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KM 6357 POWERFLEX

KM 6328-1

Induksjonstopp

Induksjonstopp

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med PowerFlex-kokeområde for
maksimal fleksibilitet og effekt. Intuitivt hurtigvalg med tallrekker – direktevalg
pluss. Tiltalende design –806 mm bredt apparat med omkransende ramme
Fleksibel og rask – 4 kokesoner inkl. 1 PowerFlex-område
Kommuniserer med ventilatoren, automatikkfunksjon Con@ctivity 2.0
Stort effektspekter – varmholdingsfunksjon og TwinBooster

- uavhengig av stekeovn med 2 PowerFlex-kokeområder for maksimal
fleksibilitet og effekt. Intuitivt hurtigvalg per tallrekke – direktevalg
Tiltalende design –626 mm bredt apparat med omkransende ramme.
Fleksibel og rask – 4 kokesoner inkl. 2 PowerFlex-kokeområder.
Kommuniserer med ventilatoren, automatikkfunksjon Con@ctivity 2.0
Korteste oppkokstider – TwinBooster

Veil. pris: 21.399,-

17.150,-

Veil. pris: 17.799,-

14.250,-

M 6262 TC

H 2661-1 BP

Stekeovn med pyrolyse
Pyrolyse for minimal rengjøring.Energiklasse A+.
LCD-display med 7 segmenter og bryterbetjening – EasyControl.
Superenkel rengjøring. Stor plass og fleksibilitet – ovnsrom med
76 l volum. Kjølig front beskytter mot forbrenninger.
Hurtigoppvarming

Veil. pris: 17.799,-

14.250,-

Mikrobølgeovn for innbygging
- med overliggende betjening for optimale kombinasjonsmuligheter.
LCD-display med 7 segmenter og bryterbetjening – EasyControl
Stor plass – 46 l ovnsrom , 40 cm dreietallerken og LED-belysning
Nypoppet popcorn med bare ett tastetrykk via popcorntasten
Optimal og jevn bruning takket være den integrerte quartzgrillen
Perfekt tining og tilberedning takket være automatikkprogrammene

Veil. pris: 15.099,-

12.150,-
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DG 6401

Innbyggings-dampkoker
Klartekstdisplay og touchbetjening er den intuitiv og enkel å betjene.
Perfekte resultater takket være MultiSteam dampteknologi. Kok samtidig
i tre høyder uten at smaken overføres. Spesielt fleksibel og effektiv takket
være ekstra stort ovnsrom. Med garantert suksess – intelligente automatikkprogrammer Intuitiv og enkel – DirectSensor

G 6675SCVi XXL

19.900,- Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

Veil. pris: 24.899,-

9 programmer, ExtraComfort kurvinnredning, 3D-bestikkskuff og
lav støy 44 dB(A) for maksimal komfort. Utrolig økonomisk med
energiklasse A+++. 14 kuverter, FlexiTimer. Quick PowerWash, AutoOpen

Veil. pris: 20.499,-

16.350,DA 5996 W SCREEN

Dekorventilatorer for vegg
- med tipptaster for komfortabel betjening til rimelige
startpriser.Tidløs design – glasskjerm i 895 bredde.
Effektiv – 530 på Booster-trinnene
Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag.
Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover.
Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift.

Veil. pris: 10.699,-

DA 3466

8.555,-

Slimline-ventilator

Med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening. Elegant
design – flat dampskjerm i 595 bredde Effektiv – 550 på Booster-trinnet. Effektiv filtrering
–metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag. Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
Passer i alle boliger
– både utluftnings- og
omluftsdrift

K 37222 ID

Kjøleskap for innbygging

Veil. pris: 7.199,-

5.750,-

Kjøle-, fryse- og vinskap med DynaCool og LED-belysning for praktisk lagring
av matvarer. Optimal og vedlikeholdsfri innvendig belysning med LED. Du kan
plassere matvarene hvor du vil – DynaCool. Hyllene kan vaskes i oppvaskmaskinen – ComfortClean. Rask nedkjøling av matvarer med Superkjølautomatikk

Veil. pris: 14.499,-

11.550,-

KG_Kampanje_2016august 24.08.16 12:44 Side 5

EH611BE68X - Induksjonstopp,
60 cm rammeløs

EX677LYC1E - Induksjonstopp,
60 cm. Comfort Design

TouchControl, powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner (kun en sone
om gangen), powerManagement funksjon gjør det mulig å begrense
toppens effekt

