in de
w
u
e
i
N
ld!
e
r
e
w
n
keuke

klanten
vertellen

Keuken met

85% van de klanten
beveelt Paul Roescher
aan!

lease apparaten
Het Roescher Lease-Zeker- Circulair, én méér gemak en zekerheid!
Plan gaat samen met 8 jaar Voorbeeld 1
zorgeloos genieten.
U heeft nergens omkijken
naar. De 8 jaar volledige
garantie geldt voor: voorrijkosten, onderdelenkosten en arbeidsloon.

+

Koeler A+
adv.prijs 750,-

A+AA

+

Vaatwasser A+AA
Met Airdry droogsysteem,
adv.prijs 780,-

Waarom het lease
programma meehelpt
aan een betere wereld

+

Afvalberg
Veel te veel apparaten worden weggegooid terwijl
een langere levensduur en hergebuik uit millieuoogpunt aan te bevelen is.
Verantwoordelijkheid
Door middel van het leaseconcept wordt de verantwoordelijkheid van het aanhoudend goed
functioneren bij de fabrikant/winkelier neergelegd.
Hierdoor wordt de prikkel om
apparatuur te produceren die
Paul
Roescher
een beperkte levensduur
apparatenset
heeft, weggenomen.
84
99,Niets nieuws onder de zon? 299,- 26,
p/mnd
p/mnd
p/mnd
Apparatenlease kan dan nieuw
zijn. Inmiddels leasen we al
jaren onze auto's, CV-ketels en
telefoons. Vooral omdat we
gebruik belangrijker vinden
dan bezit, maar ook omdat het heerlijk overzichtelijk
is qua kosten.

+
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2. Duurzaam ontwerp
& fabricage

1. Grondstoffen
duurzaam
(her)gebruikt

3. Kwaliteit voor
iedereen

4. Slim gebruik

Onze
partners

7. Hergebruik
onderdelen

5. 100% service
prestatie garantie

6. Hergebruik
apparaten

Inductiekookplaat 80 cm,
adv.pr. 750,-

De SIRE
campagne
vanuit de
overheid
stimuleert
hergebruik van
goederen

+

Valley oak hoekkeuken
Prachtige houtbeleving.
Met
8 cm zwart granieten blad
en granieten spoelbak.
Inclusief 5 apparaten van
d
n bla
niete
et gra
en m
Keuk

5895,-

+

Alle

Profiteer van ons Combi-Voordeel

40 m2 tegelvloer

Design eettafel + 4 stoelen

+

86,-

*

Alle 6 apparaten voor 99,p/maand op basis van 8 jaar.

PAUL ROESCHER
K E U K E N

1e Verdieping
Badkamer
1995,- minus -/- 10%

Met Megastores in:
Rijssen: Plaagslagen 2
(0548) 540 340
Apeldoorn: Vlijtseweg 196
(055) 360 1747

V L O E R

• H A A R D

1795,875,-

Wand- en vloertegels
1e 5 m2 wandtegels gratis

Badkamer

+

455,-

Schuifdeurkast op slaapkamer 495,- minus -/- 10%
40 m2 pvc-vloer
1220,- minus -/- 5%
2e Verdieping
30 m2 laminaat
440,- minus -/- 5%

Tapwaterpakket

30 m2 laminaat

Megastore Rijsse
n
Airco gekoeld!

•

2

+
*Prijs afhankelijk van
ondergrond en pakinhoud.

1160,415,-

Tapwaterpakket
2100,- minus -/- 5 %

Uw huis van vloer tot zolder ingericht: alle bovenstaande onderdelen met een totaalprijs van slechts

Apeldoorn
Megastore
ld!
Aircogekoe

B A D

4995,Design eettafel + 4 stoelen
995,1105 minus -/- 10%
40 m tegelvloer 75x75 cm 1315,Gashaard
1995,2100,- minus -/- 5 %

p/mnd

+

•

Begane grond
Keuken met 5 apparaten

lan:

1 meter gashaard

40 m2 pvc-vloer
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Schuifdeurkast op slaapkamer

Wand- en vloertegels
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Combi-oven / magnetron
Volledig tiptoets, adv.pr. 979,-

Ga naar www.paulroescher.nl/combi-voordeel
De complete beschrijving en mogelijkheden vindt
u op onze website. Of scan de QR-code en u
komt meteen op de goede pagina.

en bespaar honderden euro’s! Koopt u naast de keuken een
badkamer, schuifkast, haard, eettafelset, vloer en/of zonnepanelen?
Ontvang dan 5 tot 10% voordeel! Hieronder een voorbeeld:

+

+
+

Andere voordelen van het Lease-Zeker-Plan
1 Lagere investering vooraf
2 Duidelijkheid van 1 vast maandbedrag
3 U werkt altijd met de nieuwste apparatuur.
Na 8 jaar weer splinternieuw!
4 Eindeloze garantie

* Geld lenen kost geld

*

De productieketen is
duurzaam en
stimuleert
hergebruik

Voorbeeld 2

Scan de QR-code voor meer info
op onze website, of ga naar
paulroescher.nl/lease-zeker-plan

3-in-1 kraan met boiler
kokend, koud en warm water
uit 1 kraan! Veilig en snel,
adv.prijs 1030,-

Afzuigkap voor in het
plafond adv.prijs 1350,-

Onze belofte
Altijd een zuinig, goed werkend apparaat in huis. Is er
iets? Wij regelen het!

Keuken incl. 5 apparaten

A+

1995,-

15.995,-

Keuken of badkamer kopen is een verzorgd dagje uit bij Paul Roescher!

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

H A A R D

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feest dagen gesloten.

