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®

IKEA
heimilistæki
®

Öll heimilistækin okkar eru hönnuð
með það í huga að falla vel við
heildarútlit eldhússins og að þínum
þörfum. Hvort sem þú vilt hita upp
matinn í örbylgjuofninum eða eyða
löngum tíma í eldhúsinu við matreiðslu
þá finnur þú öll heimilistækin sem þú
þarfnast til að eldhúsið nýtist þér um
ókomin ár.
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Heimilistæki
sem hægt er
að treysta á
Góð heimilistæki þurfa að henta fólkinu sem notar þau, því öll
höfum við mismunandi þarfir, smekk og fjárhag. Við hjá IKEA
vinnum náið með byrgjum okkar og deilum með þeim þekkingu
okkar á heimilislífi fólks og þeir deila sinni sérfræðiþekkingu með
okkur. Saman gerum við heimilistæki sem hægt er að treysta á,
á verði sem hentar þér. Til að auðvelda valið höfum við flokkað
heimilistækin okkar í þrjár línur sem bjóða upp á mismikið af
eiginleikum á mismunandi verði.
300 línan: Allt það helsta sem þú þarft í heimilistækjunum þínum
til að einfalda hversdagslífið.
500 línan: Heimilistæki með fleiri eiginleikum sem gera
matreiðsluna skemmtilegri og áhugaverðari og heimilisverkin
auðveldari.
700 línan: Allir eiginleikar sem þú þarfnast, og jafnvel meira til,
svo þú getir látið ljós þitt skína með hjálp frá heimilistækjunum
sem fara fram úr væntingum í nýjungum og hönnun.

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert til
þess að endast, sama hvaða tæki þú velur.
Öll tækin eru með 5 ára ábyrgð (nema TILLREDA
og LAGAN sem eru með 2 ára ábyrgð).
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Hentug
heimilistæki sem
passa saman
Það þarf að hugsa út í margt þegar
ný eldhús eru skipulögð. Hvaða útlit
viltu? Hvers konar eiginleikum þurfa
heimilistækin að búa yfir? Hver má
verðmiðinn vera? Til að auðvelda þér
valið þá höfum við raðað saman nokkrum
settum af heimilistækjum sem passa
saman og passa við eldhúsin okkar. Nánari
upplýsingar um heimilistækin eru á næstu
síðum.
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Hentug heimilistæki sem passa saman

Allt það helsta sem þú þarft
Þetta sett býður upp á allar þær grunnstillingar sem
þú þarfnast, á ótrúlegu verði. Hönnunin er hreinleg
og LAGAN ofn, helluborð og háfur passa fullkomlega
við hvert annað. Þú hefur allt við hendina og getur
auðveldlega eldað og bakað.

LAGAN ofn, hvítt.
504.169.21

LAGAN veggháfur, hvítt.
27.950,-

504.013.83

LAGAN spanhelluborð með tengil,
tvær hellur/svart.
9.950,-

705.060.96

22.950,-
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Hentug heimilistæki sem passa saman

Stingdu í samband og eldaðu!
TILLREDA heimilistæki eru einföld í notkun og það
er mjög auðvelt að koma þeim fyrir. Þú þarft aðeins
að stinga þeim í samband. Þau eru því einstaklega
hentug í smærri eldhús. Spanhellan hitnar hratt og
er mjög orkunýtin – auk þess sem það er auðvelt að
koma henni fyrir í skáp eða hengja á vegg til að rýma

TILLREDA ferðaspanhella,
hvítt.
104.867.94
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TILLREDA örbylgjuofn, hvítt.
7.950,-

504.867.92

9.950,-

til á borðinu fyrir aðra hluti. Þú kemur handhægum
örbylgjuofninum auðveldlega fyrir, nánast hvar sem er.
Það er engin halda á hurðinni – þú ýtir bara á takkann
til að opna.

Hentug heimilistæki sem passa saman

Hversdagslífið í eldhúsinu gert einfaldara
– og skilvirkara
Heimilistækin í þessu setti eru með öllum þeim
stillingum sem þú þarft á að halda fyrir daglegt líf í
eldhúsinu. Þau eru stílhrein og einföld í notkun.
GÖRLIG ofn í ryðfríu stáli gefur eldhúsinu hefðbundið,

sígilt útlit á meðan GRUNDAD spanhelluborðið gerir
þér kleift að elda fullkomna máltíð á augabragði.
LED ljósið á RYTMISK veggháfnum lýsir vel upp
eldunaraðstöðuna og skapar notalega stemningu.

GÖRLIG ofn, ryðfrítt stál.

GRUNDAD spanhelluborð, IKEA 300,
svart.

204.117.03

RYTMISK veggháfur, ryðfrítt stál.
33.950,-

803.889.69

17.950,-

404.670.82

36.950,-
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Hentug heimilistæki sem passa saman

Stílhreint og nútímalegt eldhús
Heimilistækin í þessu setti eru með öllum þeim
stillingum sem nútímalegt eldhús þarf á að h
 alda.
Hér eru eiginleikar eins og blástur svo þú getir eldað
mismunandi rétti á sama tíma í ofninum og LED

MATÄLSKARE ofn með blæstri, ryðfrítt
stál.
403.687.65
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56.950,-

MATÄLSKARE örbylgjuofn, ryðfrítt stál.
403.687.70

44.950,-

ljósalengja á háfnum gefur þér góða lýsingu yfir allt
helluborðið. Bættu við MATMÄSSIG spanhelluborði sem
minnkar eldunartímann um 50% og notar allt að 40%
minna af orku en keramikhelluborð.

MATÄLSKARE veggháfur, ryðfrítt stál.
903.688.00

38.950,-

MATMÄSSIG spanhelluborð, IKEA 300,
svart.
104.670.93

47.950,-

Hentug heimilistæki sem passa saman

Hefðbundið en nútímalegt eldhús
Hefðbundinn stíll þýðir ekki endilega gamaldags
heimilistæki. MATTRADITION býður upp á bæði stíl og
gæði. Þú getur eldað mismunandi rétti á sama tíma
án þess að bragð berist á milli í blástursofninum og
hljóðlátur háfurinn gerir þér kleift að h
 alda uppi

MATTRADITION ofn með blæstri, hvítt.
304.117.26

56.950,-

MATTRADITION örbylgjuofn, hvítt.
304.117.69

46.950,-

samræðum á meðan þú eldar. Leggðu enn meiri
áherslu á stílinn með því að bæta við MATMÄSSIG
gashelluborði með brennurum sem veita þér fullkomna
stjórn á hitanum og gefur af sér einstaklega bragðgóða
rétti.

MATTRADITION veggháfur, hvítt.
403.891.45

38.950,-

MATMÄSSIG gashelluborð, ryðfrítt stál.
003.768.47

29.950,-
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Hentug heimilistæki sem passa saman

Gómsæt blanda af hönnun og virkni
Ef þú vilt stílhreint eldhús sem sker sig úr þá er þ
 etta
sett í svörtu gott val. Eins og aðrir b
 lástursofnar þá
er EFTERSMAK tilvalinn til að elda mismunandi rétti á
sama tíma án þess að það hafi áhrif á bragð. Háfurinn

EFTERSMAK ofn með blæstri, svart.
704.117.29
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76.950,-

EFTERSMAK örbylgjuofn, svart.
904.117.71

74.950,-

er með LED ljósalengju sem gefur þér góða lýsingu yfir
allt helluborðið. Svo ekki sé talað um djarfa hönnunina
sem setur punktinn yfir i-ið í þessu nútímalega eldhúsi.

SMAKLIG spanhelluborð, IKEA 500,
svart.

FOKUSERA veggháfur, svart.
205.269.97

49.950,-

504.678.83

74.950,-

Hentug heimilistæki sem passa saman

Klassísk fegurð að utan, allt þetta auka
að innan
Klassískt sett af heimilistækjum með frábærum
eiginleikum til matargerðar! Þetta er fullkomið sett fyrir
þá sem hafa gaman að því af elda og baka. ANRÄTTA
blástursofninn er með sjálfhreinsibúnaði sem brennir
fitu og matarafganga til ösku. Hægt er að aðlaga

ANRÄTTA ofn með blæstri og
sjálfhreinsibúnaði, ryðfrítt stál.
004.117.18

94.950,-

ANRÄTTA örbylgjuofn/ofn með
blæstri, ryðfrítt stál.
104.117.65

89.950,-

stækkanlegar hellurnar á SMAKLIG spanhelluborðinu
að eldunarílátum í m
 ismunandi stærðum og lögunum
og hallandi lögunin á BEMÖTA háfnum auðveldar
aðgengi að helluborðinu og svæðinu þar í kring.

BEMÖTA veggháfur, ryðfrítt stál.
903.893.36

69.950,-

SMAKLIG spanhelluborð, IKEA 500,
svart.
504.678.83

74.950,-
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Hentug heimilistæki sem passa saman

Hágæða eldhús með gufuvirkni
Með stílhreinar línur og nútímalegt yfirbragð eru
KULINARISK blástursofninn, örbylgjuofninn/ofninn
og háfurinn með nútímalegustu heimilistækjunum
okkar. Á þeim er snertiskjár sem ýtir undir stílhreint og
nútímalegt útlitið. Gufuvirknin viðheldur bragði og

KULINARISK ofn með blæstri
og gufu, ryðfrítt stál.
704.210.83
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114.950,-

KULINARISK örbylgjuofn/ofn með
blæstri, ryðfrítt stál.
204.168.14

109.950,-

næringarefnum betur og m
 aturinn verður safaríkari og
bragðbetri. Það ásamt sérstaklega breiðu helluborði
með s tækkanlegum hellum gerir þetta sett að góðum
kosti fyrir heimiliskokkinn.

KULINARISK veggháfur, ryðfrítt stál.
303.831.44

89.950,-

BLIXTSNABB spanhelluborð, IKEA
700, svart.
604.678.30

129.950,-

Hentug heimilistæki sem passa saman

Eldhús fyrir sælkera
FINSMAKARE er sérlega nútímalegt sett með öllum
þeim eiginleikum sem þér getur komið til hugar.
Ofninn er með gufuvirkni sem heldur bragði og
næringarefnum matarins betur auk þess sem hann
verður safaríkari og bragðbetri. Sjálfhreinsibúnaðurinn
gerir þér kleift að brenna burt alla fitu og matarleifar

FINSMAKARE ofn með blæstri,
sjálfhreinsibúnaði og gufu, svart.
504.117.30

144.950,-

FINSMAKARE örbylgjuofn/ofn með
blæstri, svart.
504.117.68

109.950,-

á einfaldan hátt. Hallandi háfurinn auðveldar aðgengi
að helluborðinu og svæðinu í kring. Þar að auki er
spanhelluborðið hraðvirkt og sparar orku og hefur
stækkanlegar hellur sem þú getur aðlagað að pottum
og pönnum. Sem sagt frábært val fyrir þá sem hafa
gaman af því að elda.

FINSMAKARE veggháfur, svart.
503.891.40

84.950,-

HÖGKLASSIG spanhelluborð, IKEA
700, svart.
404.678.26

99.950,-
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Ofnar
Hvernig sem eldunarhæfileikar þínir eru og hvernig sem þú vilt hafa eldhúsið útlítandi
þá erum við með ofn fyrir þig! Við bjóðum upp á breitt úrval ofna með mismunandi
eiginleikum – allt frá hefðbundinni ofnsteikingu að gufueldun, sem gerir matreiðsluna
auðveldari og skemmtilegri – og svo passa þeir fullkomlega í IKEA eldhúsin. Veldu
einfaldlega þá virkni sem hentar þér og við komum til móts við þig með ofni sem passar
eldhúsinu þínu.

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur ofn:
01

02

03

Hversu oft notar þú ofninn
og fyrir hvernig mat? Við
erum með allt frá mjög
einföldum ofnum sem
auðveldir eru í notkun
að vandaðri ofnum með
fjölda eiginleika.

Hversu mikið eldar þú í
einu? Ofnarnir okkar eru í
stærðum frá 56 til 72
lítra.

Hvaða útlit viltu? Það
skiptir ekki máli hvort
eldhúsið þitt sé n
 útímalegt
eða hefðbundið, við eigum
ofna sem smellpassa.

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert
til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur. Öll
tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema TILLREDA
og LAGAN).
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Ráðleggingar
Vissir þú að útdraganlegar brautir gera
eldamennskuna auðveldari og öruggari? Að setja
í og taka úr ofninum verður ekkert mál þar sem
þú nærð betra haldi um eldunarílátið – mundu
bara að nota ofnhanska. Það er líka lítið mál að
draga matinn út til að athuga h
 itastigið, hræra eða
smyrja.

Vissir þú að þú getur þrifið ofninn og haldið
honum eins og nýjum án nokkurrar fyrirhafnar?
Með sjálfhreinsibúnaðinum hitar þú upp ofninn
þar til öll fita og matarleifar verða að ösku. Þú þarft
bara að þurrka hana upp.
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Ofnar

Mismunandi gerðir ofna

Hefðbundnir ofnar

Ofnar með blæstri

Henta vel ef þú vilt ofn sem er auðveldur í notkun með
undir- og yfirhita og öllum grunneiginleikum sem þú
þarft til að elda og baka.

Henta vel fyrir þá sem hafa gaman af því að elda.
Blásturinn veitir hraða og jafna dreifingu á hitanum svo
hægt sé að elda marga rétti á sama tíma án þess að
bragð berist á milli.

Ofnar með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

Ofnar með gufu

Henta vel þeim sem njóta þess að elda en ekki að þrífa.
Þessir ofnar eru með sömu virkni og ofnar með blæstri
auk þess að vera auðveldir í þrifum. Þú ýtir bara á takka
til að brenna fitu og matarleifar til ösku og þurrkar þær
svo einfaldlega upp með hreinum klút.

Henta vel fyrir þá sem njóta þess að elda hollari
mat. Þessir ofnar eru með sömu virkni og ofnar með
blæstri auk gufunnar. Blanda af gufu og hita gerir
það að verkum að maturinn heldur betur bragði og
næringarefnum ásamt því að gera hann mjúkan og
safaríkan að innan og brúnaðan og stökkan að utan.
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Ofnar

Yfirlit
Hefðbundnir ofnar

LAGAN
Rúmtak: 56 lítrar

GÖRLIG
Rúmtak: 56 lítrar

Ofnar með blæstri

MATÄLSKARE
Rúmtak: 71 lítri

MATTRADITION
Rúmtak: 71 lítri

EFTERSMAK
Rúmtak: 72 lítrar

ANRÄTTA
Rúmtak: 71 lítri

SMAKSAK
Rúmtak: 72 lítrar

BEJUBLAD
Rúmtak: 71 lítri

Ofnar með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

ANRÄTTA
Rúmtak: 71 lítri

KULINARISK
Rúmtak: 72 lítrar

SMAKSAK
Rúmtak: 72 lítrar

Ofn með blæstri, sjálfhreinsibúnaði
og gufu

Ofn með blæstri og gufu

Ofn með gufu

FINSMAKARE
Rúmtak: 72 lítrar

KULINARISK
Rúmtak: 72 lítrar

KULINARISK
Rúmtak: 43 lítrar
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Ofnar

Helstu eiginleikar

Rúmgóðir ofnar með allt að fimm mismunandi eldunarhæðum tryggir
nægt pláss fyrir matvælin sem þú vilt elda. Veldu á milli ofna sem eru
með rúmtak frá 56 til 72 lítrum.

Útdraganlegar brautir auðvelda þér að setja í og taka úr ofninum
án þess að brenna þig og þú nærð einnig betra haldi á eldunarílátinu.
Dragðu matinn út til að athuga með hitastigið, hræra eða smyrja.