Induksjonsplatetopp med innovative funksjoner for ekstra fleksibilitet
under matlagingen.
Med fryingSensor holder platetoppen varmen konstant, uansett hvor
lenge du steker - og ingenting brenner fast.
Med Dual lightSlider betjenes platetoppen enkelt og intuitivt.
Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige
temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
FlexInduction Plus anpasser kokesonene til ulike kokekar og gryter med
opptil 30 cm diameter, for mer fleksibilitet.
Veil. pris: 18.139,17 effekttrinn

Veil. pris: 6.869,-

5.190,-

13.590,-

EX977LVC1E - Induksjonstopp, 90 cm. Comfort Design
Induksjonsplatetopp med innovative funksjoner for ekstra fleksibilitet under matlagingen.
Med Dual lightSlider betjenes platetoppen enkelt og intuitivt.
Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger
som aktiveres ved berøring. Med fryingSensor holder platetoppen varmen konstant, uansett hvor
lenge du steker - og ingenting brenner fast. 17 effekttrinn

Veil. pris: 23.329,-

17.490,-
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HB23AB521S - Innbyggingsovn

HB675G0S1S - Innbyggingsovn

Ovnsvolum: 66 l. Energiklasse A. Innbyggingsovn med innovativ 3Dvarmluft Plus sparer tid og plass dersom man baker på én, to eller tre
bakebrett samtidig. Høyde 60 cm. EcoClean reduserer tilsmussing og lukt.
Utstyrt med elektronisk ur med timer for nøyaktig tidtaking under matlagingen. Enkelt å lykkes med bakingen på opptil 3 bakebrett samtidig
med 3D-varmluft Plus og dens innovative varmefordeling.
Energiklasse A for effektiv steking og baking
Veil. pris: 8.419,5 stekefunksjoner: varmluft, over-/undervarme,
undervarme, varmluftgrill, stor variogrill.
Temperaturregulering 50 - 270° C

Ovnsvolum: 71 l. Energiklasse A+. Moderne ovn som tilbyr høy brukerkomfort og de beste resultatene med steking og baking.
13 ovnsfunksjoner. Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
Ekstra ovnsfunksjoner: temperaturforslag, aktuell temperaturvisning,
oppvarmingskontroll, cookControl, Sabbat-funksjon
Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
Antall automatikkprogrammer: 10 stk.
Veil. pris: 15.289,-

6.290,-

11.490,-

CS858GRS6S - Kompakt innbyggingsovn
med damp
HB876GDS6S - Innbyggingsovn
Ovnsvolum: 71 l. Energiklasse A+. En ovn med intelligente sensorer for
optimale resultat.13 ovnsfunksjoner. Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
Ekstra ovnsfunksjoner: temperaturforslag, aktuell temperaturvisning,
oppvarmingskontroll, Sabbat-funksjon. DishAssist - velg matrett og få
optimale ovnsinnstillinger automatisk.
Veil. pris: 17.949,RoastingSensor-steketermometer.
HomeConnect: trådløs fjernstyring via
smartphone eller nettbrett.

13.490,-

Ovnsvolum: 47 l. Energiklasse A+ . Med den brukervennlige HomeConnect appen kan du betjene ovnen din uansett hvor du er - enkelt via
smartphone eller nettbrett (app tilgjenglig for iOS og Android).
TFT-touchdisplay Plus: optimal lesbarhet og intuitiv bruk.
Steketermometer, bakesensor, ecoClean Plus for enkel rengjøring.
15 ovnsfunksjoner. Tilleggsprogram med damp: Damp 100%, gjenoppvarming, heving, tining. Temperatur range 30 °C - 250 °C
Ekstra ovnsfunksjoner: temperaturforslag, aktuell temperaturvisning,
oppvarmingskontroll, Sabbat-funksjon,
bakingSensor som gir perfekt bakeresultat Veil. pris: 27.149,DishAssist - velg matrett og få optimale
ovnsinnstillinger automatisk.

19.990,-

KG_Kampanje_2016august 24.08.16 12:45 Side 7

KI87SAD30
Helintegrert kombiskap, 178 cm
Energiklasse: A++, 225 kWh/år, Nyttevolum totalt: 270 l, Elektronisk
temperaturregulering med eksakt, digitalt display

Veil. pris: 15.899,-

11.950,-

KI81RAD30 - Integrert kjøleskap,
nisjehøyde 178 cm Helintegrert
Energiklasse: A++, 116 kWh/år. Nyttevolum totalt: 319 l,
Elektronisk temperaturregulering med digitalt display

Veil. pris: 11.779,-

8.850,-
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LB57574
Integrert ventilator,
52 cm. Rustfritt stål
Energiklasse: C. Kapasitet på opptil 610 m3/h
LED-belysning. Intensiv innstilling øker gradvis ventilasjonen for å fjerne kraftig matos.
Svært stillegående med kun 53 dB.
Gjennomsnittlig energiforbruk: 80.1 kWt/år
3 effekttrinn og 1 intensivtrinn.

