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De aangeboden keukens zijn inclusief: 

Inductie kookplaat met 4 kookzones 

Wandafzuigkap zwart voor recirculatie 

Koelkast met vriesvak, inhoud 102/16L 

Geïntegreerde vaatwasser met 5 programma’s 

Toplaminaat werkblad (keuze uit 32 kleuren) 

Novitelli fronten (keuze uit 45 frontkleuren) 

RVS spoelbak 

Éénhendel mengkraan 

Deze apparaten zijn verwerkt in de getoonde 

keuken. Vanzelfsprekend is het mogelijk uw 

keuken te voorzien van andere apparatuur of 

een ander werkblad, dit is te bespreken met 

onze  adviseurs. 
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De aangeboden keukens zijn inclusief: 

Combimagnetron met turbo grill & Crisp 

Inductie kookplaat met 4 kookzones 

Wandafzuigkap  zwart voor recirculatie 

Koelkast met vriesvak, inhoud 102/16L 

Geïntegreerde vaatwasser met 5 programma’s 

Toplaminaat werkblad (keuze uit 32 kleuren) 

Novitelli fronten (keuze uit 45 frontkleuren) 

RVS spoelbak 

Éénhendel mengkraan 

Deze apparaten zijn verwerkt in de getoonde 

keuken. Vanzelfsprekend is het mogelijk uw 

keuken te voorzien van andere apparatuur of 

een ander werkblad, dit is te bespreken met 

onze  adviseurs. 
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De aangeboden keukens zijn inclusief: 

Combimagnetron met turbo grill & Crisp 

Inductie kookplaat met 4 kookzones 

Wandafzuigkap  zwart voor recirculatie 

Koelkast met vriesvak, inhoud 102/16L 

Geïntegreerde vaatwasser met 5 programma’s 

Toplaminaat werkblad (keuze uit 32 kleuren) 

Novitelli fronten (keuze uit 45 frontkleuren) 

RVS spoelbak 

Éénhendel mengkraan 

Deze apparaten zijn verwerkt in de getoonde 

keuken. Vanzelfsprekend is het mogelijk uw 

keuken te voorzien van andere apparatuur of 

een ander werkblad, dit is te bespreken met 

onze  adviseurs. 
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De aangeboden keukens zijn inclusief: 

Multifunctionele oven met maxi cooking 

Combimagnetron met turbo grill & Crisp 

Inductie kookplaat met 4 kookzones 

Wandafzuigkap zwart voor recirculatie 

Koelkast met vriesvak, inhoud 102/16L 

Geïntegreerde vaatwasser met 5 programma’s 

Toplaminaat werkblad (keuze uit 32 kleuren) 

Novitelli fronten (keuze uit 45 frontkleuren) 

RVS spoelbak 

Éénhendel mengkraan 

Deze apparaten zijn verwerkt in de getoonde 

keuken. Vanzelfsprekend is het mogelijk uw 

keuken te voorzien van andere apparatuur of 

een ander werkblad, dit is te bespreken met 

onze  adviseurs. 
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De aangeboden keukens zijn inclusief: 

Multifunctionele oven met maxi cooking 

Combimagnetron met turbo grill & Crisp 

Inductie kookplaat met 4 kookzones 

Eiland afzuigkap RVS voor recirculatie 

Koelkast met vriesvak, inhoud 102/16L 

Geïntegreerde vaatwasser met 5 programma’s 

Toplaminaat werkblad (keuze uit 32 kleuren) 

Novitelli fronten (keuze uit 45 frontkleuren) 

RVS spoelbak 

Éénhendel mengkraan 

Deze apparaten zijn verwerkt in de getoonde 

keuken. Vanzelfsprekend is het mogelijk uw 

keuken te voorzien van andere apparatuur of 

een ander werkblad, dit is te bespreken met 

onze  adviseurs. 
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De aangeboden keukens zijn inclusief: 

Multifunctionele oven met maxi cooking 

Combimagnetron met turbo grill & Crisp 

Inductie kookplaat met 4 kookzones 

Eiland afzuigkap RVS voor recirculatie 

Koelkast met vriesvak, inhoud 102/16L 

Geïntegreerde vaatwasser met 5 programma’s 

Toplaminaat werkblad (keuze uit 32 kleuren) 

Novitelli fronten (keuze uit 45 frontkleuren) 

RVS spoelbak 

Éénhendel mengkraan 

Deze apparaten zijn verwerkt in de getoonde 

keuken. Vanzelfsprekend is het mogelijk uw 

keuken te voorzien van andere apparatuur of 

een ander werkblad, dit is te bespreken met 

onze  adviseurs. 
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