Maturinn verður alltaf fullkomlega eldaður ef innbyggður
kjöthitamælir með hitaskynjara er notaður.

Nútímaleg innbyggð klukka hentar vel til að fylgjast með tímanum
þegar þú ert að elda.

Snertiskjár er notendavænn, auðveldur í þrifum og gerir eldhúsið
nútímalegra.

Kámvörn auðveldar þér að halda ryðfría stálinu
hreinu alla daga.
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Ofnar

Með forstilltum eldunarstillingum er auðvelt að velja réttar stillingar
fyrir mismunandi matvæli, rétti og uppskriftir – og útkoman verður
alltaf gómsæt.

Ofnarnir okkar eru með barnalæsingu til að börnin séu örugg í
eldhúsinu og geti tekið þátt í eldhússtörfunum.

Stillingar
Undir- og yfirhiti hentar vel til að hita
ofnrétti og hægelda pottrétti.

Með gufustillingu getur þú blandað saman
gufu og heitu lofti til að ná kjöraðstæðum
fyrir eldunina, þannig verður maturinn
mjúkur og safaríkur að innan en stökkur og
brúnaður að utan.

Sjálfhreinsibúnaðurinn auðveldar þér þrif á
ofninum. Fita og matarleifar brenna til ösku
sem þú getur auðveldlega þurrkað upp með
klút.

Blástursstilling dreifir hitanum fljótt og vel
um allan ofninn og gerir þér kleift að elda og
baka marga rétti í einu án þess að það hafi
áhrif á bragð.

Grillstilling dreifir hitanum jafnt yfir matvælin svo þú fáir bæði bragðgott og girnilegt
kjöt og grænmeti og fallega
gyllingu á gratínið.

Brauð- og pizzustilling gerir brauðmetið
fallega brúnt að utan og pizzubotninn
stökkan.

Bakstursstilling gerir það sem þú bakar
sérstaklega mjúkt og bragðgott.

Stilling til að halda heitu gerir þér kleift að
halda matvælunum heitum án þess að þau
ofeldist eða brenni.

Hraðhitun hitar ofninn fljótt.

Afþíddu matvælin allt að sjö sinnum hraðar
með afþíðingarstillingu.
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Ofnar

Ofnar

LAGAN

A

GÖRLIG

A

Hefðbundinn ofn

Hefðbundinn ofn

27.950,-

33.950,-

Hvítt. 504.169.21

Ryðfrítt stál. 204.117.03

Ofninn býr yfir öllum grunnstillingum og er auðveldur í notkun fyrir
hversdagslega matreiðslu.

Ofninn býr yfir öllum grunnstillingum og er auðveldur í notkun fyrir
hversdagslega matreiðslu. Stílhrein og einföld hönnunin passar vel
með örbylgjuofnum úr ryðfríu stáli.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Stærra innanmál

Stærra innanmál

Útdraganlegar brautir

Útdraganlegar brautir

Kjöthitamælir

Kjöthitamælir

Klukka

Klukka

Stafrænn skjár

Stafrænn skjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

Stillingar

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Heitur blástur

Heitur blástur

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Gufustilling

Gufustilling

Grillstilling

Grillstilling

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Stilling til að halda heitu

Stilling til að halda heitu

Hraðhitun

Hraðhitun

Afþíðing

Afþíðing

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál
Rúmtak: 56 lítrar.
B59,4×D56,1×H58,9 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 20.

Mál
Rúmtak: 56 lítrar.
B59,4×D56,1×H58,9 cm.

Ofnar

Ofnar með blæstri

MATÄLSKARE

A

MATTRADITION

Ofn með blæstri

Ofn með blæstri

56.950,-

56.950,-

Ryðfrítt stál. 403.687.65

Ryðfrítt stál. 003.687.67

Örbylgjuofn sem passar við

A

Örbylgjuofn sem passar við

MATÄLSKARE
44.950,-

MATTRADITION
46.950,-

403.687.70

603.687.69

Ofninn býr yfir öllum grunnstillingum og er auðveldur í notkun fyrir
hversdagslega matreiðslu. Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt
svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímaeiginleikum sem þú þarft.
Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á
sama tíma.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Stærra innanmál

Stærra innanmál

Útdraganlegar brautir

Útdraganlegar brautir

Kjöthitamælir

Kjöthitamælir

Klukka

Klukka

Stafrænn skjár

Stafrænn skjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

Stillingar

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Heitur blástur

Heitur blástur

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Gufustilling

Gufustilling

Grillstilling

Grillstilling

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Stilling til að halda heitu

Stilling til að halda heitu

Hraðhitun

Hraðhitun

Afþíðing

Afþíðing

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál
Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.

Mál
Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 20.
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Ofnar

Ofnar með blæstri

MATTRADITION

A

MATTRADITION

Ofn með blæstri

Ofn með blæstri

56.950,-

56.950,-

Svart. 804.117.24

Hvítt. 304.117.26

Örbylgjuofn sem passar við

A

Örbylgjuofn sem passar við

MATTRADITION
46.950,-

MATTRADITION
46.950,-

104.117.70

304.117.69

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímaeiginleikum sem þú þarft.
Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama
tíma.

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímaeiginleikum sem þú þarft.
Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama
tíma.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Stærra innanmál

Stærra innanmál

Útdraganlegar brautir

Útdraganlegar brautir

Kjöthitamælir

Kjöthitamælir

Klukka

Klukka

Stafrænn skjár

Stafrænn skjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

Stillingar

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Heitur blástur

Heitur blástur

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Gufustilling

Gufustilling

Grillstilling

Grillstilling

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Stilling til að halda heitu

Stilling til að halda heitu

Hraðhitun

Hraðhitun

Afþíðing

Afþíðing

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál
Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.

Mál
Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls.18.

Ofnar

ANRÄTTA

A+

BEJUBLAD

A+

Ofn með blæstri

Ofn með blæstri

72.950,-

76.950,-

Ryðfrítt stál. 604.117.20

Hvítt gler. 604.116.64

Örbylgjuofn sem passar við

Örbylgjuofn sem passar við

ANRÄTTA
74.950,-

BEJUBLAD
74.950,-

704.117.67

904.117.47

Margar sniðugar stillingar og stílhrein hönnun. Blástursstillingin dreifir hitanum
jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Margar snjallar stillingar og stílhrein hönnun. Blástursstillingin dreifir hitanum
jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Stærra innanmál

Stærra innanmál

Útdraganlegar brautir

Útdraganlegar brautir

Kjöthitamælir

Kjöthitamælir

Klukka

Klukka

Stafrænn skjár

Stafrænn skjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

Stillingar

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Heitur blástur

Heitur blástur

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Gufustilling

Gufustilling

Grillstilling

Grillstilling

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Stilling til að halda heitu

Stilling til að halda heitu

Hraðhitun

Hraðhitun

Afþíðing

Afþíðing

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál
Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.

Mál
Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 20.
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Ofnar

Ofnar með blæstri

EFTERSMAK

A+

SMAKSAK

A+

Ofn með blæstri

Ofn með blæstri

76.950,-

76.950,-

Svart. 704.117.29

Ryðfrítt stál. 304.116.89

Örbylgjuofn sem passar við

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við

EFTERSMAK
74.950,-

SMAKSAK
94.950,-

904.117.71

204.117.60

Ofn með snyrtilegu, möttu útliti og sniðugum stillingum. Blástursstillingin dreifir
hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímalegu eiginleikum sem þú þarft fyrir
hversdagslega matreiðslu. Einstaklega rúmgóður og með blæstri svo hægt sé að elda
marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Stærra innanmál

Stærra innanmál

Útdraganlegar brautir

Útdraganlegar brautir

Kjöthitamælir

Kjöthitamælir

Klukka

Klukka

Stafrænn skjár

Stafrænn skjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

Stillingar

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Heitur blástur

Heitur blástur

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Gufustilling

Gufustilling

Grillstilling

Grillstilling

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Stilling til að halda heitu

Stilling til að halda heitu

Hraðhitun

Hraðhitun

Afþíðing

Afþíðing

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál
Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Mál
Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 20.

Ofnar

Ofnar með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

SMAKSAK

A+

ANRÄTTA

A+

Ofn með blæstri

Ofn með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

76.950,-

94.950,-

Svart. 904.117.28

Ryðfrítt stál. 004.117.18

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við

ANRÄTTA
89.950,-

SMAKSAK
94.950,-

104.117.65

704.117.72

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímalegu eiginleikum sem þú þarft fyrir
hversdagseldamennsku. Rúmar mikið og er með blæstri sem gerir þér kleift að elda
marga rétti á sama tíma.

Sjálfhreinsandi ofn með fjölda eiginleika, hentar vel fyrir margskonar matreiðslu.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Blástursstilling sem gerir þér kleift að elda marga rétti á sama tíma.

Barnalæsing

Barnalæsing

Stærra innanmál

Stærra innanmál

Útdraganlegar brautir

Útdraganlegar brautir

Kjöthitamælir

Kjöthitamælir

Klukka

Klukka

Stafrænn skjár

Stafrænn skjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

Stillingar

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Heitur blástur

Heitur blástur

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Gufustilling

Gufustilling

Grillstilling

Grillstilling

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Stilling til að halda heitu

Stilling til að halda heitu

Hraðhitun

Hraðhitun

Afþíðing

Afþíðing

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Aukahlutir
Tvær ofngrindur.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál
Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Mál
Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.
Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 20.
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Ofnar

Ofnar með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

SMAKSAK

A+

SMAKSAK

A+

Ofn með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

Ofn með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

99.950,-

99.950,-

Ryðfrítt stál. 704.116.73

Svart. 304.131.22

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við

SMAKSAK
94.950,-

SMAKSAK
94.950,-

204.117.60

704.117.72

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímaeiginleikum sem þú þarft.
Sjálfhreinsibúnaður og blástur svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímaeiginleikum sem þú þarft.
Sjálfhreinsibúnaður og blástur svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Stærra innanmál

Stærra innanmál

Útdraganlegar brautir

Útdraganlegar brautir

Kjöthitamælir

Kjöthitamælir

Klukka

Klukka

Stafrænn skjár

Stafrænn skjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

Stillingar

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Heitur blástur

Heitur blástur

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Gufustilling

Gufustilling

Grillstilling

Grillstilling

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Stilling til að halda heitu

Stilling til að halda heitu

Hraðhitun

Hraðhitun

Afþíðing

Afþíðing

Aukahlutir
Tvær ofngrindur.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Aukahlutir
Tvær ofngrindur.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál
Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Mál
Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 20.

Ofnar

Ofnar með blæstri og gufu

KULINARISK

A+

KULINARISK

A+

Ofn með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

Ofn með blæstri og gufu

114.950,-

114.950,-

Ryðfrítt stál. 704.210.59

Ryðfrítt stál. 704.210.83

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við

KULINARISK
109.950,-

KULINARISK
109.950,-

204.168.14

204.168.14

Einstaklega rúmgóður og með fjölda stillinga. Með sjálfhreinsibúnaði og blæstri svo
hægt er að elda marga rétti á sama tíma. Snertistjórnborð auðveldar þér að setja inn
réttar stillingar.

Einstaklega rúmgóður ofn með fjölda stillinga. Gufan gerir matvælin sérstaklega
bragðgóð og næringarrík.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Stærra innanmál

Stærra innanmál

Útdraganlegar brautir

Útdraganlegar brautir

Kjöthitamælir

Kjöthitamælir

Klukka

Klukka

Stafrænn skjár

Stafrænn skjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

Stillingar

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Heitur blástur

Heitur blástur

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Gufustilling

Gufustilling

Grillstilling

Grillstilling

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Stilling til að halda heitu

Stilling til að halda heitu

Hraðhitun

Hraðhitun

Afþíðing

Afþíðing

Aukahlutir
Tvær ofngrindur.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Aukahlutir
Tvær ofngrindur.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál
Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Mál
Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 20.
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Ofnar

Ofn með blæstri , sjálfhreinsibúnaði og gufu

FINSMAKARE

A+

Ofn með gufu

KULINARISK

Ofn með blæstri, sjálfhreinsibúnaði og gufu

Ofn með gufu

144.950,-

114.950,-

Svart. 504.117.30

Ryðfrítt stál. 704.168.21

A

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við

FINSMAKARE
109.950,504.117.68

Fullkominn fyrir þá sem elda mikið – rúmar mikið, er með snertistjórnborði og
sjálfhreinsibúnaði. Gufustillingin gerir matinn bragðgóðan og heldur næringarefnum
vel. Stjórnborðið er einstaklega þægilegt í notkun og ofninn er vinningshafi Red Dothönnunarverðlaunanna.

Minni ofn með fjölda stillinga sem gerir matvælin bæði hollari og bragðbetri. Þegar
eldað er með gufu halda matvælin bragði og næringarefnum betur og maturinn
verður safaríkari og betri.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Stærra innanmál

Stærra innanmál

Útdraganlegar brautir

Útdraganlegar brautir

Kjöthitamælir

Kjöthitamælir

Klukka

Klukka

Stafrænn skjár

Stafrænn skjár

Snertiskjár/snúningstakki

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

Stillingar

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Heitur blástur

Heitur blástur

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)

Gufustilling

Gufustilling

Grillstilling

Grillstilling

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Stilling til að halda heitu

Stilling til að halda heitu

Hraðhitun

Hraðhitun

Afþíðing

Afþíðing

Aukahlutir
Tvær ofngrindur.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Aukahlutir
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál
Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Mál
Rúmtak: 43 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 20.

Hollari
venjur
Þegar eldað er með gufu
halda matvælin bragði og
næringarefnum betur.

KULINARISK ofn með
blæstri og gufu.

114.950,704.210.83
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Örbylgjuofnar
Örbylgjuofnar hafa breyst mikið í gegnum tíðina. Nú eru þeir miklu betri og fjölbreyttari
en áður – hlaðnir fjölmörgum eiginleikum sem gera þér kleift að grilla, baka, gufusjóða
og steikja til viðbótar við að afþíða og hita upp. Þar að auki er nú hægt að fá ofn með
blæstri og örbylgjuofn í einu og sama tækinu sem bæði dregur úr eldunartíma og
orkunotkun. Ofn og örbylgjuofn í einu tæki er hagnýtur kostur fyrir smærri eldhús, eða
ef þú eldar mikið og þarft aukaofn.

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur örbylgjuofn:
01

02

03

Hversu oft notar þú
örbylgjuofninn og
fyrir hvernig mat?
Við erum með allt
frá mjög einföldum
örbylgjuofnum sem
auðveldir eru í n
 otkun að
vandaðri örbylgjuofnum
eða sambyggðum
örbylgjuofnum og ofnum
með mörgum e
 iginleikum.

Hversu mikið eldar þú í
einu? Með örbylgjuofni/
ofni færð þú allt í einum
ofni eða getur notað
hann sem aukaofn þegar
stórfjölskyldan kemur í
mat.

Hvaða útlit viltu? Það
skiptir ekki máli hvort
eldhúsið þitt sé n
 útímalegt
eða hefðbundið, við
eigum örbylgjuofna sem
smellpassa.

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert
til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur.
Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema
TILLREDA og LAGAN)..
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Sjálfbærni
Eldun í ofni þarf ekki að taka endalausan tíma eða nota
mikið af orku. Með örbylgjuofni/ofni færðu örbylgjuofn
og ofn með blæstri í einu og sama tækinu. Það þýðir
fljótvirkari bakstur, grill og steikingu auk þess sem þú
getur afþítt og hitað upp. Minni tími fer í að bíða og

meiri tími í að njóta h
 eimatilbúinnar máltíðar með þeim
sem þér þykir vænt um. Minni tími í ofninum sparar líka
rafmagnið, þannig verða orkureikningarnir lægri og
heimilislífið sjálfbærara.

