
Kavel 32407-4 
 
1x eilandkeuken, merk Artego,  Sigma,  
 
uitgevoerd in de kleur hoogglans Carbon zwarte lak, regalen in de kleur 0421 koperbrons met 
edelstalen beugelgrepen. De afmetingen van deze keuken zijn ca.: eiland 184,4 x 120 cm, wanddeel 
koken 271,2 cm breed, Wanddeel hoge kasten 260 cm breed, koelkast buitenmaten ( h x b x d ) 1510 
x 600 x 682 mm. (Overvleugeling deuren aan de scharnieren ± 17 cm). Deze Duitse kwaliteitskeuken 
is voorzien van de volgende inbouwapparatuur: Smeg wandschouw afzuigkap, type Victoria KT90BLE 
(4 snelheden, Capaciteit Intensief 788 m³/u, 2x LED verlichting, Aluminium vetfilters, Afvoer: Ø 150 
mm, met terugslagklep). Smeg oven-magnetron, type SF4920MCN (18 functies, 20 automatische 
programma’s, Turbohitte, Large LCD display met timer en automatische in- en uitschakeling). Smeg 
koelkast, type FAB28RBBB (Vrijstaande koelkast met vriesvak, Kleur Blue Denim behandeld met 
planti5 plasma v.v. zwart soft touch handvat, Energieklasse A++, Rechtsdraaiend). Smeg volledig 
geïntegreerde vaatwasser, type STE8642L (13 couverts, 5 standaard + 4 Quick Time programma's, 5 
temperaturen, besteklade, Energieklasse A+++). Smeg fornuis,  TR90NNLK9 (Nostalgisch fornuis 
'Tradizionale' 90 cmbreed, 5 branderswaar van1 gecentreerde wokbrander 5,10 kW, multifunctionele 
oven,11 functies, Temperatuur instelbaar van 50 - 260°C, Braadspit). Het composietwerkblad van 
Arte is in de kleur Negro Tebas met een 3 cm dikke werkbladrand facet geslepen. Werkbladhoogte 92 
cm. De strakke vierkante vlakinbouw spoelbak is van Smeg,  LFT50. Quooker 22+FRBLK (Quooker 
Fusion Round Zwart kraan met COMBI+ reservoir, Kokend-water-kraan én mengkraan in één, met 
kindveilige dubbel-druk-draai bedieningsknop en ronde uitloop). De Quooker boiler wordt nieuw in 
verpakking bijgeleverd. Quooker zeepdispenser type ZPNBLK, kleur zwart (Van bovenaf bij te vullen, 
Volledig metalen binnenwerk). Bijzonderheden en extra’s aan deze showroomkeuken zijn: Zijwanden 
eiland staat op aluminium profielen. Uittrekkorven voorzien van glas-line zijwanden. Royale massief 
beukenhouten bestekindeling. Alle laden en deuren zijn voorzien van soft-close sluiting. Winkel 
verkoopprijs € 30.850,=. <br />Let op! Deze kavel dient u zelf te demonteren. <br />Let op! Exclusief 
afgebeelde accessoires / materialen (Diversen) op en in de keuken. <br />Let op! Betaal eenvoudig 
met iDeal via uw BVA Account of bankoverschrijving. Het is niet mogelijk om contant of per PIN te 
betalen. 


