Wetering 46
1261 NH Blaricum
tel. 035-5269997
fax. 035-6853761
mobiel 06-54683606

Keukenmerk

Type

-

afmeting

SPAGNOL cucine
http://cucine.spagnol.it
Degelijke Design keuken uit noord-italie
Vivere Italia (MDF deur 22 mm) KLEUR: Wit Hoogglans
MODEL GREEP: Giada + greeplijst wit hoogglans
Bladhoogte 93-95cm, hogekasthoogte 219cm.
Alle laden en deuren met dempers.
Ladenmerk: BLUM Model: Antaro
Deuren 22 MM dik XXL kasten! Extra veel ruimte extra hoog.
Kasten zijn voor gemonteerd. (geen pakketten) top kwaliteit en
makkelijk te plaatsen.
Kleurkeuze deuren zonder meerprijs:
Hoogglans wit/bruin/rood/antraciet. (Mat wit is ook mogelijk)
Houtdecor: nerfwit/nerfbruin/lichteiken/donker.
Tegen meerprijs veel meer kleuren mogelijk glans of mat.
Hoekkeuken incl. 3x hoge kast rechts 200x400cm
Stel zelf samen met onderstaande kasten, u kunt alles op een
andere positie plaatsen. Of maak een afspraak: http://zonacucina.nl/contact/ dan maken we de keuken samen op maat in
studio zona cucina.
Keuken staat exact opgesteld zoals aanbieding,!!

*

Onderkast 90cm breed met laden.

*

Hoekkast met draaiplateau’s stelmaat 108,4x63,4cm.

45/60/120cm breed ook mogelijk.
Stelmaat 15cm meer of minder ook mogelijk.

*

Spoelkast 90cm incl kunststof bodem
45/60/80/120cm breed ook mogelijk.

*
*
*

Deur tbv vaatwasser 60cm breed.
Greeplijsten voor onderkasten in deurkleur of aluminium
Bovenkast 120cm breed 36 cm hoog klepkast. greeploos
45/60/90cm breed ook mogelijk

*
*
*

Hoge servieskast 60cm breed.
Greeplijst 3cm breed
Hogekast voor oven 60cm breed.
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Aanpassing voor combi mogelijk. Laden onder oven € 100,- meerprijs

*
*
*
*
*

Greeplijst 3cm breed
Hogekast voor koel/vrieskast 60cm breed.
Plinten 6cm hoog aluminium
Werkblad 2-4cm dik kunststof kleur: keuze uit 30 kleuren.
RVS Spoelbak 40x40cm strak model

*
-

Eenhendel mengkraan. Chroom.
AKTIE: nu voor € 750,- meerprijs blad composiet of graniet.

CR321AP

Apparatuur.
Koel nis 178cm A+ klasse SMEG

SF425X

Oven met Grill rvs SMEG

GKE755-1

Kookplaat Gas+vonk 5 pits (wv 1x wok) rvs SMEG

KAT900HXE

Afzuigkap 90cm rvs verm. 600 m3/h SMEG.

ST649

Vaatwasser 49dB A+klasse SMEG

Combimagnetron oven SC445MCX1 SMEG i.p.v oven € 300,- meerprijs

Inductiekooplaat SI5643D SMEG i.p.v. gaskookplaat € 200,- meerprijs

LED verlichting

Vraag naar de mogelijkheden van vaatwassers.

Garantie smeg 5jr zie voorwaarden www.smeg.nl

bankrekening NL51RABO0339946695

KVK nr 55975186
BTW nr NL1604.88.503.B.03

Totaal adviesprijs € 12.750,Korting
€ 7.751,Prijs excl montage+bezorgen incl 21% BTW

Optie
Bezorgen:
Montage

€ 4.999,-

€ 150,€ 500,- (excl aansluiten water-gas en leidingwerk)

Aansluiten op aanvraag.

OPTIE:
i.p.v. het SMEG apparatuur pakket, apparatuur van AEG
i.p.v. het SMEG apparatuur pakket, apparatuur van MIELE
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vanaf € 750,- meerprijs
vanaf € 2.200,- meerprijs
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