Veil. pris: 5.829,-

4.370,-

LC98BA572 - Veggmontert avtrekkshette, 90 cm boxDesign Rustfritt stål
Energiklasse: A+, Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.2 kWt/år*, Kapasitet i henhold til
DIN/EN 61591: normal 460 m“/t, intensiv 860 m“/t, iQdrive børsteløs høyytelsesmotor
med doble viftehjul

Veil. pris: 11.279,-

8.499,LC98KD672 Veggmontert avtrekkshette, 90 cm Skråstilt
design i glass Sort
Energiklasse: A, Gjennomsnittlig energiforbruk: 48.1 kWt/år*, Kapasitet i henhold til
DIN/EN 61591: normal 480 m“/t, intensiv 810
m“/t, iQdrive børsteløs høyytelsesmotor med
doble viftehjul

Veil. pris: 15.549,-

11.599,-
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SpeedMatic helintegrert
oppvaskmaskin, 60 cm

SN66P092EU SpeedMatic helintegrert
oppvaskmaskin, 60 cm

SN65M045EU

• Energiklasse: A+++, Tørkeevne: A
• Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm
(basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
• Kapasitet: 14 standard kuverter • Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW
• 6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C,
• Hurtig- program 45°C, Forskylling
• 4 tilleggsfunksjoner: Shine & Dry, intensiveSone, varioSpeedPlus,
hygienePlus • Zeolith® -tørking
• VarioFlex Pro kurvsystem med blåmarekerte touchpoints
• Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
• iQdrive, energisparende og stillegående motorteknologi
• Elektronisk indikator for salt- og glansemiddelpåfylling
• Aqua stop
Veil. pris: 14.439,• Selvrensende filtersystem
• Avkalkingselektronikk

SX65M045EU - EKSTRA HØY

• Energiklasse: A++, Tørkeevne: A
• Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 262 kWh strøm
(basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
• Kapasitet: 13 standard kuverter • Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW
• 5 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass hurtigprogrammed oppvarming til 40°C, Hurtig-program
• 1 tilleggsfunksjon: varioSpeedPlus
• VarioFlex kurvsystem
• Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
• iQdrive, energisparende og stillegående motorteknologi
• Elektronisk indikator for salt- og glansemiddelpåfylling
• Aqua stop
Veil. pris: 10.549,• Selvrensende filtersystem
• Avkalkingselektronikk

7.490,-

10.250,-

SX66P092EU - speedMatic
Oppvaskmaskin, 60 cm, ekstra høy
Helintegrert
Energiklasse: A+++, Tørkeevne: A, Årlig forbruk ved program Eco 50°C:
2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med
kaldtvannstilkobling), Kapasitet: 14 standard kuverter,
Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW

Veil. pris: 14.439,-

10.490,-
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SX65L084EU - speedMatic
Oppvaskmaskin, 60 cm, ekstra høy.
Helintegrert

SN65L084EU - speedMatic
Oppvaskmaskin, 60 cm. Helintegrert

Energiklasse: A++, Tørkeevne: A, Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2800 l vann / 262 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med
kaldtvannstilkobling), Kapasitet: 13 standard kuverter, Lydeffekt: 46 dB(A) re 1 pW
Veil. pris: 10.549,-

7.890,-

Ved kjøp av minimum 3 stk. hvitevarer fra SIEMENS
gir vi deg dette flotte kjelesettet fra WMF
Settet består av:
Kasserolle 5,7 liter med lokk (Ø:24 cm)
Kjele 1,4 liter (Ø:16 cm)
Non-stick stekepanne (Ø: 21 cm-bunn)
Settet er fremstilt i 18/10 rustfritt stål
og har kraftig sandwichbunn som gir
fantastisk varmefordeling.
Veil pris: kr 1.814,-
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T66TS61NO - Induksjonstopp,
60 cm. Designframe
-

