 6.

Spoelbak en kraan niet inbegrepen

2 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

Idee voor inrichting. Contacteer gerust je raadgever om je project vorm te geven.

(2) (3)

Afspraak 
maken

BTW GRATIS
OP JE MEUBELEN*

KOOKPLAAT KOELKASTDAMPKAPOVEN VAATWASSER

5 ELEKTROTOESTELLEN 
INBEGREPEN



* Aanbieding geldig van 04/01/2021 t.e.m. 31/01/2021. Bij elke aankoop van een keuken uitgerust met 4 elektrotoestellen 
van hetzelfde merk (deelnemende merken: AEG, Bosch, Beko, Pelgrim, Siemens, SMEG, Whirlpool, Zanussi) en voor een 
meubelwaarde van minstens 2.000 € btwi schenkt je ixina winkel je de btw van 21 % op de meubels (om het even of de aankoop 
van je keuken onderhevig is aan 21 % of 6 % btw). Dit komt overeen met een korting van 17,4 % op de meubelwaarde van de 
keuken. De aangeduide prijs bevat de toegekende korting al. Aanbieding niet cumuleerbaar met andere promoties. Verkoopprijs 
exclusief accessoires en levering. Meer info in de winkel of op www.ixina.be.

Omdat dicht bij je zijn ook 
betekent dat je moet weten
hoe afstand te houden, 
onderneemt ixina actie voor jouw 
gezondheid, waar we elkaar ook 
ontmoeten.

1)  Package Terms (PTC) is een permanent voordeel dat door de fabrikant wordt toegekend voor het bestellen van een volledige samenstelling volgens een standaardconfiguratie (of 
op een prijsniveau dat daarmee overeenkomt). In verhouding tot het totale bedrag van de eenheidsprijzen die zouden moeten worden betaald indien het meubilair afzonderlijk zou 
worden aangekocht. Dit voordeel, waarvan wij u laten profiteren, is met name het gevolg van de optimalisatie van de productie en de schaalvoordelen.

(2) Vanaf €500 excl. BTW bij aankoop van meubilair. Zie voorwaarden en tarieven in de winkel. 
(3) Raadpleeg de informatie over deze garantie in de winkel of op ixina.be. De garantie 2+3 wordt gegeven onverminderd de wettelijke garanties.

De 5 elektro-toestellen in dit keukentype zijn: oven + kookplaat + dampkap + vaatwasser 
+ koelkast volgens deze referenties. Referenties afhankelijk van beschikbaarheid 
bij leveranciers.

Al onze verkoopprijzen zijn BTW inbegrepen.

BIE42100X HIC14400E HCB91400BX DIN14D11 BCHA275K4SN

SF64M3VX SE364ETD KBT900XE STL67120 C4172F

AKP449IX AKT8090NE AKR559/3IX WIC3B19 ART66001

ZOHICOX1 ZHRN642X ZFT519X ZDLI1510 ZNLK18FS1 

Multifunctionele
OVEN

Vitrokeramische 60cm
KOOKPLAAT 

Muur 90 cm
DAMPKAP

VAATWASSER Combinatie 178cm
KOELKAST

CONFIGURATIE TYPE
372 cm(1)

Je vindt al onze andere elektromerken in de winkels:

BTW GRATIS
OP JE MEUBELEN*

IN DE WINKEL

TIJDENS DE LEVERING

BIJ DE PLAATSING

maar met enkele noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.
Ja aan jouw... keukendroom!

Meer info op  .be

PEFC CERTIFICAAT - www.pefc.org
De houten onderdelen in deze keuken komen uit duurzaam 
beheerde bossen en gecontroleerde bronnen.

Klantendienst

VAN MAANDAG TOT 
EN MET VRIJDAG van 10u tot 19u 

EN ZATERDAG van 10u tot 13u

tarief gewone 
telefoonoproep02 333 87 94


