
.be

Een nieuwe schooltas 
voor de kinderen…

GRATIS PLAATSING
 …en een nieuwe keuken zonder zorgen voor de ouders!

+10 JAAR GARANTIE*
OP DE MEUBELS

*Actie geldig van 1 t.e.m. 30 september 2020. Info in je winkel of op ixina.be
Schooltas niet inbegrepen.



*Actie geldig van 1 tot en met 30 september 2020. (1) (2) (3) 
Prijzen uitgezonderd stoelen, tafels en accessoires. Voorwaarden op pagina 7.

Afspraak 
maken

Moda 
 

€5.299
BTWi 6% (1)

€5.969 BTWi 21% 
Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1) 

AFMETINGEN: 275 x 305 cm
5 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

Met

elektrotoestellen

 

(2) (3)

GRATIS 
PLAATSING

+10 JAAR
GARANTIE*

OP DE MEUBELS

Beko 
BIS45300X

Beko 
HII64200FMT

Beko 
HCA93640BH

Beko 
DIT28N21S

Beko 
B1752

Componenti Pack
PKANTIXI10M

Elektrotoestellen 
en sanitair 
inbegrepen



Modano 
 

€6.249
BTWi 6% (1)

€6.979 BTWi 21% 
Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1) 

AFMETING: 366 cm
1 KLEUR VERKRIJGBAAR:

Met

elektrotoestellen 

 

+10 JAAR
GARANTIE*

OP DE MEUBELS

Whirlpool 
AKZ96220IX

Whirlpool  
WBB4877NE

Whirlpool 
AKR759/1IX

Progress  
PV1546

Progress 
PK1204

(2) (3)

Franke Pack  
7612981943493

GRATIS 
PLAATSING

Afspraak 
maken

Elektrotoestellen 
en sanitair 
inbegrepen

*Actie geldig van 1 tot en met 30 september 2020. (1) (2) (3) 
Prijzen uitgezonderd stoelen, tafels en accessoires. Voorwaarden op pagina 7.



Roda 
 

€7.769
BTWi 6% (1)

€8.799 BTWi 21%
Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1) 

AFMETINGEN: 217 x 308 cm
4 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

Met
elektrotoestellen

+10 JAAR
GARANTIE*

OP DE MEUBELS

Pelgrim 
OVM436MAT

Pelgrim  
IK0064

Pelgrim 
BSK961MAT

Pelgrim  
GVW420L

Bosch  
KIF42AF30

(2) (3)

Componenti Pack 
PELLIX10G68

GRATIS
PLAATSING

Afspraak 
maken

Elektrotoestellen 
en sanitair 
inbegrepen

*Actie geldig van 1 tot en met 30 september 2020. (1) (2) (3)
Prijzen uitgezonderd stoelen, tafels en accessoires. Voorwaarden op pagina 7.



Linea Lumina 
 

€9.449
BTWi 6% (1)

€10.545 BTWi 21% 
Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1)

AFMETINGEN: 246 x 310 cm
9 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

Met
elektrotoestellen 

 

+10 JAAR
GARANTIE*

OP DE MEUBELS

Bosch 
HBG632BS1

Bosch 
PUE645BB1E

Bosch 
DWK87CM60

Bosch 
SMV24AX00E

Bosch 
KIR24NSF0

Bosch 
BEL634GS1

(2)

Franke Pack  
7612985799812

GRATIS 
PLAATSING

Afspraak 
maken

Elektrotoestellen 
en sanitair 
inbegrepen

*Actie geldig van 1 tot en met 30 september 2020. (1) (2) 
Prijzen uitgezonderd stoelen, tafels en accessoires. Voorwaarden op pagina 7.



Linea Mineral 
 

€10.479
BTWi 6% (1)

€11.755 BTWi 21% 
Prijzen btwi onder voorwaarden op het geheel. (1)  

AFMETINGEN: 425 x 372 cm
6 KLEUREN VERKRIJGBAAR:

Met
elektrotoestellen 

 

(2)

+10 JAAR
GARANTIE*

OP DE MEUBELS

AEG 
BPB331020M

AEG 
HKI62401CB

AEG 
DPE4941M

AEG 
FSE62800P

AEG 
SFB51221AS

AEG 
MSB2547D-M

Elektrotoestellen 
en sanitair 
inbegrepen Blanco Pack

 SG190037

GRATIS 
PLAATSING

Afspraak 
maken

*Actie geldig van 1 tot en met 30 september 2020. (1) (2)  
Prijzen uitgezonderd stoelen, tafels en accessoires. Voorwaarden op pagina 7.



*Aanbieding geldig van 1 tot 30 september 2020, de installatie wordt aangeboden met de aankoop van een keuken uitgerust 
met 4 elektrotoestellen van hetzelfde merk (deelnemende merken : AEG, Beko, Bosch, Candy, Neff, Pelgrim, Siemens, Smeg, 
Whirlpool, Zanussi) voor een totale waarde (meubilair + apparaten) van 4 999 € incl. BTW - keuken geïnstalleerd door uw 
IXINA-winkel (de installatie wordt geplaatst op een voorbereide bouwplaats), evenals onze 2020-tariefvoorwaarden die 
worden gehandhaafd voor elke aankoop met een installatie in 2021. Aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere 
promoties. Verkoopprijs exclusief accessoires en levering.
Meer informatie in de winkel of op www.ixina.be. 

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

Prix appel 
local 

+10 JAAR
GARANTIE*

OP DE MEUBELS

(1)De voorwaarden op het geheel komen overeen met een permanent voordeel, overeengekomen met de fabrikant, bij bestelling van een volledige samenstelling volgens een bepaald configuratietype (of aan een bepaald prijsniveau dat hiermee 
overeenstemt) in verhouding tot de totale som van de eenheidsprijzen die zouden gelden bij afzonderlijke aankoop van de stukken. Dit voordeel, waarvan we jou laten profiteren, is mogelijk dankzij de optimalisatie van onze productie en van
bezuinigingen op grote schaal.
(2) Bij aankoop van meubels vanaf 500 € zbtw. Voorwaarden en tarieven in de winkel..
(3) Alle details over deze garantie in de winkel of op www.ixina.be. De garantie 2+3 geldt zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garanties op de deelnemende merken 
 (Beko, Candy, Pelgrim, Smeg, Whirlpool, Zanussi) 6 % BTW op de meubels, dampkap en sanitair van je keuken als je huis ouder is dan 10 jaar en de installatie gebeurt door je ixina winkel.

Al onze verkoopprijzen zijn aangeduid in € BTWi.

Onze inzet voor onze planeet: Een kwestie van gezond verstand. 

Wij zijn erg begaan met de ecologische uitdagingen van vandaag.   
IXINA  is ecologische partner van de NGO Kiem des Levens.

Respect voor het bos: een natuurlijke reflex.

Onze keukens zijn 100 % CO2-neutraal.

www.grainedevie.org

1 keuken 
=  

18 bomen 
planten 

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.

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

Meer info op

IN DE WINKEL

TIJDENS DE LEVERING

BIJ DE PLAATSING .be

GRATIS
PLAATSING

Klantendienst

VAN MAANDAG TOT 
EN MET VRIJDAG van 10 tot 19u 

EN ZATERDAG van 10 tot 13u.

Klantendienst

VAN MAANDAG TOT 
EN MET VRIJDAG van 10 tot 19u 

EN ZATERDAG van 10 tot 13u.

tarief gewone
telefoonoproep02 333 87 94