Ráðleggingar
Vissir þú að eldunartíminn styttist umtalsvert ef þú
notar saman örbylgjuvirkni og blástur í örbylgjuofni/
ofni miðað við hefðbundinn ofn? Þessi blanda gerir
þér kleift að ná fullkominni niðurstöðu í hvert sinn,
og sparar bæði tíma og orku.

Vissir þú að með því að setja innbyggðan
örbylgjuofn í háan skáp eða veggskáp nýtist
plássið betur – og er einnig hentugt með tilliti til
vinnuvistverndar.
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Örbylgjuofnar

Mismunandi gerðir örbylgjuofna

Örbylgjuofnar

Örbylgjuofnar/ofnar með blæstri

Henta vel þegar þú vilt hita upp eða afþíða matvæli eða
drykkjarföng á fljótvirkan og einfaldan máta. Sumir
ofnarnir eru einnig með stillingu sem gerir matinn
stökkan á sama hátt og ofninn þinn gerir.

Þetta eru örbylgjuofnar með virkni ofna og henta
vel fyrir þá sem þrá fjölbreytileika en vilja ekki vera
með tvo hefðbundna ofna. Þú getur nýtt þá eins og
örbylgjuofn til að hita upp og afþíða eða eins og ofn
til að grilla, baka og steikja. Eða það sem er enn betra,
blandað báðum eiginleikunum saman og sparað tíma
og orku – án þess að fórna bragðinu.
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Örbylgjuofnar

Yfirlit
Örbylgjuofnar/ofnar með blæstri

Örbylgjuofnar

TILLREDA
Rúmtak: 20 lítrar

VÄRMD
Rúmtak: 20 lítrar

MATÄLSKARE
Rúmtak: 22 lítrar

ANRÄTTA
Rúmtak: 40 lítrar

MATTRADITION
Rúmtak: 22 lítrar

MATTRADITION
Rúmtak: 22 lítrar

MATTRADITION
Rúmtak: 22 lítrar

SMAKSAK
Rúmtak: 43 lítrar

SMAKSAK
Rúmtak: 43 lítrar

ANRÄTTA
Rúmtak: 31 lítri

BEJUBLAD
Rúmtak: 31 lítri

EFTERSMAK
Rúmtak 46 lítrar

KULINARISK
Rúmtak: 43 lítrar

FINSMAKARE
Rúmtak: 43 lítrar
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Örbylgjuofnar

Helstu eiginleikar

Nútímaleg innbyggð klukka hentar vel til að fylgjast með t ímanum
þegar þú ert að elda. Notaðu tímastillinn þegar þú vilt hafa fullkomna
stjórn á eldunartímanum.

Kámvörn auðveldar þér að halda ryðfría stálinu hreinu alla daga.
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Snertiskjár er notendavænn og auðveldur að þrífa og gerir e
 ldhúsið
nútímalegra.

Örbylgjuofnarnir okkar eru með barnalæsingum til að börnin séu
örugg í e
 ldhúsinu og geti tekið þátt í e
 ldhússtörfunum.

Örbylgjuofnar

Helstu stillingar örbylgjuofna

Bakstursstillingin gerir þér kleift að baka pizzu, böku og aðra rétti á
styttri tíma en í hefðbundnum ofni. Stillingin hentar einnig vel til að
steikja mat eins og egg, beikon, pylsur og hamborgara.

Grillstillingin dreifir hitanum jafnt yfir matvælin svo þú fáir bæði
bragðgott og girnilegt kjöt og grænmeti og fallega gyllingu á gratínið.

Ertu í tímaþröng? Notaðu hraðhitunina til að hita upp matinn eða
drykkinn á augabragði.

Afþíddu matvælin hraðar. Afþíðingarstillingin hentar vel
fyrir kjöt, fisk, grænmeti og brauðmeti.

Stillingar
Undir- og yfirhiti til að hita ofnrétti og
hægelda pottrétti.

Blástursstilling dreifir hitanum fljótt og vel
um allan ofninn og gerir þér kleift að elda og
baka marga rétti í einu án þess að það hafi
áhrif á bragð.

Brauð- og pizzustilling gera brauðmetið
fallega brúnt að utan og botninn stökkan.

Bakstursstilling gerir það sem þú bakar
sérstaklega mjúkt og bragðgott.

Stilling til að halda heitu gerir þér kleift að
halda matvælunum heitum án þess að þau
ofeldist eða brenni.

Með forstilltum eldunarstillingum er auðvelt
að velja réttar stillingar fyrir m
 ismunandi
matvæli, rétti og uppskriftir – og útkoman
verður alltaf gómsæt.
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Örbylgjuofnar

Örbylgjuofnar

TILLREDA

VÄRMD

9.950,-

27.950,-

Örbylgjuofn

Hvítt. 504.867.92

Matreiðslan gæti ekki verið einfaldari – þú einfaldlega snýrð
tökkunum og maturinn eða drykkurinn hitnar augabragði. Hentugur
og lítill örbylgjuofn sem auðvelt er að koma fyrir, nánast hvar sem
er.
Helstu eiginleikar

Örbylgjuofn
Svart. 104.306.98

Frábær kostur þegar þú þarft á áreiðanlegum örbylgjuofni að halda
sem hitar og afþíðir mat. Með öllum grunnstillingum og auðveldur
í notkun.
Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir/klukka

Tímastillir/klukka

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

Stillingar örbylgjuofns

Hraðhitun

Hraðhitun

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Grillstilling

Grillstilling

Stillingar ofns

Stillingar ofns

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Blástur með hringrás

Blástur með hringrás

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

Uppsetning

Í veggskáp

Í veggskáp

Í háan skáp

Í háan skáp

Í grunnskáp

Í grunnskáp

Frístandandi

Frístandandi

Aukahlutir

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.

Einn snúningsdiskur úr gleri.

Tæknilegar upplýsingar

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 700 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Hámarksafl örbylgju: 800 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Mál

Mál

Rúmtak: 20 lítrar.
B43,9×D34×H25,8 cm.

Rúmtak: 20 lítrar.
B59,5×D31,6×H39,4 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 36.

Örbylgjuofnar

MATÄLSKARE

MATTRADITION

44.950,-

46.950,-

Örbylgjuofn

Ryðfrítt stál. 403.687.70

Örbylgjuofn

Ryðfrítt stál. 603.687.69

Þessi einfaldi örbylgjuofn býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem
þú þarfnast og dreifir hitanum jafnt og fljótt. Stílhrein hönnunin
passar með MATÄLSKARE ofni eða öðrum ofnum úr ryðfríu stáli.

Þessi einfaldi örbylgjuofn býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem
þú þarfnast og dreifir hitanum jafnt og fljótt. Hann er hannaður til
að passa við hefðbundnu eldhúsin okkar og er kjörinn með stállitum
MATTRADITION ofni.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir/klukka

Tímastillir/klukka

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

Stillingar örbylgjuofns

Hraðhitun

Hraðhitun

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Grillstilling

Grillstilling

Stillingar ofns

Stillingar ofns

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Blástur með hringrás

Blástur með hringrás

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

Uppsetning

Í veggskáp

Í veggskáp

Í háan skáp

Í háan skáp

Í grunnskáp

Í grunnskáp

Frístandandi

Frístandandi

Aukahlutir

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Eitt gufueldunarsett.

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Eitt gufueldunarsett.

Tæknilegar upplýsingar

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 750 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Hámarksafl örbylgju: 750 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Mál

Mál

Rúmtak: 22 lítrar.
B59,5×D31,7×H39,4 cm.

Rúmtak: 22 lítrar.
B59,5×D31,7×H39,4 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 36.
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Örbylgjuofnar

Örbylgjuofnar

MATTRADITION

MATTRADITION

46.950,-

46.950,-

Örbylgjuofn

Svart. 104.117.70

Örbylgjuofn

Hvítt. 304.117.69

Þessi einfaldi örbylgjuofn býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem
þú þarfnast og dreifir hitanum jafnt og fljótt. Hann er hannaður til
að passa við hefðbundnu eldhúsin okkar og er kjörinn með svörtum
MATTRADITION ofni.

Þessi einfaldi örbylgjuofn býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem
þú þarfnast og dreifir hitanum jafnt og fljótt. Hann er hannaður til
að passa við hefðbundnu eldhúsin okkar og er kjörinn með hvítum
MATTRADITION ofni.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir/klukka

Tímastillir/klukka

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

Stillingar örbylgjuofns

Hraðhitun

Hraðhitun

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Grillstilling

Grillstilling

Stillingar ofns

Stillingar ofns

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Blástur með hringrás

Blástur með hringrás

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

Uppsetning

Í veggskáp

Í veggskáp

Í háan skáp

Í háan skáp

Í grunnskáp

Í grunnskáp

Frístandandi

Frístandandi

Aukahlutir

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Eitt gufueldunarsett.

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Eitt gufueldunarsett.

Tæknilegar upplýsingar

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 750 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Hámarksafl örbylgju: 750 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Mál

Mál

Rúmtak: 22 lítrar.
B59,5×D31,7×H39,4 cm.

Rúmtak: 22 lítrar.
B59,5×D31,7×H39,4 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 36.

Örbylgjuofnar

ANRÄTTA

BEJUBLAD

74.950,-

74.950,-

Örbylgjuofn

Ryðfrítt stál. 704.117.67

Örbylgjuofn

Hvítt. 904.117.47

Með alla eiginleika örbylgjuofns auk grillstillingar sem gera bökurnar
stökkar og glóðar kjöt og grænmeti. Passar fullkomlega við ANRÄTTA
ofna.

Með alla eiginleika örbylgjuofns auk grillstillingar sem gera bökurnar
stökkar og glóðar kjöt og grænmeti. Passar með BEJUBLAD ofni.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir/klukka

Tímastillir/klukka

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

Stillingar örbylgjuofns

Hraðhitun

Hraðhitun

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Grillstilling

Grillstilling

Stillingar ofns

Stillingar ofns

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Blástur með hringrás

Blástur með hringrás

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

Uppsetning

Í veggskáp

Í veggskáp

Í háan skáp

Í háan skáp

Í grunnskáp

Í grunnskáp

Frístandandi

Frístandandi

Aukahlutir

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Einn bökudiskur með handfangi.

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Einn bökudiskur með handfangi.

Tæknilegar upplýsingar

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Mál

Rúmtak: 31 lítri.
B59,5×D46,8×H39,7 cm.

Rúmtak: 31 lítri.
B59,5×D46,8×H39,7 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 36.
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Örbylgjuofnar

Örbylgjuofnar

EFTERSMAK
Örbylgjuofn

74.950,-

Svart. 904.117.71

Örbylgjuofnar/ofnar með blæstri

ANRÄTTA

Örbylgjuofn/ofn með blæstri

89.950,-

Ryðfrítt stál. 104.117.65

Rúmgóður örbylgjuofn með snyrtilegu, möttu útliti og mörgum
sniðugum stillingum. Hann afþíðir og er fljótur að hita upp mat, þú
getur einnig notað grillstillingar fyrir gratín, kjöt og grænmeti. Passar
með EFTERSMAK ofni.

Ofn og örbylgjuofn í einu tæki, hagnýtur kostur fyrir smærri eldhús eða
ef þú eldar mikið og vantar aukaofn. Hentar fullkomlega með stállitum
ANRÄTTA ofni.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir/klukka

Tímastillir/klukka

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

Stillingar örbylgjuofns

Hraðhitun

Hraðhitun

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Grillstilling

Grillstilling

Stillingar ofns

Stillingar ofns

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Blástur með hringrás

Blástur með hringrás

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar
Uppsetning

Uppsetning
Í veggskáp

Í veggskáp

Í háan skáp

Í háan skáp

Í grunnskáp

Í grunnskáp

Frístandandi

Frístandandi

Aukahlutir

Aukahlutir

Ein botnplata úr gleri.
Ein ofngrind.

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Ein ofngrind.
EIn bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar
Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Hámarksafl örbylgju: 900 W.
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.

Mál

Mál

Rúmtak: 46 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

Rúmtak: 40 lítrar.
B59,5×D56,6×H45,5 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 36.

Örbylgjuofnar

SMAKSAK

SMAKSAK

94.950,-

94.950,-

Svart. 704.117.72

Ryðfrítt stál. 204.117.60

Örbylgjuofn og ofn í senn með hefðbundið útlit sem rúmar mikið.
Fullkominn fyrir smærri eldhús eða ef þú eldar mikið og vantar
aukaofn. Hannaður til að passa fullkomlega með SMAKSAK ofni.

Örbylgjuofn og ofn í senn með hefðbundið útlit sem rúmar mikið.
Fullkominn fyrir smærri eldhús eða ef þú eldar mikið og vantar aukaofn.
Hannaður til að passa fullkomlega með SMAKSAK ofni.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Örbylgjuofn/ofn með blæstri

Örbylgjuofn/ofn með blæstri

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir/klukka

Tímastillir/klukka

Snertiskjár

Snertiskjár

Kámvörn

Kámvörn
Stillingar örbylgjuofns

Stillingar örbylgjuofns
Hraðhitun

Hraðhitun

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Grillstilling

Grillstilling
Stillingar ofns

Stillingar ofns
Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Blástur með hringrás

Blástur með hringrás

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar
Uppsetning

Uppsetning
Í veggskáp

Í veggskáp

Í háan skáp

Í háan skáp

Í grunnskáp

Í grunnskáp

Frístandandi

Frístandandi
Aukahlutir

Aukahlutir

Ein botnplata úr gleri.
Ein ofngrind.
EIn bökunarplata.

Ein botnplata úr gleri.
Ein ofngrind.
EIn bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.

Mál

Mál

Rúmtak: 43 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

Rúmtak: 43 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 36.
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Örbylgjuofnar

Örbylgjuofnar/ofnar með blæstri

KULINARISK

FINSMAKARE

109.950,-

109.950,-

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
Ryðfrítt stál. 204.168.14

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
Svart. 504.117.68

Ofn og örbylgjuofn í einu rúmgóðu tæki með ótal eiginleikum, hagnýtur
kostur fyrir smærri eldhús eða ef þú eldar mikið og vantar aukaofn.
Passar með öðrum KULINARISK heimilistækjum.

Örbylgjuofn og blástursofn í senn. Með snertistjórnborði og
sniðugum stillingum sem auðvelda þér matreiðsluna, alla daga
vikunnar. Hönnunin passar fullkomlega með öðrum heimilistækjum úr
FINSMAKARE línunni.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir/klukka

Tímastillir/klukka

Snertiskjár

Snertiskjár/snúningstakki

Kámvörn

Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

Stillingar örbylgjuofns

Hraðhitun

Hraðhitun

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Sjálfvirk/fljótvirk afþíðing

Bakstursstilling

Bakstursstilling

Grillstilling

Grillstilling

Stillingar ofns

Stillingar ofns

Undir- og yfirhiti

Undir- og yfirhiti

Blástur með hringrás

Blástur með hringrás

Brauð- og pizzustilling

Brauð- og pizzustilling

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar
Uppsetning

Uppsetning
Í veggskáp

Í veggskáp

Í háan skáp

Í háan skáp

Í grunnskáp

Í grunnskáp

Frístandandi

Frístandandi

Aukahlutir

Aukahlutir

Ein botnplata úr gleri.
Ein ofngrind.
EIn bökunarplata.

Ein botnplata úr gleri.
Ein ofngrind.
EIn bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.

Mál

Mál

Rúmtak: 43 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

Rúmtak: 43 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 36.

FINSMAKARE
örbylgjuofn/ofn með blæstri.