TwistPad Fire - Unik bryterbetjening gjør det enkelt å justere effekten
4 induksjonssoner, inndelt i 2 Flex-soner med utvidbar FlexPlus-sone.
Med FlexPlus sonen får du hele 30cm diameter
StekeSensor med 5 temperaturnivåer.
PowerTransfer: flytt kokekar mellom kokesonene og
instillingene følger med automatisk.
ChefMove, oppdeler flexområdet i 3 varmesoner
lav/medium/høy.
PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner.
Pausefunksjon for enkel rengjøring under tilberedning.
Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner. Varselur.
Digital 2-trinns restvarmeindikering

Veil. pris: 18.139,-

14.299,T68TS61NO Induksjonstopp, 80 cm.
Designframe
- TwistPad Fire - Unik bryterbetjening gjør
det enkelt å justere effekten
- 4 induksjonssoner, inndelt i 2 Flex-soner
med 2 utvidbare FlexPlus-soner.
- Med FlexPlus sonene får du hele
2stk x 32cm diameter
- StekeSensor med 5 temperaturnivåer.
- PowerTransfer: flytt kokekar mellom
kokesonene og instillingene følger med
automatisk.
- ChefMove, oppdeler flexområdet i
3 varmesoner lav/medium/høy.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner.
- Pausefunksjon for enkel rengjøring under
tilberedning.
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle
kokesoner. Varselur.
- Digital 2-trinns restvarmeindikering

Veil. pris: 22.809,-

17.799,I 92CM67NO - Takintegrert ventilator, 120 cm.
Rustfritt stål.

Energiklasse: A.
Kapasitet: normal. 480 m3/t, intensiv 700 m3/t.
Lydnivå (på maks. normaltrinn (utluft)):59 dB(A)
re 1 pW (45 dB(A) re 20 mPa lydtrykk).
Energibesparende drift med børsteløsmotor.
Styring via fjernkontroll.
Belysning: 1 x LED- hvitt glasspanel med dimmer.
Etterdriftsautomatikk i 10 minutter.
Mulighet for intervallgang - for utskiftning av
inneluft.
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin.
RimVentilation - kantventilasjon.

Veil. pris: 25.349,-

19.799,-
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B57CS28NO Innbyggingsovn

B47FS22NO Kombidampovn

Ovnsvolum: 71 l.
13 ovnsfunksjoner, med blant annet det unike varmluftssystemet
CircoTherm.
4,1" TFT bilde- og fargedisplay med Shift control betjening.
Slide & Hide ovnsdør, som forsvinner smidig under ovnen.
3-punkters steketermometer for større nøyaktighet.
Pyrolytisk selvrens av ovnsrommet.
Veil. pris: 18.219,ComfortFlex teleskopskinner
Halogen-belysning

Ovnsvolum: 71 l. 12 ovnsfunksjoner, med blant annet det unike
varmluftssystemet CircoTherm. Steking med damp i 3 intenistetstrinn,
kan aktiveres og deaktiveres under bruk. Perfekt for å få det optimale
stekeresultatet på bl.a. kjøttet, fisken og baksten.
4 programmer med damp: Damp 100%, gjenoppvarming, heving,
opptining. 4,1" TFT bilde- og fargedisplay med Shift control betjening.
Slide & Hide ovnsdør, som forsvinner smidig under ovnen.
Rengjøringssystem EasyClean og selvrensende bakvegg.
LED- ovnsbelysning Antall automatikkprogrammer: 38 stk.
1 l. vanntank skjult bak betjeningspanelet.
Veil. pris: 19.499,Indikator som varsler om vanntanken
går tom.

14.199,-

15.199,-

D79MT64N1 - Veggmontert avtrekkshette 90 cm. Boxdesign. Rustfritt stål.
Energiklasse: A+. Kapasitet: normal. 460 m3/t, intensiv 860 m3/t. Lydeffekt (på maks. normaltrinn (utluft)):55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 mPa lydtrykk).
Ekstra stillegående på grunn av ekstra lyddemping Energibesparende drift med børsteløs motor med doble viftehjul.
TouchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med digital visning. Belysning: 3x 3W LED- belysning med dimmer.
Veil. pris: 11.279,Etterdriftsautomatikk i 6 minutter.
Mulighet for intervallgang - for utskiftning av inneluft.
Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin.

