
u bent onze SCHERPE prijzen en prettige SERVICE al gewend maar 
nu KRIJGT u ook nog eens een magnetron, stofzuiger, stoomstrijker 
OF fotoframe GRATIS bij veel aanbiedingen in deze folder. CADEAU!

LG magnetron 
t.w.v. 79,-

superzuinig: 
klasse A+AA

extreem stil!

superzuinig: 
klasse AAA

extreem stil!

Frost Free 
systeem

lekker veel 
ruimte!

energieklasse A+

energieklasse A+

6 kilo laad-
vermogen

extreem zuinig: 
klasse A++AA

Samsung 
stofzuiger 
t.w.v. 149,-

Samsung
fotoframe 
t.w.v. 79,95

Electrolux 
stomer t.w.v.

59,95

Severin magnetron/
grill t.w.v. 69,95

ijsblokjes
crushed ice
koud water

De aanbiedingen in deze flyer zijn geldig tot 11 maart 2011, mits niet voortijdig uitverkocht. Prijzen, omschrijvingen en afbeeldingen kunnen afwijken van 
de werkelijkheid. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar zonder de eventueel verschuldigde verwijderingsbijdrage. Uitgave HON, februari 2011.

AEGprijs: 969,- Onze prijs:

wasautomaat Regina 
• 1600 toeren: de was komt 
   er bijna droog weer uit!
• 7 kilo laadvermogen 
• klasse A+AA 
• startuitstel • display 
• extreem stil 
• makkelijk te bedienen

729

AEGprijs: 629,- 
Onze prijs:

wasautomaat Lavamat54840 
• 1400 toeren 
• 6 kilo laadvermogen 
• klasse A+AB • startuitstel 
• programmaverloop-indicatie 
• stille werking 
• makkelijk te bedienen

499

AEGprijs: 549,- Onze prijs:

wasdroger 
Lavatherm35850 
• afvoerdroger 
• elektronische vochtmeting: 
   stopt als de was droog is 
• startuitstel 
• trommelverlichting

449

wasautomaat EWF146110W
• 1400 tpm • klasse A-10%AB 
• 6 kilo laadvermogen • startuitstel 
• sensorgeregelde waterdosering 
• drukknop voor extra spoelgang
Electroluxprijs: 569,- Onze prijs:

wasautomaat 
EWF167320W
• 1600 tpm: de was komt
   er bijna droog weer uit! 
• klasse A-10%AA 
• 7 kilo laadvermogen 
• startuitstel 
• sensorgeregelde 
   waterdosering 
• drukknop voor extra
   spoelgang

649
Electroluxprijs: 729,- 
Onze prijs:

condensdroger 
EDC67550W
• geen afvoer naar 
   buiten nodig 
• 7 kilo laadvermogen 
• elektronische vocht-
   meting: stopt als de 
   was droog is 
• startuitstel 

499
Electroluxprijs: 579,- 
Onze prijs:

Warmtepompdrogers zijn energiezuinige condensdrogers. De warme lucht waarmee wasgoed gedroogd 
wordt, ontstaat door lucht samen te persen met een pomp. Die werkt wel op elektriciteit, maar verbruikt 
vijftig procent minder dan een conventionele droger. Daarom draagt dit type droger een superzuinig energie-label.

De hogere aanschafprijs wordt gemiddeld in 7 à 8 jaar terugverdiend door de lagere energierekening. 
Over de gehele levensduur bent u dus gewoon voordeliger uit! 
Een warmtepompdroger doet wel wat langer over het drogen, omdat de temperatuur minder hoog wordt. 
Voordeel is dat daardoor alle wasgoed (hittegevoelig en gewoon textiel) bij elkaar mag in de droogtrommel. 
Dus extra droogsessies zijn niet nodig.

warmtepompdroger 
EDH97961W
• superzuinig: energieklasse A-40%! 
• geen afvoer naar buiten nodig 
• 7 kilo laadvermogen 
• elektronische vochtmeting: 
   stopt als de was droog is 
• startuitstel • groot infodisplay

899
Electroluxprijs: 999,- Onze prijs:

vaatwasser 
ESF63020RVS
•12 couverts 
• klasse AAA 
• 7 kilo laadvermogen
• fraaie RVS deur 
• startuitstel 
• beladingsherkenning 
• 30 minutenprogramma 

479
Electroluxprijs: 569,- 
Onze prijs:

vaatwasser ADP2300
• 12 couverts • klasse AAA 
• 5 programma’s 
• aquastop waterbeveiliging

299
Whirlpoolprijs: 399,- Onze prijs:

koelvriescombi ZRB224
• 165 liter koelen, 59 liter vriezen • energieklasse A 
• glazen legplateau’s • Frost Free systeem