109.950,504.117.68

Samsetning sem
sparar tíma og orku

Sambland af ofni með blæstri og
örbylgjuofni í einu tæki dregur úr
eldunartíma og o
 rkunotkun.
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Helluborð
Helluborðið er í aðalhlutverki þegar kemur að matreiðslu og er besti
vinur þess sem eldar. Spanhelluborðin okkar eru orkunýtin, hraðvirk
og einföld í notkun með öllum eiginleikum sem þú þarft á að halda.
Hvert og eitt hefur sína eiginleika og þau fást í ýmsum stærðum – fáðu
þér eitt með einni eða fleiri stækkanlegum hellum – svo þau henti þér
og þínum þörfum.

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur helluborð:
01

02

03

Hversu oft notar þú
helluborðið? Við
bjóðum upp á allt
frá stakri ferðahellu
að hágæða gas- og
spanhelluborðum.

Hversu mikið eldar þú í
einu? Þú getur valið um
allt frá litlu h
 elluborði
með einni til tveim
hellum, að sérlega breiðu
helluborði fyrir stóra
potta og pönnur.

Hvers konar kokkur ert
þú? Ef þú ert kokkur
sem vilt hafa f ullkomna
stjórn á hitanum
skaltu velja span- eða
gashellur. Þú getur
einnig valið h
 elluborð
með stækkanlegum
hellum sem hægt er
að aðlaga að lögun
eldunarílátanna.

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert
til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur.
Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema
TILLREDA og LAGAN).
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Sjálfbærni
Hvaða hljóð er þetta?
Það er fullkomlega eðlilegt að helluborðið þitt
gefi frá sér hljóð hvort sem það er lágt suð, flaut
eða tikk. Það er hluti af spantækninni og þýðir
einfaldlega að það er að vinna sína vinnu.

Sparaðu tíma og orku þegar þú eldar! Finnst þér gaman
að elda en hefur ekki alltaf tíma til þess? Spanhellur
hita potta og pönnur s érlega hratt. Það þýðir að þú ert
fljótari að elda og hefur meiri tíma til að sitja og njóta
heimagerðra máltíða með fjölskyldu og vinum. Þar sem
spanhellur hita e
 inungis eldunarílátin nota þær minna
af rafmagni og eru öruggari en aðrar hellur.
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Helluborð

Mismunandi gerðir helluborða
Spanhelluborð
Spanhelluborð eru allt að 50% hraðvirkari og nota allt
að 40% minna af orku en önnur helluborð. Með einni
snertingu getur þú valið mismunandi stillingar.

Gashelluborð
Gashelluborð eru ekki eingöngu til að láta þig líta út
fyrir að vera atvinnumanneskja í eldhúsinu, heldur
bjóða þau líka upp á góða og hraðvirka hitastjórnun
þegar verið er að matreiða.

Spanhelluborð með innbyggðri viftu
Með innbyggðri viftu er engin þörf á háfi fyrir ofan
helluborðið – hentar einstaklega vel á eldhúseyju og
veitir þér góða yfirsýn. Viftan aðlagast sjálfkrafa að
hitastigi helluborðsins.
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Helluborð

Yfirlit
Spanhelluborð

TILLREDA
30 cm

TILLREDA
30 cm

LAGAN
30 cm

LAGAN
56 cm

VÄLBILDAD
29 cm

GRUNDAD
59 cm

MATMÄSSIG
59 cm

TREVLIG
59 cm

BEJUBLAD
59 cm

BEJUBLAD
59 cm

SMAKLIG
59 cm

HÖGKLASSIG
59 cm

BLIXTSNABB
78 cm

UTNÄMND
78 cm

FÖRDELAKTIG
60 cm

FÖRDELAKTIG
83 cm

Gashelluborð

MATMÄSSIG
60 cm
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Helluborð

Helstu eiginleikar

Ferðahella er tilvalin í smærri eldhús eða þegar þig vantar aukahellu.
Auðvelt að færa hana til og taka niður þegar hún er ekki í notkun, til að
rýma til á borðinu fyrir aðra hluti. Þú stingur henni bara í samband þar
sem þú þarft á henni að halda.

Veldu helluborð sem er með nægilega mörgum hellum fyrir þínar þarfir eftir því hvað þú eldar mikið í einu. Við erum með helluborð sem eru
með einni, tveimur, fjórum og fimm hellum. Hugsaðu líka út í breidd
helluborðsins: Því stærra sem helluborðið er því meira pláss hefur þú
fyrir potta og pönnur.

Með því að ýta á pásustillinguna setur þú allar hellur á bið – og þegar
þú ýtir aftur á hnappinn fara þær allar á sama hitastig og áður. Þannig
getur þú sett matreiðsluna á frest ef þú verður fyrir truflun og haldið
svo áfram þar sem frá var horfið.

Ýttu á og haltu barnalæsingarhnappnum, og þá er ekki hægt að
kveikja á helluborðinu eða breyta hitanum. Til að taka barnalæsinguna
af ýtir þú aftur á hnappinn í 4 sekúndur. Það er líka góð leið til að þrífa
helluborðið án þess að það kvikni á hellunum.

Náðu góðri stjórn á elduninni með tímastilli fyrir hverja hellu fyrir sig.
Hentar vel til að sjóða egg, hrísgrjón eða pasta.

Snertistjórnborðið gerir þér kleift að stjórna hitanum auðveldlega og
nákvæmlega með því að snerta + og - táknins.
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Helluborð

Renndu fingrinum eftir snertisleðanum til að stilla hitann. Með einni
snertingu getur þú valið mismunandi stillingar.

Stillingar

Innbyggð vifta í helluborðinu gefur þér betri yfirsýn og aðgengi þar
sem þú þarft ekki venjulegan háf í eldhúsið. Viftan aðlagast sjálfkrafa
að hitastigi helluborðsins – því hærri sem hitinn er, því meira gleypir
hún í sig.

Tengimöguleikinn gefur þér færi á að nota stærri potta fyrir sérstakar
uppskriftir eða tækifæri, þar sem hægt er að tengja tvær hellur saman í
eina stóra þegar þörf er á.

Breyttu stærð hellnanna eftir þörfum. Hægt er að nota þær saman
eða í sitthvoru lagi og aðlaga þær að pottum og pönnum í mismunandi
stærðum og lögun.

Hraðsuðustillingin gefur hellunni aukaorku sem hentar mjög vel til að
sjóða vatn. Hraðsuðan er sett af stað með einni snertingu.

Ef þú hefur gaman af því að elda áttu eftir að njóta þess að nota
forstillingarnar. Breyttu hitanum úr lágum í miðlungsháan og svo
háan með því einu að færa pottinn eða pönnuna til. Helluborðið man
stillingarnar næst þegar þú notar það.
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Helluborð

Spanhelluborð

TILLREDA

TILLREDA

LAGAN

7.950,-

14.950,-

14.950,-

Ferðaspanhelluborð
með einni hellu
Hvítt. 104.867.94

Ferðaspanhelluborð
með tveimur hellum
Hvítt. 304.970.94

Spanhelluborð með tengli,
ein hella
Svart. 605.055.68

Ferðahella er tilvalin í smærri eldhús eða
þegar þig vantar aukahellu. Það er auðvelt að
færa hana til og taka niður þegar hún er ekki í
notkun til að rýma til á borðinu fyrir aðra hluti.

Þetta ferðahelluborð með tveimur hellum
hentar vel í smærri eldhús. Það er auðvelt að
færa það til og taka niður þegar það er ekki í
notkun til að rýma til á borðinu fyrir aðra hluti.

Helluborð með einni spanhellu býður upp á
hraðvirka og nákvæma hitastýringu og slétt
yfirborðið er auðvelt í þrifum. Það er einnig
mjög auðvelt að setja það upp – þú stingur
því bara í samband og byrjar að elda.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Ferðahella

Ferðahella

Ferðahella

Ein hella

Tvær hellur

Ein hella

Barnalæsing

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir

Tímastillir

Tímastillir

Snertisleði

Snertisleði

Snertisleði

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Pásustilling

Pásustilling

Pásustilling

Innbyggð vifta

Innbyggð vifta

Innbyggð vifta

Stillingar

Stillingar

Stillingar

Hraðsuða

Hraðsuða

Hraðsuða

Hægt að tengja hellur saman

Hægt að tengja hellur saman

Hægt að tengja hellur saman

Stækkanlegar hellur

Stækkanlegar hellur

Stækkanlegar hellur

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnsnúra til að tengja er innifalin.
Stærð hellu: 1×175 mm.
Orkunotkun: 2.000 W.
Rafstraumur: 10 A.

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnsnúra til að tengja er innifalin.
Stærð hellu: 1×158 mm og 1×170 mm.
Orkunotkun: 1×1.200 W og 1×2.000W.
Rafstraumur: 15 A.

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnsnúra til að tengja er innifalin.
Stærð hellu: 1×150 mm.
Orkunotkun: 2.000 W.
Rafstraumur: 10 A.

Mál
B27×D30,5×H6,2 cm.
Þyngd: 2,4 kg.

Mál
B28×D52×H6,2 cm.
Þyngd: 4,5 kg.

Mál
B30×D38×H5,9 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 50.

Helluborð

LAGAN

VÄLBILDAD

GRUNDAD

22.950,-

34.950,-

36.950,-

Helluborð með tveimur spanhellum býður
upp á hraðvirka og nákvæma hitastýringu
og slétt yfirborðið er auðvelt í þrifum. Það er
einnig mjög auðvelt að setja það upp – þú
stingur því bara í samband og byrjar að elda.

Orkunýtið helluborð með tveimur hellum
er tilvalið þar sem lítið er af plássi. Með
sniðugum stillingum á borð við tímastilli og
hraðsuðu sem er tilvalin til að sjóða vatn eða
snöggsteikja.

Orkunýtið spanhelluborð með öllum þeim
eiginleikum sem þú þarft. Hraðvirkt, skilvirkt
og með fjórum hellum sem auðvelda þér
matreiðsluna.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Ferðahella

Ferðahella

Ferðahella

Tvær hellur

Tvær hellur

Fjórar hellur

Barnalæsing

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir

Tímastillir

Tímastillir

Snertisleði

Snertisleði

Snertisleði

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Pásustilling

Pásustilling

Pásustilling

Innbyggð vifta

Innbyggð vifta

Innbyggð vifta

Spanhelluborð með tengli,
tvær hellur
Svart. 705.060.96

Stillingar

IKEA 300 spanhelluborð

IKEA 300 spanhelluborð

Svart. 204.675.92

Svart. 404.670.82

Stillingar

Stillingar

Hraðsuða

Hraðsuða (2)

Hraðsuða (1)

Hægt að tengja hellur saman

Hægt að tengja hellur saman

Hægt að tengja hellur saman

Stækkanlegar hellur

Stækkanlegar hellur

Stækkanlegar hellur

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnsnúra til að tengja er innifalin.
Stærð hellu: 1×145 mm og 1×150 mm.
Orkunotkun: 1×1.200 W og 1×2.000 W.
Rafstraumur: 15 A.

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×160 mm.
Orkunotkun: 2×1.400W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Stærð hellu: 1×145 mm, 1×160 mm og 2×180 mm.
Orkunotkun: 2×1.800 W, 1×1.400 W, 1×1.200 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál
B56×D38×H5,7 cm.

Mál
B29×52 cm.

Mál
B59×D52 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 50.
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Helluborð

Spanhelluborð

MATMÄSSIG

TREVLIG

47.950,-

52.950,-

IKEA 300 spanhelluborð
Svart. 104.670.93

IKEA 300 spanhelluborð
Svart. 504.678.35

BEJUBLAD

IKEA 500 spanhelluborð

64.950,-

Svart. 004.678.14

Spanhelluborðið er með öllum
grunnstillingum, auk þess sem tvær hellur
eru með hraðsuðu. Þær henta vel til að
sjóða vatn, steikja eða snöggsteikja kjöt.
Barnalæsingin verndar litlar hendur.

Spanhelluborðið er með öllum
grunnstillingum, auk þess sem fjórar hellur
eru með hraðsuðu. Þær henta vel til að
sjóða vatn, steikja eða snöggsteikja kjöt.
Barnalæsingin verndar litlar hendur.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Ferðahella

Ferðahella

Fjórar hellur

Fjórar hellur

Fjórar hellur

Barnalæsing

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir

Tímastillir

Tímastillir

Snertisleði

Snertisleði

Snertisleði

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Pásustilling

Pásustilling

Pásustilling

Innbyggð vifta

Innbyggð vifta

Innbyggð vifta

Stílhreint og orkunýtið spanhelluborð. Hægt
er að stækka/tengja saman tvær hellur í eina
stóra, sem gerir þér kleift að elda í stærri potti
eða potti sem er óhefðbundinn í laginu.
Helstu eiginleikar
Ferðahella

Stillingar
Stillingar

Stillingar
Hraðsuða (4)

Hægt að tengja hellur saman

Hægt að tengja hellur saman

Hægt að tengja hellur saman

Stækkanlegar hellur

Stækkanlegar hellur

Stækkanlegar hellur

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.
Orkunotkun: 1×2.300 W, 2×1.800 W, 1×1.400 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Stærð hellu: 2×180 mm, 1×150 mm, 1×210 mm.
Orkunotkun: 1×1.200 W, 2×1.800 W, 1×2.100 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32A.

Mál
B59×D52 cm.

Mál
B59×D51 cm.
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Hraðsuða (4)

Hraðsuða (2)

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 50.

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Stærð hellu: 2×210×190 mm, 1×200 mm og 1×145 mm.
Orkunotkun: 2×2.100 W, 1×2.300 W, 1×1.400 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.
Mál
B58×D52 cm.

Helluborð

BEJUBLAD

SMAKLIG

UTNÄMND

69.950,-

74.950,-

79.950,-

IKEA 500 spanhelluborð
Hvítt. 004.672.96

Stílhreint og orkunýtið spanhelluborð. Hægt
er að stækka/tengja saman tvær hellur í eina
stóra, sem gerir þér kleift að elda í stærri potti
eða potti sem er óhefðbundinn í laginu.

Helstu eiginleikar
Ferðahella
Fjórar hellur
Barnalæsing
Tímastillir
Snertisleði
Snertistjórnborð
Pásustilling
Innbyggð vifta
Stillingar
Hraðsuða (4)
Hægt að tengja hellur saman
Stækkanlegar hellur
Forstilltar eldunarstillingar
Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Stærð hellu: 2×210×190 mm, 1×200 mm og 1×145 mm.
Orkunotkun: 2×2.100 W, 1×2.300 W, 1×1.400 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.
Mál
B58×D52 cm.

IKEA 500 spanhelluborð
Svart. 504.678.83

IKEA 500 spanhelluborð
Svart. 304.678.22

Stílhreint og orkunýtið spanhelluborð. Fjórar
hellur með hraðsuðustillingu og stækkanlegt
eldunarsvæði sem tengir tvær hellur í eina
stóra. Hentar því einkar vel fyrir stóra og
ílanga potta.

Breitt og orkunýtið spanhelluborð
með stílhreinu útliti. Hver hella er með
hraðsuðustillingu og þú getur stækkað
eldunarsvæðið með því að para saman tvær
hellur í eina stóra – tilvalið fyrir stærri eða
óhefðbundna potta.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Ferðahella

Ferðahella

Fjórar hellur

Fjórar hellur

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir

Tímastillir

Snertisleði

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Snertisleði

Pásustilling

Pásustilling

Innbyggð vifta

Innbyggð vifta

Stillingar

Stillingar

Hraðsuða (4)

Hraðsuða (4)

Hægt að tengja hellur saman

Hægt að tengja hellur saman

Stækkanlegar hellur

Stækkanlegar hellur

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×180×230 mm, 1×150 mm, 1×210mm.
Orkunotkun: 1×2.100 W, 2×1.750 W, 1×1.200 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Stærð hellu: 2×210×190 mm, 1×200 mm og 1×160 mm.
Orkunotkun: 2×2.100 W, 1×2.300 W, 1×1.400 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál
B59×D51 cm.

