
€2.500
IN AANKOOPBON GELDIG OP JE KEUKEN

TE WINNEN* IN ELKE WINKEL

BLACK FRIDAYDagen

* Wedstrijd met aankoopverplichting. 1 trekking per winkel uit de bestellingen die uitgevoerd zijn van 20 tot en met 29 november 2020. 
Elke winkel schenkt één aankoopbon van 2500 € voor de winnende keuken. Volledig reglement op ixina.be 

Zelfs vanop afstand
                      realiseert 

 jouw keukendroom!  



Vita 
 

2.599€
BTWi 21% (1)

Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1) 

AFMETING: 372 cm
6 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

*  Actie geldig van 20 t.e.m. 29 november 2020. (1) (2) Prijs van de meubel BTW 21% (met uitzondering van huishoudelijke apparaten, sanitaires, accessoires, installatie en levering).  
Zie condities pagina 8. Deelnemende merken: AEG, Beko, Bosch, Pelgrim, Siemens, Smeg, Whirlpool, Zanussi. Meer informatie in de winkel of op ixina.be

(2)

Afspraak 
maken

GRATIS 
ELEKTRO 
TOESTEL1

gratis
BIJ JE UITGERUSTE KEUKEN*

TOT elektrotoestellen6Zelfs vanop afstand
                      realiseert 

 jouw keukendroom!  



Vita 
 

€3.750
BTWi 21% (1)

Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1) 

AFMETINGEN:  218 x 285cm
6  KLEUREN VERKRIJGBAAR:

Afspraak 
maken

*  Actie geldig van 20 t.e.m. 29 november 2020. (1) (2) Prijs van de meubel BTW 21% (met uitzondering van huishoudelijke apparaten, sanitaires, accessoires, installatie en levering).  
Zie condities pagina 8. Deelnemende merken: AEG, Beko, Bosch, Pelgrim, Siemens, Smeg, Whirlpool, Zanussi. Meer informatie in de winkel of op ixina.be

(2)

GRATIS 
ELEKTRO 

TOESTELLEN 2

gratis
BIJ JE UITGERUSTE KEUKEN*

TOT elektrotoestellen6Zelfs vanop afstand
                      realiseert 

 jouw keukendroom!  



Vogue 
 

€5.999
BTWi 21% (1)

Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1) 

AFMETINGEN: 370 x 250 cm
7  KLEUREN VERKRIJGBAAR:

*  Actie geldig van 20 t.e.m. 29 november 2020. (1) (2) Prijs van de meubel BTW 21% (met uitzondering van huishoudelijke apparaten, sanitaires, accessoires, installatie en levering).  
Zie condities pagina 8. Deelnemende merken: AEG, Beko, Bosch, Pelgrim, Siemens, Smeg, Whirlpool, Zanussi. Meer informatie in de winkel of op ixina.be

(2)

Afspraak 
maken

GRATIS 
ELEKTRO 

TOESTELLEN 3

gratis
BIJ JE UITGERUSTE KEUKEN*

TOT elektrotoestellen6Zelfs vanop afstand
                      realiseert 

 jouw keukendroom!  



Clara 
 

€7.999
BTWi 21% (1)

Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1) 

AFMETINGEN: 269 x 237 // 184 cm
5 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

*  Actie geldig van 20 t.e.m. 29 november 2020. (1) (2) Prijs van de meubel BTW 21% (met uitzondering van huishoudelijke apparaten, sanitaires, accessoires, installatie en levering).  
Zie condities pagina 8. Deelnemende merken: AEG, Beko, Bosch, Pelgrim, Siemens, Smeg, Whirlpool, Zanussi. Meer informatie in de winkel of op ixina.be

(2)

Afspraak 
maken

GRATIS 
ELEKTRO 

TOESTELLEN 4

gratis
BIJ JE UITGERUSTE KEUKEN*

TOT elektrotoestellen6Zelfs vanop afstand
                      realiseert 

 jouw keukendroom!  



Vogue 
 

€10.799
BTWi 21% (1)

Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1) 

AFMETINGEN: 285 x 300 cm
7 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

*  Actie geldig van 20 t.e.m. 29 november 2020. (1) (2) Prijs van de meubel BTW 21% (met uitzondering van huishoudelijke apparaten, sanitaires, accessoires, installatie en levering).  
Zie condities pagina 8. Deelnemende merken: AEG, Beko, Bosch, Pelgrim, Siemens, Smeg, Whirlpool, Zanussi. Meer informatie in de winkel of op ixina.be

(2)

Afspraak 
maken

GRATIS 
ELEKTRO 

TOESTELLEN 5

gratis
BIJ JE UITGERUSTE KEUKEN*

TOT elektrotoestellen6Zelfs vanop afstand
                      realiseert 

 jouw keukendroom!  



Velvet 
 

€12.699
BTWi 21% (1)

Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1) 

AFMETINGEN: 370 x 323 x 110 cm
2 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

*  Actie geldig van 20 t.e.m. 29 november 2020. (1) (2) Prijs van de meubel BTW 21% (met uitzondering van huishoudelijke apparaten, sanitaires, accessoires, installatie en levering).  
Zie condities pagina 8. Deelnemende merken: AEG, Beko, Bosch, Pelgrim, Siemens, Smeg, Whirlpool, Zanussi. Meer informatie in de winkel of op ixina.be

(2)

Afspraak 
maken

GRATIS 
ELEKTRO 

TOESTELLEN 6

gratis
BIJ JE UITGERUSTE KEUKEN*

TOT elektrotoestellen6Zelfs vanop afstand
                      realiseert 

 jouw keukendroom!  