8.599,-
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C17KS61NO Espresso- / kaffemaskin med keramisk kaffekvern. 60 cm.
Eksklusiv keramisk kaffekvern - SilentCeramDrive - for lavt lydnivå
OneTouch tilberedning: Ristretto, espresso, espresso macchiato, kaffe,
cappuccino, latte macchiato, kaffe latte, varm melk, melkeskum,
egendefinert drikke med melk, varmt vann - med ett enkelt tastetrykk
Belyst ShiftControl-betjening samt TFT-fargedisplay med interaktiv meny
MyCoffee: Lagre 8 favoritt-drikker med egne navn og egendefinert
blandingsforhold mellom melk og espresso.
Justerbart kaffe- og melkeutløp, med høyde opptil 150 mm.
Avtakbar vanntank og bønnebeholder med aromabevarende lokk.
Dobbelt kaffeutløp til espresso og kaffe gjennom to male- og bryggeprosesser.
Maskinen informerer om hvor mange kopper
som kan tilberedes før rengjøring og/eller
avkalkning må gjennomføres.
SinglePortionCleaning funksjon. Maskinen
skyller bryggeenheten etter hver kopp.
Hygienisk og alltid frisk kaffe
Varsling når maskinen bør rengjøres, avkalkes
eller når vannfilteret skal byttes.
Hurtig oppvarming

Veil. pris: 29.999,-

22.900,-

S51M68X6EU Oppvaskmaskin, 60 cm.
Helintegrert.

S52M68X6EU Oppvaskmaskin, 60 cm.
Helintegrert, Ekstra høy.

Energiklasse: A+++, Tørkeevne: A, Lydeffekt: 44 dB(A) re 1 pW. 14 standardkuverter. 6 programmer med bl.a. Chef 70°C.
VarioSpeedPlus - opptil 66% raskere programtid. Zeolith-tørkesystem. VarioFlex kurvsystem. VarioBestikkskuff.
DoseringsAssistent. Høydejusterbar overkurv . Lydsignal ved programslutt. TimeLight - visning av resttid på gulvet
AquaStop - vannsikring med livstidsgaranti.

Veil. pris: 14.099,-

10.999,-
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AEG BE3002401M

AEG BP8530440M

MaxiKlasse stekeovn

MaxiKlasse stekeovn

med markedets største stekebrett og "alle" ovnsfunksjoner.
ThermiC°Air varmluftssystem gir presis varme i hele ovnsrommet
Steketermometer med temperaturangivelse hjelper deg med å oppnå
perfekte resultater hver gang. Halogen ovnsbelysning, klokke og rengjøringsvennlig sikkerhetsdør med lås. Betjening med pop-ut knapper.

med markedets største stekebrett og "alle" ovnsfunksjoner. Pyrolysefunksjonen gjør det enkelt å holde ovnen skinnende ren, og steketermometer hjelper deg med å oppnå perfekte resultater hver gang. Dobbel
ovnsbelysning, klokke og rengjøringsvennlig sikkerhetsdør med dempet
lukking.

Veil. pris: 12.200,-

8.490,-

Veil. pris: 16.000,-

10.990,-

AEG BP801271SM

AEG KS8404701M

med markedets største stekebrett og pyrolyse-funksjon, som gjør det
enkelt å holde ovnen skinnende ren. Thermic Steam intervalldampfunksjon (25%) sørger for at rettene din blir sprø og gylne utenpå, og
saftige og møre på innsiden. Touch-betjening, stort utvalg steke- og
bakeprogrammer, og steketermometer som også angir ferdigtid.
Rengjøringsvennlig sikkerhetsdør, og effektiv halogenbelysning.

Kompakt utgave av MaxiKlasse kombidampovn for 450 mm nisje, med
full damp og intervalldamp i tillegg til alle de kjente AEG-funksjonene.
Stor, fulltekst LCD-skjerm med touch-betjening, og en rekke oppskriftprogram basert på vekt og kjernetemperatur. Rengjøringsvennlig sikkerhetsdør med dempet lukking.

MaxiKlasse stekeovn

Veil. pris: 20.600,-

Kombidamp ovn

14.900,-

Veil. pris: 22.900,-

14.990,-
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Hi-End utgave med damp
og SousVidefunksjon

AEG BS8836680M

MaxiKlasse ProCombi® Plus-ovn
AEGs mest avanserte med avansert fuktighetssensor og FullTaste dampsystem.
SousVidefunksjon, full damp og intervalldamp, i tillegg til alle de kjente AEG-unksjonene.
Lekker fargeskjerm på 4,2'' med touch-betjening, og en rekke steke- og bakeprogrammer
med oppskrifter og ingredienser. Steketermometer, dobbel ovnsbelysning og sikkerhetsdør med dempet lukking.