Mál
B78×D52 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 50.
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Helluborð

Spanhelluborð

HÖGKLASSIG

BLIXTSNABB

FÖRDELAKTIG

99.950,-

129.950,-

199.950,-

Með ýmsum stillingum, svörtu gleri og
sniðskornum brúnum og kemur því
einstaklega vel út. Vinnur hratt, sparar orku
og þú getur stillt á lágan, meðalháan og háan
hita með því að draga pottinn eða pönnuna
eftir helluborðinu.

Breitt helluborð með sniðskornum
brúnum og öllum þeim eiginleikum sem
meistarakokkur þarfnast. Fimm hellur og því
nóg pláss fyrir allt sem þú ert að elda.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Ferðahella

Ferðahella

Fjórar hellur

Fjórar hellur

Fimm hellur

Barnalæsing

Barnalæsing

Barnalæsing

Tímastillir

Tímastillir

Tímastillir

Snertisleði

Snertisleði

Snertisleði

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Pásustilling

Pásustilling

Pásustilling

Innbyggð vifta

Innbyggð vifta

Innbyggð vifta

IKEA 700 spanhelluborð

Svart. 404.678.26

IKEA 700 spanhelluborð

Svart. 604.678.30

A+

IKEA 500 spanhelluborð með
innbyggðri viftu
Svart. 405.158.65

Losaðu þig við þörfina á vegg- eða loftfestum
háfi og hafðu helluborðið hvar sem þú vilt.
Þetta flotta spanhelluborð er með innbyggðri
sjálfvirkri viftu – því meiri sem hitinn er því
meira er sogið.
Helstu eiginleikar
Ferðahella

Stillingar
Stillingar

Stillingar

Hraðsuða (5)

Hægt að tengja hellur saman

Hægt að tengja hellur saman

Hægt að tengja hellur saman

Stækkanlegar hellur

Stækkanlegar hellur

Stækkanlegar hellur

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×220×220 mm, 2×170×265 mm.
Orkunotkun: 4×2.300 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Stærð hellu: 2×220×220 mm, 2×180×210mm,
1×210mm.
Orkunotkun: 5×2.300 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál
B59×D52 cm.
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Hraðsuða (4)

Hraðsuða (4)

Mál
B78×D52 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 50.

Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Stærð hellu: 2×210×190mm, 1x145mm og 1x200mm.
Orkunotkun: 2×2.100 W, 1×2.300 W og 1×1.400 W.
Rafstraumur: 1×32 A/2×16 A/3×16 A
Afkastageta:
Orkuflokkur: A+.
Sogkraftur með útblæstri og háhraðastillingu: 630
m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 500 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 66
dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 370 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).
Mál
B60×D52 cm.

Helluborð

Gashelluborð

FÖRDELAKTIG

IKEA 700 spanhelluborð með
innbyggðri viftu

249.950,-

Svart. 504.494.03

Sveigjanlegt spanhelluborð og góð vifta í
einum pakka. Engin vifta yfir eldunarsvæðinu
veitir þér betri yfirsýn – fullkomið fyrir opið
eldhús með eyju í miðjunni!
Helstu eiginleikar
Ferðahella
Fjórar hellur
Barnalæsing
Tímastillir
Snertisleði
Snertistjórnborð
Pásustilling
Innbyggð vifta
Stillingar
Hraðsuða (4)

MATMÄSSIG
Gashelluborð

29.950,-

Ryðfrítt stál. 003.768.47

Með gashellum getur þú eldað af nákvæmni og færð meiri fjölbreytni.
Fjórar skilvirkar hellur stjórna hitanum og sterkbyggð grindin úr
steypujárni er flöt svo flestir pottar og pönnur komst fyrir á henni.
Helstu eiginleikar
Fjórar hellur
Innbyggður kveikjari
Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Orkunotkun: 1×1.000 W, 2×1.850 W, 1×4.000 W.
Mál
B59,5×D51 cm.

Hægt að tengja hellur saman
Stækkanlegar hellur
Forstilltar eldunarstillingar
Tæknilegar upplýsingar
Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Stærð hellu: 4×220×185mm.
Orkunotkun: 4×2.100 W (4×3.700 W með hraðsuðu)
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.
Afkastageta:
Orkuflokkur: A++.
Sogkraftur með útblæstri og háhraðastillingu: 700
m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 550 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 66
dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 380 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 72 dB (A).
Mál
B83×D52 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 50.
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Háfar og
viftur
Háfur hjálpar til við að halda eldhúsinu lausu við lykt, gufu og fitu. Háfarnir okkar eru
með mismunandi afkastagetu sem þýðir að þeim er einungis ætlað að hreinsa upp það
loft sem þarf að hreinsa án þess að hafa áhrif á hitastig rýmisins. Þar sem þeir eru einnig
mikilvægur hluti af heildarútliti eldhússins bjóðum við upp á úrval veggháfa, loftháfa og
innbyggðra vifta sem passa í öll rými.

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur viftu/háf:
01

02

03

Hversu breitt er
helluborðið? Háfurinn þarf
að vera að minnsta kosti
jafn breiður.

Hvernig lítur
draumaeldhúsið þitt út?
Ef e
 ldhúsið þitt er í opnu
rými þarftu að passa upp
á hljóðstyrk háfsins.

Loftúttak eða k
 olasía?
Athugaðu hvort þú getir
tengt háfinn við lofttúttak
sem leiðir loftið út úr
húsinu. Ef svo er ekki
þarftu að nota kolasíur
sem draga í sig fitu og
lykt úr andrúmsloftinu og
hleypa því svo aftur
út í rýmið.

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert
til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur.
Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema
TILLREDA og LAGAN).
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Hljóðstyrkur
Hljóðstyrkur heimilistækja er mældur í
desíbelum (dB). Háfar og viftur hafa verið
prófuð á hraða 3 til að mæla hljóðstyrk
þeirra.

70 dB
60 dB

50 dB

Hljóðstyrkur háfs eða viftu ákvarðast af eftirfarandi atriðum:
• Tegund uppsetningar. Með útblæstri eða
hringrás.
• Lengd og þvermál útblástursrörs á milli
háfs eða viftu og útblástursops. Því
lengra sem rörið er og því mjórra sem það
er því hærri verður hljóðstyrkurinn.
• 90° horn. Því meira sem útblástursrörið
sveigist því hærri verður hljóðstyrkurinn.

80 dB
90 dB

100 dB

40 dB

110 dB

30 dB

120 dB

20 dB

130 dB

10 dB

140 dB

Hljóðstyrkur í desíbelum er skráður í
vöruupplýsingunum svo þú getur borið
saman og valið viftu eða háf sem hentar þér.

Ábending
Við hver auka 10 dB skynjum við tvöföldun á
hljóðstyrk. Þannig eru 70 dB tvisvar sinnum hærra en
60 dB og 80 dB fjórum sinnum hærra en 60 dB.
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Viftur og háfar

Mismunandi gerðir háfa

Innbyggðar viftur

Veggháfar

Ef þú vilt að eldhúsið sé með sterkan heildarsvip getur
þú valið um innbyggðar viftur sem þú getur falið á bak
við framhlið.

Veggháfar fást hjá okkur í mörgum útgáfum og
stærðum. Veldu þér háf sem sker sig úr eða sem passar
vel með öðrum heimilistækjum í eldhúsinu. Passaðu
bara upp á að hann sé jafn breiður eða breiðari en
helluborðið svo hann virki sem best.

Ráðleggingar
Loftháfar
Loftháfar henta vel fyrir þá sem hafa möguleika á að
vera með eldunaraðstöðuna á eyju.

60

Vissir þú að ef kveikt er á háfnum eða viftunni
5 mínútum áður en byrjað er að elda eykur það
skilvirknina? Ef kveikt er á viftunni kemst hreyfing
á loftið sem gerir henni kleift að soga í sig
matarlykt og gufur á skilvirkari hátt. Það er einnig
góð hugmynd að hafa viftuna eða háfinn í gangi í
10-15 mínútur eftir að matreiðslu lýkur til að gefa
þeim færi á að hreinsa allt logtið í rýminu.

Viftur og háfar

Yfirlit
Loftháfar

Innbyggðar viftur

UTDRAG
60 cm

UNDERVERK
60 cm

SVÄVANDE
90 cm

80 cm

OMNEJD
90 cm

Veggháfar/viftur

LAGAN
60 cm

LAGAN
60 cm

MATTRADITION
60 cm

FULLSTÄNDIG
80 cm

RYTMISK
60 cm

BALANSERAD
80 cm

BEJUBLAD
66 cm

BEMÖTA
66 cm

MATÄLSKARE
60 cm

90 cm

UPPFRISKANDE
80 cm

FOKUSERA
70 cm

FINSMAKARE
70 cm

FÖLJANDE
80 cm

KULINARISK
90 cm
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Viftur og háfar

Helstu eiginleikar

Allir háfarnir okkar eru með orkusparandi LED lýsingu. LED lýsing
endist að jafnaði jafn lengi og háfurinn og lýsir upp allt helluborðið
sem gerir matseldina auðveldari.

Þegar þú ert að elda mikinn mat og það myndast mikil gufa í eldhúsinu
getur háhraðastillingin komið þér til bjargar. Það er enn hraðari
stilling en hæsta hraðastilling og er aðeins hægt að hafa á í sex
mínútur í einu til að leysa upp mikið af reyk eða gufu.

Með ljósdeyfi getur þú ákveðið hversu mikil birtan er. Meiri birta
þegar þú ert að elda og minni og notalegri þegar þú borðar.

Snertiskjár er notendavænn og auðveldur að þrífa og gerir eldhúsið
nútímalegra.
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Viftur og háfar

Veggfestar viftur

LAGAN

LAGAN

9.950,-

13.950,-

Veggháfur
Hvítt. 504.013.83

Veggháfur

Ryðfrítt stál. 203.889.67

Veggháfur með LED ljósi og öllum þeim grunnstillingum sem þú
þarfnast. Það er hægt að setja hann upp undir veggskáp fyrir samfellt
útlit á eldhúsinu. Kemur vel út með með LAGAN ofni og LAGAN
helluborði.

Veggháfur með LED ljósi og öllum þeim grunnstillingum sem þú
þarfnast. Það er hægt að setja hann upp undir veggskáp fyrir samfellt
útlit á eldhúsinu. Kemur vel út með með LAGAN ofni og LAGAN
helluborði.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

LED lýsing

LED lýsing

Háhraðastilling

Háhraðastilling

Ljósdeyfir

Ljósdeyfir

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Afkastageta
Orkuflokkur: D (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 273 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 71 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 75 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).

Afkastageta
Orkuflokkur: C (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 322 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 73 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 116 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 77 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 125
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 900 kolasíu.

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 125
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 900 kolasíu.

Mál
Breidd: 60 cm.
Dýpt: 51 cm.
Hæð: 13 cm.
Lengd snúru: 1,33 m.
Afl: 115 W.

Mál
Breidd: 60 cm.
Dýpt: 51 cm.
Hæð: 13 cm.
Lengd snúru: 1,33 m.
Afl: 140 W.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 64
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Viftur og háfar

Innbyggðar viftur

UTDRAG

UNDERVERK

24.950,-

44.950,-

Innbyggð vifta
Ryðfrítt stál. 103.891.42

Innbyggð vifta

Ryðfrítt stál. 703.891.39

Viltu heldur falda viftu? Innbyggð UTRAG vifta með LED lýsingu er sett
upp í veggskáp þar sem hún sést ekki. Þú setur hana í gang og lagar
hana að eldunarsvæðinu með því að draga út neðri hlutann.

Kraftmikill vifta inni í skáp. Veldu hurð sem passar vel inn í eldhúsið þitt.
LED ljósalengja skapar jafna vinnulýsingu og auðveldar matreiðsluna.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

LED lýsing

LED lýsing

Háhraðastilling

Háhraðastilling

Ljósdeyfir

Ljósdeyfir

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Afkastageta
Orkuflokkur: B (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 340 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 67 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 140 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 72 dB (A).

Afkastageta
Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 630 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 64 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 365 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 79 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 120 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 500 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál
Breidd: 60 cm.
Dýpt: 38,7-64,4 cm.
Hæð: 21,5 cm.
Lengd snúru: 1,09 m.
Afl: 110 W.

Mál
Breidd: 59,9 cm.
Dýpt: 35,8 cm.
Hæð: 24,5 cm.
Lengd snúru: 1,0 m.
Afl: 250 W.
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Viftur og háfar

Veggháfar

UNDERVERK

RYTMISK

52.950,-

17.950,-

Innbyggð vifta

Ryðfrítt stál. 103.939.74

Kraftmikill vifta inni í skáp. Veldu hurð sem passar vel inn í eldhúsið þitt.
LED ljósalengja skapar jafna vinnulýsingu og auðveldar matreiðsluna.

Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 630 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 64 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 365 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 79 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 500 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.
Mál
Breidd: 79,9 cm.
Dýpt: 35,8 cm.
Hæð: 24,5 cm.
Lengd snúru: 1,1 m.
Afl: 250 W.

Veggháfur

Ryðfrítt stál. 803.889.69

Sígildur háfur sem býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfnast. Tímalaust útlit úr ryðfríu stáli passar í nánast öll eldhús og með
öllum hinum tækjunum okkar sem eru úr ryðfríu stáli. LED ljós sem
gefur jafna vinnubirtu.
Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: B (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 400 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 66 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 190 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 400 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.
Mál
Breidd: 59,8 cm.
Dýpt: 47,1 cm.
Hæð með útblæstri: 63-99,5 cm.
Hæð með hringrás: 71,5-99,5 cm.
Breidd útblástursrörs: 16,7 cm.
Dýpt útblástursrörs: 16,9 cm.
Lengd snúru: 1,1 m.
Afl: 110 W.
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Viftur og háfar

Veggháfar

RYTMISK

MATÄLSKARE

29.950,-

38.950,-

Veggháfur

Ryðfrítt stál. 703.893.42

Sígildur háfur sem býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú
þarfnast. Tímalaust útlit í ryðfríu stáli passar í nánast öll eldhús og með
öllum hinum tækjunum okkar sem eru úr ryðfríu stáli. LED ljósalengja
skapar jafna vinnulýsingu.
Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: B (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 400 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 190 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 70 dB (A).

Veggháfur

Ryðfrítt stál. 903.688.00

Háfurinn er með hreinar og sléttar línur og passar fullkomlega í
hefðbundin eldhús. LED ljósalengja gefur frá sér jafna birtu og þar sem
það heyrist lítið í honum getur þú spjallað á meðan þú eldar.
Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: A (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 511 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 398 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 70 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 400 kolasíu.

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 559 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál
Breidd: 89,8 cm.
Dýpt: 47,1 cm.
Hæð með útblæstri: 63-99,5 cm.
Hæð með hringrás: 71,5-99,5 cm.
Breidd útblástursrörs: 16,7 cm.
Dýpt útblástursrörs: 16,9 cm.
Lengd snúru: 1,1 m.
Afl: 110 W.