Zanussiprijs: 449,- Onze prijs:

koeler WM1500
• 240 liter netto inhoud 
• energieklasse A 
• 5 gehard glazen 
   legplateau’s 
• flessenrek (o.a. voor 
   tweeliterflessen) 
• hxbxd: 143 x 55 x 58 cm

299
Whirlpoolprijs: 399,- Onze prijs:

dubbeldeurs koelkast WTE2511
• 199 liter koelen, 53 liter vriezen 
• energieklasse A 
• gehard glazen legplateau’s 
• hxbxd: 166 x 55 x 58 cm

279
Whirlpoolprijs: 379,- Onze prijs:

vriezer WV1644X
• 202 liter netto vriesruimte 
• energieklasse A+ 
• 6 lades, w.o. 2 Big Box lades 
• RVS kleurige deur 
• hxbxd: 159 x 59,6 x 62,5 cm

399
Whirlpoolprijs: 799,- Onze prijs:

AEGprijs: 599,- Onze prijs:

vaatwasser Favorit Oko ExpressN
• klasse AAA • extreem stil: slechts 45dBA 
• beladingsherkenning • condensdrogen 
• startuitstel 
• ook op de warmwaterleiding aan te sluiten 
   (energiebesparing!) 

LGprijs: 529,- Onze prijs:

koelvriescombi 
GCB399PLQA
• 217 liter koelen, 
   86 liter vriezen 
• energieklasse A 
• No Frost systeem: 
   nooit meer ontdooien 
• multi Airflow: overal 
   een constante 
   temperatuur 
• LED display 
• hxbxd: 189,6 x 59,5 
   x 61,7 cm

479
LGprijs: 849,- Onze prijs:

wasautomaat 
DD148P2WM 
• 1400 toeren 
• 8 kilo laadvermogen: 
   minder trommels 
   per week!
• klasse A++AA: 
   extreem zuinig 
• startuitstel 
• uitgebreid display 
• Direct Drive motor met 
   10 jaar garantie

699

LGprijs: 1699,- Onze prijs:

amerikaanse koelkast 
GWP227HSQV 
• 365 liter koelen, 
   173 liter vriezen 
• energieklasse A+ 
• RVS deuren 
• LED display 
• water- en ijsdispenser 
• home-bar 
• No Frost systeem: 
   nooit meer ontdooien! 
• hxbxd: 175,3 x 89,4 x 75,3 cm

1399

wasautomaat 
Texas1400
• 1400 tpm 
• klasse A+AB 
• 5 kilo laadvermogen 
• startuitstel

329
Whirlpoolprijs: 399,- 
Onze prijs:

399

condensdroger 
DenverC
• condensdroger:
   geen afvoer naar 
   buiten nodig 
• 7 kilo laadvermogen 
• startuitstel 
• resttijdindicatie

Whirlpoolprijs: 489,- 
Onze prijs:

De aanbiedingen in deze flyer zijn geldig tot 11 maart 20

AEGprijs: 599,- Onze prijs:

479

Electroluxprijs: 569,- Onze prijs:

479

s: 449,- Onze prijs:

349



AEG - HOTPOINT ARISTON - ATAG - BAUKNECHT - ETNA 

INDESIT - PELGRIM - WHIRLPOOL - ZANUSSI

Inbouwapparatuur aan vervanging toe?

Wij kunnen een breed assortiment inbouwapparatuur leveren met 

keuze uit verschillende merken tegen zeer concurrerende prijzen! 

Wij adviseren u graag, een uitgebreide folder ligt voor u klaar!

fraai 
infodisplay

90 cm breed

fraaie RVS 
uitvoering

Waar staat de klassering 
AAA voor bij wasauto-
maten en vaatwassers?

Bij wasautomaten en vaatwassers 
staat de eerste letter in de klassering 
voor het energieverbruik (A is zuinig, 
G is onzuinig). 
De tweede letter geeft aan hoe goed 
de machine schoon(af-)wast en de 
derde staat voor het droogresultaat. 

Wanneer u ook gebruik maakt van 
een wasdroger is het zinvol om een 
wasautomaat met een goed droog-
resultaat te kiezen: hoe droger de 
was in de droger gaat, hoe korter de 
droogcyclus en dus hoe lager het 
energieverbruik! 

Er is al een Samsung 
wasautomaat vanaf 399,-!

Eco Bubble Care: perfecte 
wasresultaten op lage temperatuur!

