
Kavel 32407-2 
 
1x parallelkeuken, merk Ponninghaus, type Mistral Ares  
 
in de kleur FB68 Valletta, voorzien van 10 cm brede stollen in de kleur Pianovo lak metal chroom. De 
afmetingen van deze Duitse kwaliteitskeuken zijn ca.: Werkbladdeel 370 cm breed, werkbladhoogte 
91 cm, Hoge kasten deel 255 cm breed. Deze keuken is voorzien van de volgende inbouwapparatuur: 
Samsung inductiekookplaat, type NZ84J977OEK/EF (Chef collectie, Virtuele vlam, brede flexzone, 
magnetische knop). Samsung volledig geïntegreerde vaatwasser, type DW60M6050BB (couverts voor 
14 personen.  7 programma's, energieklasse A++). Samsung combi-oven, type NQ50J9530BS/E 
(magnetron 900 Watt vermogen, 50 liter, Grillfunctie, Heteluchtfunctie, Ontdooifunctie, Boven- en 
onderwarmte). Samsung warmhoudlade, type NL20J7100WB (Temperatuur: 30 - 80 °C, 25 liter 
inhoud, verlichting). Samsung multifunctionele heteluchtoven, type NV73J9770RS/E (Ingebouwde 
kerntemperatuurmeter, toevoeging van stoom bij deze oven, Wifi-functie, Pyrolyse reiniging). 
Samsung Amerikaanse koel/vriescombinatie, type RF56J9041SR (564 liter inhoud: 361 liter in het 
koelgedeelte en 203 liter in het vriesdeel. NoFrost, Cool Select Zone met 4 standen, Soft freeze stand, 
Ingebouwde waterdispenser, Energieklasse A++). Het werkblad is van Arte composiet in de kleur 
Eternal Statuario, 12 mm dik met facet geslepen werkbladrand. De onderbouw anderhalve fussion 
steel spoelbak, strak  183408 is van Arte met een Quooker 22+FSSTLQuooker combi+, 
Quooker/keukenboilercombinatie, inclusief Fusion Square koud, warm en kokend-water-kraan met 
kind-veilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop, steel. Aansluiting op warm en koudwaterleiding. De 
Quooker boiler wordt nieuw in verpakking bijgeleverd. Bijzonderheden en extra’s aan deze 
showroomkeuken zijn: Veel opbergruimte door de 6 stuks uittrekkorven. Royale massief 
beukenhouten bestekindeling. Alle laden en deuren zijn voorzien van soft-close sluiting. Winkel 
verkoopprijs € 29.680,=. <br />Let op! Deze kavel dient u zelf te demonteren. <br />Let op! Exclusief 
afgebeelde accessoires / materialen (Diversen) op en in de keuken en exclusief op foto getoonde 
massief houten delen. <br />Let op! Betaal eenvoudig met iDeal via uw BVA Account of 
bankoverschrijving. Het is niet mogelijk om contant of per PIN te betalen. 