Mál
Breidd: 59,8 cm.
Dýpt: 45,8 cm.
Hæð með útblæstri: 63,3-107,5 cm.
Hæð með hringrás: 63,5-108,8 cm.
Breidd útblástursrörs: 23,7 cm.
Dýpt útblástursrörs: 24,7 cm.
Lengd snúru: 1,2 m.
Afl: 210 W.
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Viftur og háfar

MATÄLSKARE

MATTRADITION

38.950,-

38.950,-

Veggháfur

Svart. 103.889.77

Veggháfur

Ryðfrítt stál. 703.688.01

Háfurinn er með hreinar og sléttar línur og passar fullkomlega í
hefðbundin eldhús. LED ljósalengja gefur frá sér jafna birtu og þar sem
það heyrist lítið í honum getur þú spjallað á meðan þú eldar.

Háfurinn er með rúnnaðar og sléttar brúnir og passar fullkomlega í
hefðbundin eldhús. LED ljósalengja gefur frá sér jafna birtu og þar sem
það heyrist lítið í honum getur þú spjallað á meðan þú eldar.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

LED lýsing

LED lýsing

Háhraðastilling

Háhraðastilling

Ljósdeyfir

Ljósdeyfir

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Afkastageta
Orkuflokkur: A (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 511 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 398 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 70 dB (A).

Afkastageta
Orkuflokkur: A (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 552 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 398 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 559 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál
Breidd: 59,8 cm.
Dýpt: 45,8 cm.
Hæð með útblæstri: 63,3-107,5 cm.
Hæð með hringrás: 63,5-108,8 cm.
Breidd útblástursrörs: 23,7 cm.
Dýpt útblástursrörs: 24,7 cm.
Lengd snúru: 1,2 cm.
Afl: 210 W.

Mál
Breidd: 60 cm.
Dýpt: 45,8 cm.
Hæð með útblæstri: 74,5-106,7 cm.
Hæð með hringrás: 74,5-114,2 cm.
Breidd útblástursrörs: 20,8 cm.
Dýpt útblástursrörs: 17,8 cm.
Lengd snúru: 1,3 m.
Afl: 210 W.
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Viftur og háfar

Veggháfar

MATTRADITION

MATTRADITION

38.950,-

38.950,-

Veggháfur

Svart. 703.891.44

Veggháfur

Hvítt. 403.891.45

Háfurinn er með rúnnaðar og sléttar brúnir og passar fullkomlega í
hefðbundin eldhús. LED ljósalengja gefur frá sér jafna birtu og þar sem
það heyrist lítið í honum getur þú spjallað á meðan þú eldar.

Háfurinn er með rúnnaðar og sléttar brúnir og passar fullkomlega í
hefðbundin eldhús. LED ljósalengja gefur frá sér jafna birtu og þar sem
það heyrist lítið í honum getur þú spjallað á meðan þú eldar.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

LED lýsing

LED lýsing

Háhraðastilling

Háhraðastilling

Ljósdeyfir

Ljósdeyfir

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð

Afkastageta
Orkuflokkur: A (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 552 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 398 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).

Afkastageta
Orkuflokkur: A (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 552 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 398 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál
Breidd: 60 cm.
Dýpt: 45,8 cm.
Hæð með útblæstri: 74,5-106,7 cm.
Hæð með hringrás: 74,5-114,2 cm.
Breidd útblástursrörs: 20,8 cm.
Dýpt útblástursrörs: 17,8 cm.
Lengd snúru: 1,3 m.
Afl: 210 W.

Mál
Breidd: 60 cm.
Dýpt: 45,8 cm.
Hæð með útblæstri: 74,5-106,7 cm.
Hæð með hringrás: 74,5-114,2 cm.
Breidd útblástursrörs: 20,8 cm.
Dýpt útblástursrörs: 17,8 cm.
Lengd snúru: 1,3 m.
Afl: 210 W.
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Viftur og háfar

BALANSERAD

UPPFRISKANDE

45.950,-

74.950,-

Veggháfur

Ryðfrítt stál/gler. 505.269.91

Glerið skapar létt og fallegt yfirbragð. Aðgengið að stjórntökkum er
gott þar sem þeir eru að framanverðu. LED ljósalengja skapar jafna
birtu og stór gufugleypir eyðir gufu á áhrifaríkan máta, einnig með
stærra helluborði.
Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 753 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 453 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 60 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 422 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 70 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 559 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.
Mál
Breidd: 79,8 cm.
Dýpt: 45,2 cm.
Hæð með útblæstri: 69,6-119,5 cm.
Hæð með hringrás: 73,4-126,2 cm.
Breidd útblástursrörs: 31 cm.
Dýpt útblástursrörs: 29 cm.
Lengd snúru: 1,2 m.
Afl: 250 W.

Veggháfur

Ryðfrítt stál. 205.270.20

Kraftmikill háfur með LED lýsingu. Þú getur falið hann inni í veggskáp
eða haft hann sýnilegan. Í báðum tilfellum setur stálið brag á
eldhúsinnréttinguna.
Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: A+ (frá E til A++)
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 724 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 430 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 57 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 354 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 69 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.
Mál
Breidd: 79,8 cm.
Dýpt: 51 cm.
Hæð með útblæstri: 75-103 cm.
Hæð með hringrás: 75-109 cm.
Breidd útblástursrörs: 24 cm.
Dýpt útblástursrörs: 25 cm.
Lengd snúru: 1,3 m.
Afl: 250 W.
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Viftur og háfar

Veggháfar

FOKUSERA

FULLSTÄNDIG

49.950,-

54.950,-

Veggháfur

Svart. 205.269.97

Hvítt. 705.270.08

Áberandi veggháfur með einkennandi útlit sem passar þó vel í öll
eldhús. LED ljósalengja skapar jafna birtu og auðveldar matreiðsluna.

Háfurinn er með sérstakt útlit og gefur eldhúsinu karakter. Hann
passar þó nánast hvar sem er. LED ljósalengja skapar jafna birtu og
auðveldar matreiðsluna.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
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Veggháfur

LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð

Afkastageta
Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 660 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 57 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 384 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 69 dB (A).

Afkastageta
Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 640 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 63 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 383 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 68 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál
Breidd: 69,8 cm.
Dýpt: 45 cm.
Hæð með útblæstri: 77-101,4 cm.
Hæð með hringrás: 77-108,3 cm.
Breidd útblástursrörs: 31 cm.
Dýpt útblástursrörs: 25 cm.
Lengd snúru: 1,2 m.
Afl: 250 W.

Mál
Breidd: 79,8 cm.
Dýpt: 49,8 cm.
Hæð með útblæstri: 75,6-102,3 cm.
Hæð með hringrás: 75,6-109,5 cm.
Breidd útblástursrörs: 24 cm.
Dýpt útblástursrörs: 25 cm.
Lengd snúru: 1,4 m.
Afl: 250 W.
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Viftur og háfar

BEJUBLAD

BEMÖTA

64.950,-

69.950,-

Veggháfur

Hvítt. 403.319.08

Hreinleg og nútímaleg hönnun með gleryfirborði sem er auðvelt að
þrífa. Hallandi viftan auðveldar aðgengi að helluborðinu og svæðinu
í kring. Orkunýtinn og passar fullkomlega með öðrum BEJUBLAD
heimilistækjum.
Helstu eiginleikar

Veggháfur

Ryðfrítt stál. 903.893.36

Orkunýtinn veggháfur með góðri hönnun sem auðveldar þér að elda á
helluborðinu. Háhraðastillingin dregur sérstaklega úr mikilli lykt og LED
ljósalengjan skapar jafna og þægilega vinnubirtu.
Helstu eiginleikar
LED lýsing

LED lýsing

Háhraðastilling

Háhraðastilling

Ljósdeyfir

Ljósdeyfir

Snertistjórnborð

Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 720 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 580 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 62 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 370 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 70 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 500 kolasíu.
Mál
Breidd: 66 cm.
Dýpt: 37,8 cm.
Hæð með útblæstri: 78,2-115,7 cm.
Hæð með hringrás: 90,2-115,7 cm.
Breidd útblástursrörs: 21 cm.
Dýpt útblástursrörs: 18 cm.
Lengd snúru: 1,0 m.
Afl: 270 W.

Afkastageta
Orkuflokkur: A++ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 700 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 380 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 60 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 365 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 78 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 500 kolasíu.
Mál
Breidd: 69,8 cm.
Dýpt: 38,1 cm.
Hæð með útblæstri: 80,2-105,2 cm.
Hæð með hringrás: 91,2-117,2 cm.
Breidd útblástursrörs: 29,8 cm.
Dýpt útblástursrörs: 20 cm.
Lengd snúru: 1,1 m.
Afl: 270 W.
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Viftur og háfar

Veggháfar

FINSMAKARE

FÖLJANDE

84.950,-

84.950,-

Veggháfur

Svart. 503.891.40

Snyrtilegt og nútímalegt útlit með gleryfirborði sem er auðvelt í
umhirðu. Gufugleypirinn snýr þannig að þú færð gott aðgengi að
helluborðinu og tvær LED ljósalengjur sem má nota með ljósdeyfi
skapa jafna birtu og auðvelda matreiðsluna.
Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: A++ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 740 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 400 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 59 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 380 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 74 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 500 kolasíu.
Mál
Breidd: 69,8 cm.
Dýpt: 38,4 cm.
Hæð með útblæstri: 40-67,5 cm.
Hæð með hringrás: 52,5-77,5 cm.
Breidd útblástursrörs: 29,8 cm.
Dýpt útblástursrörs: 20 cm.
Lengd snúru: 1,1 m.
Afl: 270 W.
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Veggháfur

Ryðfrítt stál. 205.217.06

Kryddrekki og slá til að hengja upp áhöld losa um pláss á
eldhúsborðinu og færa eldhúsinu sígilt útlit. LED ljósalengja skapar
jafna birtu og auðveldar matreiðsluna.
Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: A++ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 770 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 437 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 59 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 296 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 67 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.
Mál
Breidd: 79,9 cm.
Dýpt: 48 cm.
Hæð með útblæstri: 78-104,2 cm.
Hæð með hringrás: 78-112,2 cm.
Breidd útblástursrörs: 27,9 cm.
Dýpt útblástursrörs: 23,9 cm.
Lengd snúru: 1,09 m.
Afl: 160 W.

Viftur og háfar

Loftháfar

KULINARISK

SVÄVANDE

89.950,-

84.950,-

Veggháfur

Ryðfrítt stál/gler. 303.831.44

Snyrtileg hönnun með nútímaeiginleikum eins og snertistjórnborði.
Stór gufugleypir eyðir gufum og LED ljósalengja sem má nota með
ljósdeyfi skapar jafna birtu. Passar með öðrum heimilistækjum úr
KULINARISK línunni.
Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: A++ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 700 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 380 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 59 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 340 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 74 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 650 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.
Mál
Breidd: 90 cm.
Dýpt: 46 cm.
Hæð með útblæstri: 73-89 cm.
Hæð með hringrás: 73-101 cm.
Breidd útblástursrörs: 30 cm.
Dýpt útblástursrörs: 26 cm.
Lengd snúru: 1,0 m.
Afl: 270 W.

Loftháfur

Ryðfrítt stál. 403.890.89

Tímalaus hönnun úr ryðfríu stáli. Stór gufugleypir eyðir reyk og gufu á
áhrifaríkan hátt, jafnvel á stórum helluborðum. LED ljósið dreifir jafnri
birtu yfir eldhúseyjuna.
Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling
Ljósdeyfir
Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 710 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 360 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 60 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 350 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 75 dB (A).

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 650 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.
Mál
Breidd: 89,8 cm.
Dýpt: 59,8 cm.
Hæð með útblæstri: 74-102,5 cm.
Hæð með hringrás: 83-107,5 cm.
Breidd útblástursrörs: 35 cm.
Dýpt útblástursrörs: 29 cm.
Lengd snúru: 1,0 m.
Afl: 270 W.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 64
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Viftur og háfar

Loftháfar

OMNEJD
Loftháfur

99.950,-

Ryðfrítt stál. 105.217.35

Aukahlutir fyrir viftur og háfa

Kolasíur
Kolasíurnar draga í sig lykt úr loftinu þegar það fer í
gegn um hringrásina. Með því að þvo k
 olasíurnar á um
það bil þriggja mánaða fresti halda þær v
 irkninni betur
og þú getur notað þær í um tvö til þrjú ár. Best er að
þvo þær í uppþvottavél á eins heitri stillingu og hægt
er með venjulegu uppþvottaefni. Eftir þvottinn þarf að
þurrka þær í ofni á 100°C í 10 mínútur svo þær nái aftur
sem bestri virkni.

NYTTIG FIL 120 kolasía, 2 í pakka.
904.213.36

4.950,-

NYTTIG FIL 440 kolasía, 2 í pakka.
704.019.52

4.950,-

704.019.47

3.950,-

NYTTIG FIL 500 kolasía, 2 í pakka.
004.019.55

4.950,-

NYTTIG FIL 650 kolasía.

NYTTIG FIL 559 kolasía.
900.279.72

NYTTIG FIL 400 kolasía, 2 í pakka.

4.950,-

003.953.51

5.950,-

Kryddrekki og slá til að hengja upp áhöld til að losa um pláss á
eldhúsborðinu pg einfalda matargerðina. Stór gufugleypir hentar
stórum hellum og LED ljósalengja sem má nota með ljósdeyfi skapar
jafna birtu.
Helstu eiginleikar
LED lýsing
Háhraðastilling

NYTTIG FIL 900 kolasía.

Ljósdeyfir

604.019.57

2.950,-

Snertistjórnborð
Afkastageta
Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 770 m³/h.
Sogkraftur með útblæstri: 437 m³/h.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 59 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 296 m³/h.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 67 dB (A).

Sveigjanleg rör

Uppsetning
Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150
sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.
Mál
Breidd: 89,9 cm.
Dýpt: 59,9 cm.
Hæð með útblæstri: 96,8-131,5 cm.
Hæð með hringrás: 96,8-131,5 cm.
Breidd útblástursrörs: 28 cm.
Dýpt útblástursrörs: 28 cm.
Lengd snúru: 1,38 m.
Afl: 160 W.
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NYTTIG TUB 125 sveigjanlegt rör.
600.899.85

2.950,-

NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör.
902.502.59

3.450,-

SVÄVANDE
loftháfur.
Ryðfrítt stál. 403.890.89

84.950,-

Kraftmikill og
hljóðlátur? Svo
sannarlega.
Með hljóðlátu háfunum okkar er 		
vel hægt að halda uppi samræðum 		
í eldhúsinu.
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Kæli- og
frystiskápar
Jú, IKEA kæli- og frystiskápar halda matvörunum ferskum lengur, en þeir gera líka svo
margt annað til að gera lífið örlítið betra. Þeir hafa fjölda eiginleika sem gera þér kleift að
geyma og njóta matarins á sem bestan hátt – til dæmis Tímastillir fyrir flöskukælinguu
fyrir glerflöskur, kæliviftu til að halda jöfnu hitastigi, hraðfrystingu og stafrænan skjá
fyrir stillingar og ýmsa virkni og (svo eitthvað sé nefnt). Allir IKEA kæli- og frystiskápar
eru í orkuflokkum F til D (skv. nýju skilgreiningunni á orkuflokkum).

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur kæli- og frystiskápa:
01

02

03

Hversu mikinn mat
geymir þú venjulega í
kæliskápnum og/eða
frystiskápnum? Hvað eruð
þið mörg í f jölskyldunni?
Hversu oft verslar þú? Við
erum með m
 ismunandi
stærðir og gerðir til að
velja úr.

Þarft þú einhverja
sérstaka eiginleika eða
aukahluti til að auðvelda
þér að skipuleggja
kæli-/frystiskápinn? Við
bjóðum upp á ýmis konar
aukahluti.

Hvaða útlit viltu og
hvað passar í eldhúsið
þitt? Þú getur valið um
frístandandi tæki sem
skera sig úr eða innbyggð
sem gefa eldhúsinu
heildstæðara útlit.