(1) De Voorwaarden op het geheel is een permanent voordeel dat door de fabrikant wordt toegekend voor de bestelling van een volledige samenstelling in een 
type configuratie (of op een niveau equivalente prijs) 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, resulteert met name in optimalisatie van de productie en aankoop in 
hoeveelheid voordelen. (2) Vanaf 500€ exclusief BTW van de aankoop van meubilair. Zie voorwaarden en prijzen in de winkel.
*Aanbieding geldig van 20/11/2020 tot en met 29/11/2020. Tot 6 elektrotoestellen gratis van de merken AEG, BEKO, BOSCH, PELGRIM, SIEMENS, SMEG, 
WHIRLPOOL, ZANUSSI en deelnemende referenties (zie hierboven) bij aankoop van meubels vanaf 2.500 € BTWi (uitgezonderd accessoires, elektrotoestellen, 
sanitair, levering en plaatsing) volgens het volgende barema: een gratis oven bij aankoop van meubels vanaf 2.500 € BTWi (uitgezonderd accessoires, 
elektrotoestellen, sanitair, levering en plaatsing); een oven + een fornuis gratis bij aankoop van meubels vanaf 3.750 € BTWi (uitgezonderd accessoires, 
elektrotoestellen, sanitair, levering en plaatsing); een oven + een fornuis + een dampkap gratis bij aankoop van meubels vanaf 5.500 € BTWi (uitgezonderd 
accessoires, elektrotoestellen, sanitair, levering en plaatsing); een oven + een fornuis + een dampkap + een vaatwasser gratis bij aankoop van meubels vanaf 
7.500 € BTWi (uitgezonderd accessoires, elektrotoestellen, sanitair, levering en plaatsing); een oven + een fornuis + een dampkap + een vaatwasser + een koelkast 
gratis bij aankoop van meubels vanaf 10.000 € BTWi (uitgezonderd accessoires, elektrotoestellen, sanitair, levering en plaatsing); een oven + een fornuis + een 
dampkap + een vaatwasser + een koelkast + een microgolfoven gratis bij aankoop van meubels vanaf 12.000 € BTWi (uitgezonderd accessoires, elektrotoestellen, 
sanitair, levering en plaatsing). De aangegeven referenties kunnen verschillen naargelang van beschikbaarheid. Aanbieding niet cumuleerbaar. Meer informatie 
in de winkel of op ixina.be.

DEELNEMENDE MERKEN EN VOLGENDE REFERENTIES:

Al onze verkoopprijzen zijn aangeduid in € BTWi.

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

GRATIS
ELEKTROTOESTELLEN
Voor elke aankoop van meubels
ter waarde van meer dan 3.750€

GRATIS
ELEKTROTOESTELLEN
Voor elke aankoop van meubels
ter waarde van meer dan 7.500€

GRATIS
ELEKTROTOESTELLEN
Voor elke aankoop van meubels
ter waarde van meer dan 10.000€

GRATIS
ELEKTROTOESTEL
Voor elke aankoop van meubels
ter waarde van meer dan 2.500€

GRATIS
ELEKTROTOESTELLEN
Voor elke aankoop van meubels
ter waarde van meer dan 5.500€

GRATIS
ELEKTROTOESTELLEN
Voor elke aankoop van meubels
ter waarde van meer dan 12.000€

1

4

2

5

3

6

DE REFERENTIES VAN DE OVENS
AEG BEB331110M - Beko BIE42100XC - Bosch HBA530BR1 - Pelgrim OVM436RVS 
Siemens HB517ABS0 - SMEG SF64M3VX - Whirlpool AKP449IX 
Zanussi ZOHIC0X1  

DE REFERENTIES VAN DE KOOKPLATEN
AEG HK624010XB  - Beko HIC14400E - Bosch PKE611D17E - Pelgrim CK1064R  
Siemens ET651BNB1E  - SMEG SE364ETD - Whirlpool AKT8090NE
Zanussi ZHRN642X 

DE REFERENTIES VAN DE DAMPKAPPEN
AEG DBE5970M - Beko HCP91400I - Bosch DWP96BC50 - Pelgrim SLK635RVS 
Siemens LC96BHM50 - SMEG KDC91XE - Whirlpool AKR916IX/2 
Zanussi ZHC62462XA

DE REFERENTIES VAN DE VAATWASSERS
AEG FSB42607Z - Beko DIN14D11  - Bosch SMV24AX00E -  Pelgrim GVW420L 
Siemens SN636X00AE  - SMEG STA6448-2  - Whirlpool WIC3B16 
Zanussi ZDLI1510 

DE REFERENTIES VAN DE KOELKASTEN
AEG SKB51221AS - Beko BLSA210M2S - Bosch KIR18NSF3 - Pelgrim KK2088K 
Siemens KI18RNFF1 - SMEG S3L120P1  -  Whirlpool ARG9021A+  
Zanussi ZBA15023SK  

DE REFERENTIES VAN DE MICROGOLFOVEN
AEG MSB2547D-M - Beko MOB20231BG -  Bosch BEL520MSO  
Pelgrim MAG557RVS - Siemens BE520LMRO - SMEG FMI020X 
Whirlpool AMW140IX -Zanussi ZMSN6DX 

+ +

+ ++

Klantendienst

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

EN ZATERDAG van 10u tot 13u

tarief gewone 
telefoonoproep02 333 87 94

gratis
BIJ JE UITGERUSTE KEUKEN*

TOT elektrotoestellen6Zelfs vanop afstand
                      realiseert 

 jouw keukendroom!  