Veil. pris: 30.700,-

19.990,-

o!
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AEG KM8403101M

Kompakt kombimikro-ovn
- for 45 cm nisje. Ovnen gir deg en komplett for løsning tining, oppvarming, grilling og steking med tradisjonell varme, varmluft eller
mikrobølger. Den nedfellbare døren gir enkel tilgang når du skal sette
inn og ta ut matrettene. Stort fulltekst-display med touch-betjening,
og en rekke forhåndsprogrammerte oppskrifter.

Veil. pris: 16.500,-

10.990,-
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AEG HK604200IB

Koketopp (60 cm) induksjon

AEG HK6542H0FB

Platetopp (60 cm)

med 4 induksjonssoner, hvorav 2 med Booster. Induksjonsteknologien gir
øyeblikkelig varme, og touch-betjeningen gjør det enkelt med rask og
presis innstilling av sonene. Automatisk sikkerhetsutkobling, tastelås og
funksjonslås.

- med 4 effektive induksjonssoner, som alle har Booster for rask og intens
varme. DirekTouch-betjeningen sørger for rask og presis regulering av
temperaturen. Hob 2 Hood-funksjonen gjør at du kan styre ventilatoren
direkte fra platetopppen - ergonomisk og sikkert.

6.490,-

Veil. pris: 8.700,-

Veil. pris: 9200,-

6.900,-

AEG HK764403FB

MaxiSense induksjonstopp (70 cm)
med brofunksjon og 4 effektive soner, alle med Booster for rask og
intens varme. MaxiSense gjør at alle kjeler passer på alle soner, så
lenge krysset dekkes. DirekTouch-betjeningen sørger for rask og
presis regulering av temperaturen. Sikker å bruke med tastelås,
sikkerhetsutkobling og restvarmeindikasjon.
AutoMax oppkokingsautomatikk, timer og Stop&Go.

Veil. pris: 16.800,-

AEG HK874400FB

MaxiSense induksjon. (80 cm)
- med unikt og moderne Pure Black-design.
Den har 4 effektive soner, alle med Booster for rask
og intens varme. MaxiSense gjør at alle kjeler passer
på alle soner, så lenge krysset dekkes. Rask og presis
RotaryTouch-betjening.
AutoMax oppkokingsautomatikk, timer og Stop&Go.

Veil. pris: 19.500,-

15.990,-

10.990,-
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AEG F78600VI1P

AEG FSILENCVI2

Stillegående, helint. oppvaskmaskin

Helintegrert oppvaskmaskin

Ekstra stille: Pumpen går på lav hastighet og støynivået er redusert med
37%, sammenlignet med et vanlig oppvaskeprogram. Kapasitet på hele
13 kuverter. ProClean vaskesystem for profesjonelle rengjøring av all din
oppvask. 8 programmer, bl.a. AutoSense, som tilpasser vann- og energiforbruk ut fra oppvaskens vekt og smussnivå. Forskjellige plasser til
tallerkener, skåler, glass, kopper, kniver, gafler, og skjeer.
Støynivå: bare 39 db

Stille: Pumpen går på lav hastighet og støynivået er redusert med 37%,
sammenlignet med et vanlig oppvaskeprogram. Kapasitet på hele 13
kuverter. ProClean vaskesystem for profesjonelle rengjøring av all din
oppvask. 8 programmer, bl.a. AutoSense, som tilpasser vann- og energiforbruk ut fra oppvaskens vekt og smussnivå. Forskjellige plasser til
tallerkener, skåler, glass, kopper, kniver, gafler, og skjeer.
Støynivå: bare 43 db

Veil. pris: 9.700,-

7.990,-

AEG F88705VI1P

Veil. pris: 13.000,-

8.990,-

AEG F88700VI1P

Helintegrert oppvaskmaskin

Helintegrert oppvaskmaskin

- med kapasitet på hele 15 kuverter, og svært lavt lydnivå. Energiklasse
A+++. ProClean vaskesystem for profesjonell rengjøring av all din oppvask. Fkesible kurver med SoftGrip stettglass-holdere og egen bestikkskuff. TeamBeam viser resttiden på gulvet med opplyste siffer. 9 programmer, bl.a. AutoSense og Extra Silent. Automatisk døråpner, Extra Hygienefunksjon og innvendig belysning. Støynivå: bare 41 db

Kapasitet på hele 15 kuverter. Pumpen går på lav hastighet og støynivået er redusert med 37%, sammenlignet med et vanlig oppvaskeprogram. ProClean vaskesystem for profesjonell rengjøring av all din oppvask. Fkesible kurver med SoftGrip stettglass-holdere og egen bestikkskuff. TeamBeam viser resttiden på gulvet med opplyste siffer. Extra
Hygiene-funksjon og innvendig belysning.
Støynivå: bare 43 db

