
.be*  Actie geldig van 1 t.e.m. 31 juli 2021. Aanbieding niet cumuleerbaar met andere promoties. Info in je winkel of op ixina.be

10 JAAR GARANTIE OP ONZE MEUBELEN

Het beste 
komt op 

het einde!

GRATIS
PLAATSING

OP JE UITGERUSTE KEUKEN*



 Vita Clara 
 

€4.949
btwi 6%(1)

€5.199
btwi 21%(1) 

met elektrotoestellen 

 

Beko 
BIE42100X

Beko 
HII64200FMT

Beko 
HCB91400BX

Beko 
DIN26N21S

Beko 
BLSA410M32SN

13 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

PLAATSING, 
ELEKTROTOESTELLEN

EN SANITAIR INBEGREPEN

Componenti PACK  
ANTIXI + MIXI
PKANTIXI10M

Whirlpool WVH92K 
Taque avec aspiration intégrée

DIMENSIONS :  
460 cm + 108 cm x 274 cm

 

Een combinatie van twee 
verschillende materialen kan je keuken 

een meer eigentijdse look geven.

AFMETINGEN:  
340 cm

10 JAAR GARANTIE 
OP ONZE MEUBELEN

*  Actie geldig van 1 t.e.m. 31 juli 2021. (1) (2) (3) 
Prijs zonder stoelen, tafels, accessoires en levering. Voorwaarden op pagina 7.

GRATIS
PLAATSING

OP JE UITGERUSTE KEUKEN*

Afspraak 
maken

(3)(2)Wist je dit?



 Vita 
 

€5.899
btwi 6%(1)

€6.599
btwi 21%(1) 

met elektrotoestellen 

 

Whirlpool 
AKZ96240NB

Whirlpool 
WSQ2760BF

Whirlpool 
AKR749/1 IX

Progress 
PV1547

Progress 
PK1214

Franke Antea pack  
(mitigeur Lina)

AZX651LIZ

Whirlpool 
AMW4900/NB

AFMETINGEN: 
355 cm X 158 cm

6 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

10 JAAR GARANTIE 
OP ONZE MEUBELEN

*  Actie geldig van 1 t.e.m. 31 juli 2021. (1) (2) (3) 
Prijs zonder stoelen, tafels, accessoires en levering. Voorwaarden op pagina 7.

PLAATSING, 
ELEKTROTOESTELLEN

EN SANITAIR INBEGREPEN

GRATIS
PLAATSING

OP JE UITGERUSTE KEUKEN*

Afspraak 
maken

(3)(2)

Hoe hoger je meubels, hoe meer ruimte. 
In hogere kasten kan je veel meer opbergen.

Wist je dit?

edebergeyck
Barrer 

edebergeyck
Texte inséré 
Hoe hoger je meubels, hoe meer ruimte in hoge kasten kan je veel meer opbergen.



 Modano 
 

€6.799
btwi 6%(1)

€7.499
btwi 21%(1) 

met elektrotoestellen 

 

Bosch 
HBG2780S0

Bosch 
PUE645BB1E

Bosch 
DWB96FM50

Bosch 
SMV4HCX48E

Bosch 
KIV875SF0

Blanco Dinas 6S + 
mitigeur Mida

CRD185

(2)

AFMETINGEN: 
366 cm

10 JAAR GARANTIE 
OP ONZE MEUBELEN

*  Actie geldig van 1 t.e.m. 31 juli 2021. (1) (2) 
Prijs zonder stoelen, tafels, accessoires en levering. Voorwaarden op pagina 7.

PLAATSING, 
ELEKTROTOESTELLEN

EN SANITAIR INBEGREPEN

GRATIS
PLAATSING

OP JE UITGERUSTE KEUKEN*

Afspraak 
maken

Een mooie spatwand met een motiefje zorgt 
voor extra stijl en aankleding van je keuken.

Wist je dit?

edebergeyck
Barrer 

edebergeyck
Texte inséré 
Een mooie spatwand met een motiefje zorgt voor een toffe stijl in jouw keuken.



 Moda 
 

€8.799
btwi 6%(1)

€9.699
btwi 21%(1) 

met elektrotoestellen 

 

Siemens 
CB635GBS3

Siemens  
SN61IX12TE

Siemens  
KI24RNFF1

5 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

BLANCO Cuve Solis  
400 + mitigeur Mila 

SO2003

(2)

Siemens EH611BE15E  
Kookplaat met ingebouwde 

dampkap

+
AFMETINGEN: 

240 cm + 307 cm x 107 cm

10 JAAR GARANTIE 
OP ONZE MEUBELEN

*  Actie geldig van 1 t.e.m. 31 juli 2021. (1) (2) 
Prijs zonder stoelen, tafels, accessoires en levering. Voorwaarden op pagina 7.

