
	

Product Merk Kwaliteit Winkel 

tafel Melltorp 4 personen vocht- en krasbestendig 
oppervlak (125*75) 

Ikea 

tafel BJURSTA vocht- en krasbestendig 
oppervlak (175*75) 

Ikea 

tafellaken CAJA Wasbaar 60° Ikea 
stoelen MARTIN stevig/gemakkelijk 

afwasbaar/stapelbaar/ 
voldoende breed/stevige 
rug/bij tafel passen 

Ikea 

stellingkast Omar ijzer  roestvrij monteerbaar Ikea 
ijskast Proline PTL 125WE A+ 

123 liter 
garantie en dienst na 
verkoop, minstens A label 

Vandenborre 

kookfornuis=oven Zanussi ZCG 55 DGW 
gasfornuis 

garantie en dienst na 
verkoop, minstens A label 

Excellent 

diepvriezer Liebherr GP1476 A++ A++, zelf invriezen mogelijk Vandenborre 

diepvriezer Liebherr GNP 2303 
A++ A++, zelf invriezen mogelijk 

Vandenborre 

diepvriezer Liebherr GN 3113-20 
A++ A++, zelf invriezen mogelijk 

Vandenborre 

mixer (staafmixer) Bosch MSM64010 metaal, meerdere snelheden Vandenborre 

garde KONCIS roestvrij/hittebestendig Ikea 
soeplepel KONCIS roestvrij Ikea 
houten lepel  massief berken of populier Ikea 
blikopener KONCIS roestvrij staal Ikea 
flessenopener Idealisk met kurkentrekker Ikea 
scherp mes (om vlees te snijden) brabantia roestvrij Collishop 

kokmes brabantia  Collishop 

schilmesje  roestvrij Colruyt 

snijplankje LEGITIM (packet of 2) roestvrij staal Ikea 
dunschiller STAM roestvrij staal Ikea 
rasp Idealisk roestvrij staal Ikea 
huishoudschaar trojka roestvrij/hittebestendig Ikea 



serveerschaal  MIXTUR steengoed/ook als ovenschaal 
te gebruiken 

Ikea 

ovenschaal  Revol Grands Classics 
2 

porselein (geschikt voor oven 
en diepvries) 

Collishop 

potjes voor diepvriezer PRUTTA (prijs set van 
17) 

invriezen mogelijk  Ikea 

plastic zakjes voor diepvriezer EVERYDAY  Colruyt 

zilverpapier PACLAN zo dun mogelijk Colruyt 

vershoudfolie EVERYDAY  Colruyt 

voorraadpotten ikea 365+ afwasbaar Ikea 
afwasproduct Everyday 

citroenparfum 1L 
 Colruyt 

afwasdoek FRISS 100% katoen 
prijs per 5 

wasbaar Colruyt 

huishoudhanddoeken TEKLA wasbaar Ikea 
afwassponsje EVERYDAY prijs per 10 

stuks 
 Colruyt 

diep bord 365+ wit vaatwasserbestendig Ikea 
grote borden 365+ wit vaatwasserbestendig Ikea 
kleine borden FÄRGRIK vaatwasserbestendig Ikea 
koffiekop en schotel 365+ wit vaatwasserbestendig Ikea 
glazen 365+ prijs set per 6 vaatwasserbestendig Ikea 
bestek  dragon 24 delig vaatwasserbestendig en apart 

aankoopbaar 
Ikea 

extra lepels om op te scheppen dragon  vaatwasserbestendig Ikea 
eierdopjes IKEA 365+ PLOCKA vaatwasserbestendig Ikea 
pannenlapjes iris 60° wasbaar Ikea 
pannenonderzetters Heat  Ikea 
soeppot 365+ 5l geschikt voor alle vuren Ikea 
pot (groenten) 365+3l geschikt voor alle vuren Ikea 
steelpan 365+ 1l geschikt voor alle vuren Ikea 
steelpan 365+2l geschikt voor alle vuren Ikea 
pannen 365+ anti kleeflaag Ikea 
stoommandje stabil roestvrij staal Ikea 



vergiet FLACKIG  Ikea 
fluitketel VATTENTÄT geschikt voor alle vuren Ikea 
filter plastieken 

filterhouder 
  

filterzakjes EVERYDAY 
koffiefilters nr 4 100 
stuks 

 Colruyt 

isoleerkan SLUKA Isoleerkan 1,8 
liter , roestvrij staal 

onbreekbaar inzet glas 
dubbelwandig 

Collishop 

isoleerkan voor werk Halsa  Ikea 

brooddoos voor werk Kullar  Collishop 

filter voor dampkap filter met indicator 2 
stuks 

papier Ikea 

maatbeker FLÄCKIG plastiek Ikea 
vuilbak keuken Hulingen 

pedaalemmer 
 Ikea 

waterkan Vänlig glas Ikea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