Veil. pris: 16.000,-

11.900,-

Veil. pris: 16.000,-

10.990,-
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AEG DF6861-M

Elegant uttrekksventilator 60 cm

All matos og damp fjernes praktisk talt lydløst med Silent Tech. Kraftig
motor med god kapasitet sørger for et rent og friskt miljø på kjøkkenet.
Både utlufting og resirkulering er mulig. Trinnløs regulering av styrke,
samt intensivtrinn. Kaldrasspjeld som sikrer at det ikke kommer kald luft
tilbake i kjøkkenet. Vaskbart metallfilter. Antall hastigheter: 3
Kapasitet utlufting (høy/lav): 336 / 135 m3/h
Maksimum støynivå høyt/lavt: 61/44 dB(A)

4.990,-

Veil. pris: 7.100,-

AEG X68165bv10/wv10

Moderne, skråstilt designventilator
Bredde 80 cm. Med lekker overflate i sort glass. Kraftig motor og kantsugsystem som effektivt fjerner damp og matos, og sørger for et rent og
friskt miljø på kjøkkenet. Både utlufting og resirkulering er mulig. Praktisk
betjening med trykknapper, og effektiv belysning med halogen.
Kapasitet utlufting (høy/lav): 625 / 256 m3/h
Maksimum støynivå høyt/lavt: 65/44 dB(A)

Veil. pris: 9.200,-

6.490,-

AEG X69454MD10

Veggmontert hette (90 cm)

Rustfritt stål med kraftig motor og høy kapasitet, som effektivt fjerner
damp og matos på kjøkkenet. Enkel og presis instilling med avansert
touch betjening på glass. H2H-funksjon som gjør at viften kan styres fra
koketoppen. Indikator for filterrengjøring. LED-belysning.

Veil. pris: 13.700,-

9.990,-
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AEG SCT71800S1

Integrert kombiskap

AEG SKZ81800C0

Integrert kjøleskap
- med LongFresh og 0-sone holder maten og
grønnsakene seg opptil tre ganger så lenge ved
hjelp av lav temperatur og regulerbart fuktighetsnivå. 1780 mm built-in height .
Netto kapasitet: 200 liter.
CleanAir Controlfilteret absorberer lukt og
holder atmosfæren i skapet frisk.
Behagelig, dempet lukking av døren, og praktisk
innredning med fleksible hyller. Automatisk
avriming av kjøleseksjonen
Coolmatic hurtigkjøling

Veil. pris: 16.000,-

11.490,-

-med Dynamic Air sirkulasjonsvifte i kjøledelen,
som sørger for jevn temperatur og gode oppbevaringsforhold for matvarene.
Integrert høyde: 1780 mm. Frysedel: 63 liter.
Kjøledel: 200 liter. NoFrost automatisk avriming.
Coolmatic-funksjonen sørger for rask nedkjøling
av ferske matvarer.
Veldig stillegående: bare39 dB.
Frostmatic hurtiginnfrysning.

Veil. pris: 15.300,-

10.990,-

AEG AGN71800C0

Integrert fryseskap

med praktisk LCD-display som gir deg full
oversikt. Nettokapasitet i frysedelen: 204 liter.
Integrert høyde: 1780 mm. No Frost-teknologien gjør at du ikke trenger å avise fryseren, og
sørger for at den alltid er isfri og fungerer
optimalt. Med Frostmatic hurtiginnfrysning
oppnår du rask innfrysning av dine ferske
matvarer. Dempet lukking av fryserdøren.
Elektronisk styring og digitalt display med
touch-betjening

Veil. pris: 16.000,-

11.590,-
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AEG PE4571-M

Integrert kaffemaskin m/kvern
For 45 cm nisje. Med helautomatisk tilberedning fra kaffebønner eller malt kaffe. Melkekanne og melkeskummer hjelper
deg med å lage en perfekt cappuccino. Lag opptil 6 kopper
kaffe samtidig. Rustfri kanne når du ønsker å lage flere kopper
om gangen. Stort LCD-display med touch betjening og innstilling av eget språk.

Veil. pris: 28.200,-

19.900,-

AEG SWS74500G0

Praktisk og elegant vinskap
- som matcher de andre produktene i AEG's Compact-serie.
DynamicAir luftsirkulasjon sikrer jevn temperatur og optimale
lagringsforhold. Still inn temperaturen fra 5 til 18 grader,
avhengig av om du skal oppbevare rød- eller hvitvin.
De solide trehyllene på skinner sørger for stabil plassering av
opptil 24 flasker (Bordeaux, 75 cl).

