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INCLUSIEF 
MONTAGE 

 Volledig geïntegreerd vaatwasser met o.a. 5 programma’s, uitgestelde start en een 
verstelbare bovenkorf. Geschikt voor 12 couverts. 

 Combimagnetron met 5 magnetronstanden en 10 automatische   kookprogramma’s: 
o.a. turbo hetelucht, magnetron, grill. Inhoud 25 liter. 

 4 pits gaskookplaat met vonkonsteking. 

 RVS recirculatie wasemkap met metalen vetfilters. 

 Geïntegreerde koelkast, energieklasse A+. Inhoud 136 liter. 

 Toplaminaat werkblad met RVS spoelbak en RVS achterwand. 

 Luxe éénhendel mengkraan. 

 Keuze uit 13 verschillende frontkleuren , 40 werkblad kleuren en 36 grepen 
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Voor de tiende keer op rij ontvingen 
wij het gerenommeerde Consumenten 
Label van de Vereniging Comfortabel 
Wonen: uw bewijs voor kwaliteit, 
garantie en service. 

Consumenten Label 

KIES VOOR 

VOORTMAN. 

Dan kiest u voor 
een keuken die voor 
100% aansluit bij uw 
lifestyle en budget 

Uitsluitend topkwaliteit 

 

Uw keuken past altijd 