PLAATSING, 
ELEKTROTOESTELLEN

EN SANITAIR INBEGREPEN

GRATIS
PLAATSING

OP JE UITGERUSTE KEUKEN*

Afspraak 
maken

Een ingebouwde afzuiginstallatie aan je kookplaten verhoogt de 
zichtbaarheid en geeft je een vrij zicht op je de leefruimte om je heen.

Wist je dit?

edebergeyck
Barrer 

edebergeyck
Texte inséré 
Een ingebouwde afzuiginstallatie aan je kookplaat verhoogd de zichtbaarheid en geeft je een vrij zicht op jouw leefruimte.



 Moda 
 

€12.189
btwi 6%(1)

€13.229
btwi 21%(1)  

met elektrotoestellen 

 

AEG 
KMK725880M

AEG 
FSE63717P

AEG 
SKB512E1AS

5 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

COMPONENTI  
Evier Como  

+ Mitigeur Mitixi
PKCOMO15MIT

(2)

AEG 
KSK798280M

AEG IDE84243IB  
 Kookplaat met ingebouwde 

dampkap

+
AFMETINGEN: 

460 cm + 108 cm x 274 cm

10 JAAR GARANTIE 
OP ONZE MEUBELEN

*  Actie geldig van 1 t.e.m. 31 juli 2021. (1) (2) 
Prijs zonder stoelen, tafels, accessoires en levering. Voorwaarden op pagina 7.

PLAATSING, 
ELEKTROTOESTELLEN

EN SANITAIR INBEGREPEN

GRATIS
PLAATSING

OP JE UITGERUSTE KEUKEN*

Afspraak 
maken

Een keuken met greeploze kasten en schuiven krijgt een uitgepuurd, 
tijdloos uiterlijk die goed overeenstemt met een modern interieur.

Wist je dit?



10 JAAR GARANTIE  
OP ONZE MEUBELEN

(1)  ONZE VERKOOPPRIJZEN ZIJN AANGEDUID IN € BTWI (Recupel-taksen inbegrepen). 6 % btw inbegrepen op meubels, dampkap en sanitair van je keuken indien je woning ouder is dan 10 jaar 
en de installatie gebeurt door een installateur aangeduid door je ixina-winkel. Aanbieding geldig van 1 t.e.m. 31 juli 2021. De plaatsing is gratis voor elke aankoop van een uitgeruste keuken met 
minstens 4 elektrotoestellen van hetzelfde merk (naar keuze uit deze deelnemende merken: AEG, Beko, Bosch, Neff, Pelgrim, Siemens, Smeg, Whirlpool, Zanussi) voor een totale waarde (meubels + 
elektrotoestellen, zonder accessoires en levering) van minstens 4.999 € btwi. - Keuken geplaatst door de aangeduide installateur van jouw ixina winkel (de plaatsing gebeurt op een werf die volgens 
onze algemene verkoopvoorwaarden voorbereid is). Onze tariefvoorwaarden van juli 2021 blijven behouden voor elke aankoop met plaatsing ten laatste 
eind juli 2022. Aanbieding niet cumuleerbaar met andere promoties. Meer info in de winkel of op ixina.be.

(2) Bij aankoop van meubels vanaf 500 € zbtw. Voorwaarden en tarieven in de winkel.
(3) Meer details over deze garantie in de winkel of op ixina.be. De garantie 2+3 is niet ten nadele van de wettelijke garanties.
(4) Reglement van de wedstrijd op ikstemixina.be. Foto’s niet bindend.

TE WINNEN(4)

1 WEEKEND IN EUROPA
en tal van andere prijzen!

    Da’s snel gefikst!
Om te stemmen, scan je deze  
QR-code! Of surf je naar  
ikstemixina.be 

GRATIS
PLAATSING

OP JE UITGERUSTE KEUKEN*

Klantendienst

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

EN ZATERDAG van 10u tot 13u

tarief gewone 
telefoonoproep02 333 87 94

Al onze andere elektro-merken vind je in onze winkels.

Je ixina winkel wordt uitgebaat door een onafhankelijke commerciële onderneming. Hij is vrij om zijn prijzen vast te leggen, maar zal niet boven de maximumprijzen gaan (btw inbegrepen) die in deze brochure staan. Foto’s niet bindend.

PEFC CERTIFICAAT - www.pefc.org
De houten onderdelen gebruikt in de getoonde keukens komen uit 
duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen.

Stem dan voor ons  !