Veil. pris: 15.350,-

9.990,-
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CAVE 20 BU
INTEGRERT VINSKAP
Elegant vinkjøler for integrering i benkeskap i ditt nye
eller eksisterende kjøkken.
2 uavhengige regulerbare
temperatursoner.
Cave 20 BU er tildelt den tyske
Plus X Award for kvalitet og
design.

Veil. pris: 12.995,-

9.990,-

KJØLESKUFF
Favoritt for den matglade.
Lett tilgjengelig og god
oversikt. Front i rustfritt stål
eller et fulstendig integrert
utseende som matcher resten
av kjøkkenet.
For påmontering av møbelfront

Veil. pris: 14.495,-

10.990,Kjøleskuff med stålfront

Veil. pris: 15.495,-

11.990,KJØLEHJØRNE
1161 LITER !
Kjølehjørnet rommer like mye
som 4-5 kjøleskap i normalstørrelse. Kan leveres som frittstående eller integrert i ditt
kjøkken. Energiklasse A+
3m2 hylleplass med herdede
glasshylller. Meget stillegående.
Vedlikeholdsfritt.
Integrert i kjøkken

Veil. pris: 31.995,-

24.995,-

Integrert i kjøkken med stålfront

Veil. pris: 35.995,-

26.200,Frittstående rustfritt stål

Veil. pris: 37.995,-

27.720,-
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Kjøkkenvask
Ascona
ASX 651
RUSTFRITT STÅL
Passer i skap fra 60 cm.
For nedfelling
Leveres med m/oppløft
og elegant utformet
design.

Veil. pris: 4.698,-

3.290,Kjøkkenvask
Mythos
MTG 611
Graphite metallic i
Fragranite+
Passer i skap fra 60 cm,
For nedfelling.

Veil. pris: 6.409,-

4.490,-

1-greps armaturer som matcher vaskene

ACTIVE 370
Fast tut

KROM
Veil. pris 3.734,-

2.690,-

STÅLOPTIKK
Veil. pris 4.269,-

2.990,-

GRAPHITE METALLIC
Veil. pris 5.660,-

3.990,-

ACTIVE 390
Utrekkbar tut

Kjøkkenvask Mythos

MTG 610-50

Graphite metallic i Fragranite+
Passer i skap fra 60 cm. For nedfelling
Leveres med elegant utformet design overløp.

Veil. pris: 4.163,-

2.990,-

KROM
Veil. pris 4.269,-

2.990,-

STÅLOPTIKK
Veil. pris 5.018,-

3.590,-

GRAPHITE METALLIC
Veil. pris 6.409,-

4.490,-
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Arendal

Colombini Casa

37 02 67 02

Arendal

Agder Interiør AS

37 02 67 00

Askim

Østfoldkjøkkenet AS

916 74 667

Bergen

Index Interiør AS

41 65 59 74/ 45 17 37 17

Drøbak

Det Norske Hus

64 90 92 10

Feiring

Svendby Kjøkken og Interiør AS

63 96 23 20

Hauge i Dalane

Italia Kjøkken Sokndal AS

51 32 48 98

Kløfta

Kjøkkenforum

63 98 26 10

Kopervik

Kjøkkenglede Karmøy Aski AS

52 85 66 77

Lier

Inmente AS

32 84 24 10

Lillestrøm

Moment Interiør Besitre AS

63 89 98 00

Odda

Knapphus Kjøkkensenter AS

488 91 445/488 91 180

Oslo

Myhrvold Interiør AS

22 68 55 55

Sandvika

Kjøkkenkompaniet AS

22 55 88 68

Sauda

Knapphus Kjøkkensenter AS

400 39 242

Sem

Unicum Home AS

33 39 37 35

Trondheim

Einar Rønning AS

72 81 01 30

Tønsberg

Bjørn Engen Kjøkkensenter AS

33 32 02 39

Vestnes

Espe Industri AS

71 18 01 87

Ørsta

Dale Vindu & Interiør AS

700 74 499

Øvre Vats

Knapphus Kjøkkensenter AS

52 76 70 70

Her finner du din kjøkkenbutikk:

Tilbudene gjelder t.o.m 31. november 2016
Med forbehold om trykkfeil i brosjyren.

Brosjyren er utviklet og produsert av INNKJØPSALLIANSEN KJØKKENGLEDE