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert
til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur. Öll
tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema
TILLREDA og LAGAN).
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Sjálfbærni
Vissir þú að við hendum um það bil 25% af öllum mat sem við
kaupum? Það er eins og að henda einum poka af matvöru í
ruslið fyrir hverja fjóra sem þú kemur með heim. IKEA kæli- og
frystiskápar eru fullir af sniðugum eiginleikum og aukahlutum til að
hjálpa þér að halda matvörunum ferskum. Minni matarsóun sparar
þér peninga og tíma sem þú eyðir í verslunum.

Ráðleggingar
Vissir þú að matvælin haldast fersk lengur með
innbyggðri kæliviftu? Viftan dreifir köldu loftinu
og heldur jöfnu hitastigi um allan kæliskápinn.
Og þar sem hitastigið er það sama hvar sem er
í kæliskápnum getur þú geymt matvörurnar og
drykkina þar sem þér sýnist.

Vissir þú að afþíðing og að skafa klaka úr
frystiskápnum er bara slæm minning? Sjálfvirka
afþíðingin kemur í veg fyrir rakamyndun og því
myndast ekki hrím eða klaki í frystiskápnum.
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Kæli- og frystiskápar

Mismunandi tegundir

Innbyggðir
Ef þú vilt heildstætt útlit getur þú haft kæli-/
frystiskápinn innbyggðan og falið bak við framhliðar
sem eru eins og eldhúsið.

Innbyggðir undir borðplötu

Frístandandi

Ef eldhúsið er lítið eða ef þú eldar ekki mikið getur
verið hentugt að vera með kæli-/frystiskáp inn á milli
grunnskápa undir borðplötunni.

Ef þú vilt heldur að kæli-/frystiskápurinn skeri sig úr
skaltu velja frístandandi tæki. Þau rúma líka meira án
þess að taka meira pláss í eldhúsinu.
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Kæli- og frystiskápar

Yfirlit
Kæli- og frystiskápar undir
borðplötu

HUTTRA
Rúmtak:
108/18 lítrar

SMÅFRUSEN
Rúmtak:
134 lítrar

GENOMFRYSA
Rúmtak:
91 lítri

Frístandandi kæli- og frystiskápar

TILLREDA
Rúmtak:
43 lítrar

LAGAN
Rúmtak: 97/16 lítrar

FULLGÖRA
Rúmtak:
364 lítrar

FULLGÖRA
Rúmtak:
263 lítrar

LAGAN
Rúmtak:
118/52 lítrar

UPPKALLA
Rúmtak:
216/95 lítrar

PÅKALLA
Rúmtak:
216/95 lítrar

MEDGÅNG
Rúmtak:
219/83 lítrar

VÄLGÅNG
Rúmtak:
246/83 lítrar

VÄLGÅNG
Rúmtak:
246/83 lítrar

VINTERKALL
Rúmtak: 341/171 lítri

Innbyggðir kæli- og
frystiskápar

SVALNA
Rúmtak:
142 lítrar

SVALKAS
Rúmtak:
110/14 lítrar

FÖRKYLD
Rúmtak:
174/14 lítrar

FRYSA
Rúmtak:
314 lítrar

RÅKALL
Rúmtak:
153/79 lítrar

ISANDE
Rúmtak:
193/61 lítri

TINAD
Rúmtak:
210/79 lítrar

DJUPFRYSA
Rúmtak: 98 lítrar

FRYSA
Rúmtak:
209 lítrar

KÖLDGRADER
Rúmtak:
213/61 lítri
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Kæli- og frystiskápar

Helstu eiginleikar

Innbyggð kælivifta dreifir loftinu um kæliskápinn og heldur jöfnu
hitastigi um hann allan, það gerir þér kleift að nýta plássið betur og þú
getur geymt matvörurnar og drykkina hvar sem er í kæliskápnum.

Þú þarft aldrei aftur að afþíða eða skafa klaka! Sjálfvirka afþíðingin
kemur í veg fyrir rakamyndun og því myndast ekki hrím eða klaki á
matvælum eða tækinu sjálfu.

Snertiskjár auðveldar þér að velja réttar stillingar og hitastig, hvort
sem þú ert að kæla eftirrétti, frysta grænmeti eða á leið í frí.

Innbyggð LED lýsing lýsir upp hvert horn. Ljósgjafi án viðhalds, á að
endast allan líftíma tækisins og auðveldar þér að sjá innihaldið.

Stillingar
Fjarverustillingin gerir þér kleift að hafa tóman kælinn lokaðan á
meðan þú ert í burtu, án þess að það komi vond lykt.
Hraðkælingarstillingin gerir þér kleift að kæla matvæli og
drykkjarföng hratt niður, hentar sérstaklega vel eftir stórinnkaup.
Með hraðfrystistillingunni getur þú lækkað hitastigið hratt, til að
viðhalda ferskleika matvælanna og varðveita næringarefni, jafnvel þó
magnið sé mikið.

Þegar stillt er á Tímastillir fyrir flöskukælinguu gefur kæliskápurinn
frá sér hljóð þegar kælitíminn er liðinn. Kæliskápurinn hentar því vel til
að kæla niður drykkjarflöskur eða mat.
Ef hurðin er ekki almennilega lokuð mun ísskápurinn gefa frá sér
viðvörunarhljóð til að minna þig á að loka henni.
Viðvörunarhljóð vegna hitastigs lætur þig vita ef það verða skyndilegar breytingar á hitastigi af völdum bilunar.

Innvols
Ekki gleyma góðgætinu sem er aftast í kæliskápnum! Hægt er að
draga hilluna út og snúa, svo þú færð góða yfirsýn og aðgengi
að því sem er aftast í felum. Sniðug lausn í kæliskápinn eða
skápinn.

SNURRAD snúningshirsla, gegnsætt.
905.061.04
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4.950,-

Kæli- og frystiskápar

Innbyggðir kæliskápar

SVALNA

SVALKAS

FÖRKYLD

FRYSA

46.950,-

57.950,-

74.950,-

124.950,-

IKEA 300 innbyggður
kæliskápur
304.964.76

IKEA 300 innbyggður
kæliskápur með frystihólfi
504.964.56

IKEA 500 innbyggður
kæliskápur með frystihólfi
904.964.64

IKEA 700 innbyggður
kæliskápur
304.972.73

Lítill kæliskápur fyrir smærri
eldhús. Passar með DJUPFRYSA
frystiskáp.

Lítill kæliskápur með frystihólfi fyrir
smærri eldhús eða smærri heimili
sem þurfa minna geymslupláss
fyrir mat.

Meðalstór kæliskápur með litlu
frystihólfi og stillanlegar hillur
þannig þú getir lagað kæliplássið
að þínum þörfum.

Rúmgóður og orkunýtinn
kæliskápur með snertistjórnborði
og sjálfvirkri afþíðingu. Passar með
FRYSA frystiskáp.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Kælivifta

Kælivifta

Kælivifta

Kælivifta

LED lýsing

LED lýsing

LED lýsing

LED lýsing

Snertiskjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Stillingar

Stillingar

Stillingar

Stillingar

Fjarverustilling

Fjarverustilling

Fjarverustilling

Fjarverustilling

Hraðkæling

Hraðkæling

Hraðkæling

Hraðkæling

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Aukahlutir
Þrjár stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Einn eggjabakki.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 117 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 38 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 142.

Aukahlutir
Tvær stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Einn eggjabakki.
Einn ísmolabakki.
Ein ísskafa.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 178 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 37 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 110/14.

Mál
B54,8×D54,9×H87,3 cm.

Mál
B54,8×D54,9×H87,3 cm.

Aukahlutir
Tvær stillanlegar hillur.
EIn ávaxta- og grænmetisskúffa.
Einn eggjabakki.
Einn flöskurekki.
Einn ísmolabakki.
Ein ísskafa.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 182 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 35 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 174/14.

Aukahlutir
Fimm stillanlegar hillur.
Tvær ávaxta- og grænmetisskúffur.
Einn eggjabakki.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 143 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 35 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 314.
Mál
B54×D54,5×H177 cm.

Mál
B54×D54,9×H121,8 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 82.
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Kæli- og frystiskápar

Innbyggðir frystiskápar

Innbyggðir kæli- og frystiskápar

DJUPFRYSA

FRYSA

RÅKALL

52.950,-

124.950,-

79.950,-

IKEA 300 innbyggður
frystiskápur
304.964.19

IKEA 700 innbyggður
frystiskápur
805.014.18

IKEA 500 innbyggður
kæli-/frystiskápur
204.999.51

Lítill og sparneytinn frystiskápur
með gegnsæjum skúffum þannig
að þú sérð hvað er í þeim. Passar
með SVALNA kæliskáp.

Rúmgóður og orkunýtinn frystiskápur
með snertistjórnborði og sjálfvirkri
afþíðingu. Passar með FRYSA kæliskáp.

Innbyggður kæli-/frystiskápur með
stillanlegum hillum og flöskurekka
þannig þú getir lagað plássið að
þínum þörfum.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Sjálfvirk afþíðing

Sjálfvirk afþíðing

Kælivifta

LED lýsing

LED lýsing

Sjálfvirk afþíðing

Snertiskjár

Snertiskjár

LED lýsing
Snertiskjár

Stillingar

Stillingar

Hraðfrysting

Hraðfrysting

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Fjarverustilling

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Hraðkæling

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Hraðfrysting

Aukahlutir
Fjórar frystiskúffur.
Einn ísmolabakki.
Ein ísskafa.

Aukahlutir
Sex frystiskúffur.
Tvö lok.
Tveir ísmolabakkar.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 177 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 34 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 294 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 38 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 98.

Rúmtak/lítrar: 209.

Mál
B54,8×D54,9×H87,3 cm.

Mál
B54×D54,5×H177 cm.

Stillingar

Tímastillir fyrir flöskukælingu
Viðvörunarhljóð fyrir hurð
Viðvörunarhljóð fyrir hitastig
Aukahlutir
Þrjár stillanlegar hirslur.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Einn eggjabakki.
Þrjár frystiskúffur.
EInn ísmolabakki.
Einn frystikubbur.
Ein ísskafa.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 274 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 35 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 153/79.
Mál
B54×D54,5×H157,6 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 82.

Kæli- og frystiskápar

TINAD

ISANDE

KÖLDGRADER

109.950,-

134.950,-

159.950,-

IKEA 550 innbyggður
kæli-/frystiskápur
604.999.54

IKEA 700 innbyggður
kæli-/frystiskápur

IKEA 750 innbyggður
kæli-/frystiskápur

104.963.02

704.963.75

Innbyggður frystiskápur með
stillanlegum hillum og flöskurekka
þannig þú getir lagað plássið að
þínum þörfum.

Rúmgóður og orkunýtinn innbyggður
frystiskápur með sjálfvirkri afþíðingu og
flottu geymsluplássi til að halda matnum
ferskum lengur.

Rúmgóður innbyggður frystiskápur
með sjálfvirkri afþýðingu og flottu
geymsluplássi til að halda matnum
ferskum lengur.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Kælivifta

Kælivifta

Kælivifta

Sjálfvirk afþíðing

Sjálfvirk afþíðing

Sjálfvirk afþíðing

LED lýsing

LED lýsing

LED lýsing

Snertiskjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Stillingar

Stillingar

Stillingar

Fjarverustilling

Fjarverustilling

Fjarverustilling

Hraðkæling

Hraðkæling

Hraðkæling

Hraðfrysting

Hraðfrysting

Hraðfrysting

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Aukahlutir
Þrjár stillanlegar hillur.
Einn flöskurekki.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Einn eggjabakki.
Þrjár frystiskúffur.
Einn ísmolabakki.
Ein ísskafa.

Aukahlutir
Fjórar stillanlegar hillur.
Tvær ávaxta- og grænmetisskúffur.
Einn eggjabakki.
Einn flöskurekki.
Þrjár frystiskúffur.
Tveir ísmolabakkar.
Tveir frystikubbar.

Aukahlutir
Fjórar stillanlegar hillur.
Eitt hólf með lægra hitastigi.
Ein stór ávaxta- og grænmetisskúffa.
Einn eggjabakki.
Þrjár frystiskúffur.
EInn ísmolabakki.
Tveir frystikubbar.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 282 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 35 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 214 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 35 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 213 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 36 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 210/79.

Rúmtak/lítrar: 193/61.

Rúmtak/lítrar: 213/61.

Mál
B54×D54,5×H185 cm.

Mál
B54×D54,9×H177,2 cm.

Mál
B54×D54,9×H188,4 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 82.
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Kæli- og frystiskápar

Kæli- og frystiskápar undir borðplötu

HUTTRA

SMÅFRUSEN

GENOMFRYSA

69.950,-

67.950,-

62.950,-

IKEA 500 kæliskápur
með frystihólfi

IKEA 500 kæliskápur

Hvítt. 104.999.18

Hvítt. 104.947.70

Lítill kæliskápur með frystihólfi – einn
með öllu fyrir lítil rými.

Hentugur kæliskápur fyrir lítil rými
þar sem þú getur sett hann undir
borðplötuna.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Kælivifta

Kælivifta

Sjálfvirk afþíðing

Sjálfvirk afþíðing

LED lýsing

LED lýsing

Snertiskjár

Snertiskjár

Stillingar

Stillingar

Fjarverustilling

Fjarverustilling

Hraðkæling

Hraðkæling

Hraðfrysting

Hraðfrysting

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Aukahlutir
Tvær stillanlegar hillur.
Tvær ávaxta- og grænmetisskúffur.
Einn eggjabakki
Ein ísskafa.

Aukahlutir
Þrjár stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Einn eggjabakki
Stillanlegir fætur.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 187 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 39 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 116 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 37 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 108/18.

Rúmtak/lítrar: 134.

Mál
B59,7×D54,5×H81,9 cm.

Mál
B59,6×D54,7×H81,9 cm.
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IKEA 500 frystiskápur

Hvítt. 804.999.10

Lítill frystiskápur er hentugur fyrir lítil
húsnæði eða sem aukafrystiskápur þar sem
er lítið pláss.
Helstu eiginleikar
Kælivifta
Sjálfvirk afþíðing
LED lýsing
Snertiskjár
Stillingar
Fjarverustilling
Hraðkæling
Hraðfrysting
Tímastillir fyrir flöskukælingu
Viðvörunarhljóð fyrir hurð
Viðvörunarhljóð fyrir hitastig
Aukahlutir
Þrjár frystiskúffur.
Einn ísmolabakki.
Einn frystikubbur.
Ein ísskafa.
Stillanlegir fætur.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 218 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 40 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 91.
Mál
B59,6×D54,5×H81,9 cm.

Kæli- og frystiskápar

Frístandandi kæliskápar

TILLREDA

LAGAN

FULLGÖRA

37.950,-

124.950,-

kæliskápur með frystihólfi

IKEA 500 kæliskápur

Hvítt. 004.969.39

Ryðfrítt stál. 004.947.99

Lítill kæliskápur fyrir lítil eldhús. Hentar
líka vel inni á skrifstofum, í kjallara,
gestahúsum, heimavistarherbergjum
eða einfaldlega þar sem þú vilt hafa
aðgengi að drykkjum eða snarli.

Frístandandi kæliskápur með frystihólfi sem
býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú
þarfnast. Smátt ummálið er tilvalið fyrir lítil
eldhús. Stillanlegar hillur gera þér kleift að
aðlaga plássið eftir þínum þörfum.