8 kilo

fluisterstil!

weinig ruimte
schone vaat!

blauw verlichte 
handgrepen

wassen én 
drogen!

inductie!

geschuurd aluminium
90 cm breed

schouwkap KD9X1
• 90 cm breed • 3 snelheden 
• capaciteit max. 400m³ per uur 
• aluminium afwasbaar vetfilter

199Smegprijs: 259,- Onze prijs:

fornuis SNL916MFX6
• 6 branders w.o. 1 wokbrander 
• 3-delige gietijzeren pandragers • vonkontsteking 
• 109 liter oven met boven- en onderwarmte • timer

999
Smegprijs: 1699,- Onze prijs:

Samsungprijs: 549,- Onze prijs:

wasautomaat WF8604FEA
• 1400 toeren • 6 kilo laadvermogen 
• klasse A+AB • startuitstel 
• uitgebreid display • diamond drum 
• keramisch verwarmingselement: 
   lange levensduur 
• dubbele aquastop

wasautomaat WF0604
• 1400 toeren • klasse AAB
• 6 kilo laadvermogen 
• startuitstel 
• display met resttijdindicatie

399
Samsungprijs: 599,- 
Onze prijs:

Etnaprijs: 79,- Onze prijs:

afzuigkap A410wit
• 3 luchtsnelheden • capaciteit tot 275m³ per uur 
• glazen dampscherm

59,95
Etnaprijs: 79,- Onze prijs:

inductieplaat EKP301zwa
• inductie: vrijwel meteen heet of koud • 9 standen 
• kookwekker met LED display

59,95

kookplaat EKP228Vwit
• 2-delige pandragers 
• vonkontsteking 
• luxe glazen afdekplaat
Etnaprijs: 229,- 
Onze prijs:

kookplaat PK754wit
• glaskeramische kookplaat 
• luxe glazen afdekplaat 
• restwarmte-indicatie 
• kinderslot • 54 cm breed
Etnaprijs: 549,- 
Onze prijs:

399
fornuis PF6120wit
• oven met boven- en 
   onderwarmte • grill 
• 2-delige pandragers 
• vonkontsteking

349
Etnaprijs: 469,- 
Onze prijs:

wasautomaat IWC5145
• 1400 tpm • klasse A+AB 
• 5 kilo laadvermogen 
• startuitstel

299
Indesitprijs: 379,- Onze prijs:

449
Indesitprijs: 549,- 
Onze prijs:

koelvries combi CA55wit
• 150 liter koelen, 85 liter netto 
• energieklasse A 
• glazen legplateau’s 
• transparante vrieslades 
• Fast Freeze functie 
• hxbxd: 174 x 54,5 x 58 cm

279
Indesitprijs: 349,- 
Onze prijs:

condensdroger IDCA735wit
• condensdroger: geen afvoer 
   naar buiten nodig 
• 7 kilo laadvermogen 
• LED programmaverloop 
• elektronische restvochtmeting

Indesitprijs: 389,- Onze prijs:

koeler KS2150RV
• 92 liter netto koelruimte 
• energieklasse A 
• glazen legplateau’s 
• hxbxd: 84,5x47x50 cm
Exquisitprijs: 149,95 
Onze prijs: 119,95

koel/vriescombi 
KGC202alu
• 136 + 64 liter 
• energieklasse A+ 
• verchroomd flessenrek 
• geschuurd alu deuren
• hxbxd: 154 x 53 x 59 cm

299
Exquisitprijs: 349,- 
Onze prijs:

vriezer GS115A+
• 82 liter 
• energieklasse A+ 
• transparante lades 
• hxbxd: 84x50x56 cm

149
Exquisitprijs: 199,95 
Onze prijs:

Samsungprijs: 799,- Onze prijs:

wasautomaat WF0804
• 1400 toeren • 8 kilo laadvermogen • klasse A-30%AA 
• Eco Bubble Care technologie: behaalt hetzelfde 
   wasresultaat op koude temperaturen • startuitstel 
• uitgebreid display • diamond drum: minder slijtage 
• keramisch verwarmingselement: lange levensduur 
• fluisterstille Quiet Drive motor

699

Samsungprijs: 899,- Onze prijs:

koelvriescombi RL52
• 232 liter koelen, 96 liter vriezen • energieklasse A+
• No Frost systeem: nooit meer ontdooien! 
• Multi Airflow voor gelijkmatige temperatuurverdeling 
• LED interieurverlichting • uitgebreid display 
• Silver Nano hygiënesysteem • fraaie blauwe handvat-
   verlichting • hxbxd: 192 x 60 x 64,6 cm

799

Samsungprijs: 579,- 
Onze prijs:

wasdroger 
SDC14709
• condensdroger: geen  
   afvoer naar buiten nodig 
• 7 kilo laadvermogen 
• elektronische vochtmeting:
   stopt als de was droog is 
• looptijd indicatie
• startuitstel

499 Etnaprijs: 229,- 
Onze prijs:

vaatwasser EVW7860W
• compact ‘half’ model: 6 couverts 
• klasse AAB • hxbxd: 44 x 55 x 50 cm

179,95

119,95

was/droogcombi 
IWCD6145wit
• capaciteit 6 kilo wassen 
• 5 kilo wassen en drogen 
• 1400 tpm • klasse BAB 
• startuitstel

Etnaprijs: 229,
Onze prijs:

179

Indesitprijs: 389,  Onze prijs:

299

499