Þessi rúmgóði kæliskápur er góður kostur
þegar þú þarft að geyma mikinn mat. Hann býr
yfir ýmsu sniðugu geymsluplássi og eiginleikum
á borð við sjálfvirka afþíðingu. Passar
fullkomlega með FULLGÖRA frystiskáp.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Kæliskápur

18.950,-

Hvítt. 104.969.53

Kælivifta

Kælivifta

Kælivifta

LED lýsing

LED lýsing

LED lýsing

Snertiskjár

Snertiskjár

Snertiskjár

Stillingar

Stillingar

Stillingar

Fjarverustilling

Fjarverustilling

Hraðkæling

Hraðkæling

Hraðkæling

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Aukahlutir
EIn hilla.
Einn vatnsbakki fyrir afþíðingu.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 100 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 43.
Mál
B47,2×D45×H49,2 cm.

Aukahlutir
Ein stillanleg hilla.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Ein ísskafa.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 175 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 39 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 97/16.
Mál
B55,3×D57,4×H83,8 cm.

Fjarverustilling

Aukahlutir
Fjórar stillanlegar hillur.
Einn flöskurekki.
Tvær ávaxta- og grænmetisskúffur.
Einn eggjabakki.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 118 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 38 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 364.
Mál
B59,8×D63,1×H188,5 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 82.
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Kæli- og frystiskápar

Frístandandi frystiskápar

Frístandandi kæli-/frystiskápar

FULLGÖRA

LAGAN

139.950,-

54.950,-

IKEA 500 frystiskápur
Ryðfrítt stál. 404.948.01

Kæli-/frystiskápur
Hvítt. 704.901.18

Þessi rúmgóði frystiskápur er góður kostur
þegar þú þarft að geyma mikinn mat. Hann
býr yfir ýmsum sniðugum eiginleikum á borð
við sjálfvirka afþíðingu og stafrænan skjá.
Passar fullkomlega með FULLGÖRA kæliskáp.

Frístandandi kæliskápur með frystihólfi sem
býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem
þú þarfnast. Með stillanlegum hillum getur
þú aðlagað plássið eftir þínum þörfum og
gegnsæjar skúffur gera þér kleift að sjá
innihaldið.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Sjálfvirk afþíðing

Kælivifta

LED lýsing

Sjálfvirk afþíðing

Snertiskjár

LED lýsing
Snertiskjár

Stillingar
Hraðfrysting

Stillingar

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Fjarverustilling

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Hraðkæling

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Hraðfrysting

Aukahlutir
Fimm frystiskúffur.
Tvö lok.
Einn ísmolabakki.
Einn frystikubbur.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 242 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 263.
Mál
B59,8×D63,1×H188,5 cm.

Tímastillir fyrir flöskukælingu
Viðvörunarhljóð fyrir hurð
Viðvörunarhljóð fyrir hitastig
Aukahlutir
Tvær stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Eitt lok.
Tvær frystiskúffur.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 240 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 39 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 118/52.
Mál
B50×D54×H141,8 cm.
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Kæli- og frystiskápar

UPPKALLA

IKEA 300 kæli-/frystiskápur

89.950,-

Ryðfrítt stál. 904.901.22

Stílhreinn kæli- og frystiskápur í ryðfríu stáli
með innfelldum höldum fyrir fallegra útlit.
Stillanlegar hirslur í hurð kæliskápsins gera
þér kleift að koma fyrir flöskum í mismunandi
hæð.
Helstu eiginleikar
Kælivifta
Sjálfvirk afþíðing
LED lýsing
Snertiskjár
Stillingar
Fjarverustilling
Hraðkæling
Hraðfrysting
Tímastillir fyrir flöskukælingu
Viðvörunarhljóð fyrir hurð
Viðvörunarhljóð fyrir hitastig
Aukahlutir
Þrjár stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Þrjár frystiskúffur.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 233 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 40 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 216/95.
Mál
B59,5×D63×H187,4 cm.

PÅKALLA

IKEA 300 kæli-/frystiskápur

79.950,-

Hvítt. 704.901.23

Stílhreinn kæli- og frystiskápur í hvítu með
innfelldum höldum fyrir fallegra útlit.
Stillanlegar hirslur í hurð kæliskápsins gera
þér kleift að koma fyrir flöskum í mismunandi
hæð.
Helstu eiginleikar
Kælivifta
Sjálfvirk afþíðing
LED lýsing
Snertiskjár
Stillingar
Fjarverustilling
Hraðkæling
Hraðfrysting
Tímastillir fyrir flöskukælingu
Viðvörunarhljóð fyrir hurð
Viðvörunarhljóð fyrir hitastig
Aukahlutir
Þrjár stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Þrjár frystiskúffur.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 233 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 40 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 216/95.
Mál
B59,5×D63×H187,4 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 82.
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Kæli- og frystiskápar

Frístandandi kæli-/frystiskápar

MEDGÅNG

VÄLGÅNG

109.950,-

139.950,-

IKEA 500 kæli-/frystiskápur
Ryðfrítt stál. 504.901.24

IKEA 700 kæli-/frystiskápur
Ryðfrítt stál. 004.901.26

Kæli- og frystiskápur með innfelldum höldum
fyrir stílhreint útlit. Hann er með innbyggðri
viftu sem blæs loftinu um allan skápinn og
viðheldur þannig jöfnu hitastigi, ásamt því að
vera með notendavænt snertistjórnborð og
sjálfvirka afþíðingu.

Glæsilegur kæli- og frystiskápur með
innfelldum höldum og eiginleikum eins og
orkusparandi LED lýsingu, snertiskjá að
utanverðu þar sem hægt er að nálgast allar
stillingar og hraðkælingu/-frystingu til að
halda ferskleika matvælanna.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Kælivifta

Kælivifta

Sjálfvirk afþíðing

Sjálfvirk afþíðing

LED lýsing

LED lýsing

Snertiskjár

Snertiskjár
Stillingar

Stillingar
Fjarverustilling

Fjarverustilling

Hraðkæling

Hraðkæling

Hraðfrysting

Hraðfrysting

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Aukahlutir
Þrjár hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Eitt hólf með lægra hitastigi.
Þrjár frystiskúffur.

Aukahlutir
Þrjár stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Eitt hólf með lægra hitastigi.
Þrjár frystiskúffur.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 232 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 192 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 219/83.

Rúmtak/lítrar: 246/83.

Mál
B59,5×D63×H187,4 cm.

Mál
B59,5×D63,5×H201 cm.
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Kæli- og frystiskápar

VÄLGÅNG

IKEA 700 kæli-/frystiskápur

149.950,-

VINTERKALL

IKEA 700 kæli-/frystiskápur með
tvöfaldri hurð

Svart. 804.901.27

189.950,-

Glæsilegur kæli- og frystiskápur með innfelldum
höldum og eiginleikum eins og orkusparandi LED
lýsingu, snertiskjá að utanverðu þar sem hægt
er að nálgast allar stillingar og hraðkælingu/frystingu til að halda ferskleika matvælanna.

Einstaklega breiður kæli- og frystiskápur sem
býður upp á meira pláss, góða yfirsýn og þægilegt
aðgengi. Hægt er að stýra hita- og rakastigi í
frystiskúffunum eftir innihaldinu.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Ryðfrítt stál. 604.901.28

Kælivifta

Kælivifta

Sjálfvirk afþíðing

Sjálfvirk afþíðing

LED lýsing

LED lýsing

Snertiskjár

Snertiskjár

Stillingar

Stillingar

Fjarverustilling

Fjarverustilling

Hraðkæling

Hraðkæling

Hraðfrysting

Hraðfrysting

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Tímastillir fyrir flöskukælingu

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hurð

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Aukahlutir
Þrjár stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisskúffa.
Eitt hólf með lægra hitastigi.
Þrjár frystiskúffur.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 192 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 246/83.
Mál
B59,5×D63,5×H201 cm.

Aukahlutir
Þrjár stillanlegar hillur.
Tvær ávaxta- og grænmetisskúffur.
Tvær stórar frystiskúffur með hólfum.
Tæknilegar upplýsingar
Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 382 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 40 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.
Rúmtak/lítrar: 341/171.
Mál
B83,3×D65,5×H189,8 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 82.
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Uppþvottavélar
Uppþvottavélar spara bæði vatn og orku miðað við uppvask í höndunum, þar sem
venjulega er notað allt að þrisvar sinnum meira af vatni. Innbyggðu uppþvottavélarnar
okkar eru hannaðar til að passa með framhliðunum sem þú hefur valið fyrir eldhúsið
og eru með hærra innanmáli sem þýðir að það er pláss fyrir meiri borðbúnað. Þær
eru einnig með sérstökum eiginleikum eins og sjálfvirkri hurðaopnun þar sem hurðin
opnast sjálfkrafa í lok þvotts, sem gerir það að verkum að leirtauið þornar fljótt og vel.
Uppþvottavélarnar okkar eru allar í orkuflokkum E til C og því sparar þú orku og stuðlar
að sjálfbærara lífi heima fyrir.

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur uppþvottavél:
01

02

Hversu mikið pláss hefur þú og hversu
mörg eruð þið í fjölskyldunni? Við bjóðum
upp á uppþvottavélar í m
 ismunandi
stærðum og rúmtaki.

Eru einhverjir eiginleikar mikilvægir
fyrir þig? Til dæmis þrjár grindur til að
raða í, sem rúma meira af borðbúnaði.
Þannig getur þú komið meiru fyrir í
uppþvottavélina og notið eldhússins
betur.

dB

30

40

50

60<

Hljóðstyrkur
Hljóðstyrkur heimilistækja er mældur í
desíbelum (dB). Heimilistækin okkar hafa
verið prófuð þar sem þetta hefur verið
mælt. Þegar uppþvottavélar eru annars
vegar, geta uppþvottakerfi og hvernig
uppþvottavélin er uppsett haft áhrif á

hljóðstyrk. Hljóðstyrkurinn er skráður
í desíbelum (dB) í vöruupplýsingunum.
Berðu saman h
 ljóðstyrk og veldu þá vél
sem hentar þínum þörfum.

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert
til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur.
Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema
TILLREDA og LAGAN).
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Sjálfbærni
Sestu, slakaðu á og sparaðu vatn! Láttu uppþvottavélina sjá um u
 ppvaskið
og slakaðu á eftir máltíðina eða gerðu eitthvað annað sem þú nýtur.
Uppþvottavél notar minna vatn og orku en uppþvottur í höndunum. Þú
sparar einfaldlega bæði tíma og peninga og stuðlar e
 innig að sjálfbærara
lífi heima fyrir.

Ráðleggingar
Vissir þú að allar uppþvottavélarnar okkar eru
innfelldar? Þú getur sett á þær sömu framhliðina og
er á eldhúsinu fyrir samfellt útlit.

Vissir þú að þú getur þurrkað diskana hraðar og
þannig notað minni orku? Það kallast „Sjálfvirk
opnun“! Í lok þvottakerfisins opnast hurðin
sjálfkrafa og borðbúnaðurinn þornar betur. Snjallt
finnst þér ekki?
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Uppþvottavélar

Helstu eiginleikar

Með vatnssparandi uppþvottavélunum
okkar verður mikið magn af borðbúnaði
skínandi hreinn án þess að nota mikið magn
af vatni.

Allar uppþvottavélarnar eru innbyggðar svo
þær passi vel við eldhúsið.

Uppþvottavélarnar eru misstórar svo þær
henti mismunandi þörfum og eldhúsum.
Þær fást bæði 45 cm og 60 cm breiðar og
svo getur þú fengið þær með tveimur eða
þremur grindum – þar sem þriggja grinda
vélar taka meira.

Með stillanlegum grindum getur þú komið
fyrir diskum og glösum í mismunandi
stærðum.

Mjúkir plastpinnar og vínglasahaldarar
halda borðbúnaðinum á sínum stað og
draga úr hættu á skemmdum. Körfur halda
hnífapörunum uppréttum sem hjálpar til við
að hreinsa þau vel.

Í lok uppþvottakerfisins opnast hurðin
sjálfkrafa svo borðbúnaðurinn þorni fljótt
og vel.

Það er hægt að fresta þvotti sem gerir þér
kleift að þvo upp þegar þér hentar. Hægt er
að fresta uppþvottinum um 3 til 24 tíma.

LED lýsing inni í vélinni gefur frá sér þægilega birtu þegar verið er að setja í eða taka
úr henni.
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Uppþvottavélar

Gaumljós skín á gólfið á meðan uppþvottavélin er í gangi.

Gaumljós á gólf sem gefur upp tíma, gefur til kynna
hversu mikið er eftir af uppþvottakerfinu.

Stillingar

Aukastillingar

Sjálfvirkur þvottur
Fyrir allar gerðir af borðbúnaði – leirtau, hnífapör, pottar og
pönnur.

Aukin þurrkun
Hærra hitastig í síðasta skoli og lengri þurrktími tryggir að allt verður
þurrt, jafnvel plastílát.

Sparþvottur
Vistvænni, vatnssparandi möguleiki. Fyrir óhreint leirtau og
hnífapör.

Sótthreinsun
Hærra hitastig (70°C) í að minnsta kosti tíu mínútur í síðasta skoli
eykur hreinlæti og sótthreinsar.

Hraðþvottur
Hentar vel þegar þú ert að flýta þér og ert með mikið af
borðbúnaði. Fyrir nýlega notað leirtau og hnífapör.

Tímasparnaður
Styttir þvottakerfið um allt að 66 prósent, eftir því hvaða þvottakerfi
þú velur.

Kraftþvottur
Fyrir allar gerðir af borðbúnaði – leirtau, hnífapör, pottar og
pönnur – þegar það er mjög óhreint.

Orkusparnaður
MInnkar vatns- og orkunotkun.

Venjulegur þvottur
Fyrir óhreint leirtau og hnífapör.

Kraftþvottasvæði
Kraftþvottur í neðri grind hentar vel fyrir mjög óhreina diska, potta og
bökunarform.

Næturþvottur
Mjög hljóðlátur þvottur – hentar vel í opin rými eða þegar
uppþvottavélin er staðsett nálægt borðkróknum. Fyrir óhreint
leirtau og hnífapör.

Hálf vél
Notaðu þessa stillingu þegar lítið er í vélinni. Þvottakerfið er styttra
og minna notað af vatni og orku. Mælt er með að nota minna af
uppþvottaefni en þegar vélin er full.

Glasaþvottur
Fyrir viðkvæmt leirtau og glös sem ekki eru mjög óhrein.
Forþvottur
Forþvottur fyrir mjög óhreinan borðbúnað.
Hreinsun á vél
Kerfi sem þvær uppþvottavélina að innan með heitu vatni.
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Uppþvottavélar

Yfirlit

Innbyggðar uppþvottavélar

LAGAN 60 cm

Innbyggð uppþvottavél

Uppþvottavélar

49.950,504.754.25

LAGAN
60 cm

RENGÖRA
60 cm

RENODLAD
60 cm

HYGIENISK
60 cm

Uppþvottavél með öllum þeim grunnstillingum sem þú þarft á að halda.

Helstu eiginleikar
Fyrir þrettán

PROFFSIG
60 cm

DISKAD
60 cm

MEDELSTOR
45 cm

FINPUTSAD
45 cm

Hljóðmerki
Gaumljós á gólf
Gaumljós með tíma á gólf
Stillanleg efri grind
Hægt að fresta uppþvotti (3 tímar)
LED lýsing inni í vélinni
Sjálfvirk hurðaopnun
Laus hnífaparagrind
Lekavörn

Aukahlutir

Stillingar
Sjálfvirkur þvottur
Venjulegur þvottur
Sparþvottur
Kraftþvottur
Hraðþvottur
Glasaþvottur
Forþvottur
Næturþvottur
Hreinsun á vél

VÅGLIG tengibrautir fyrir framhliðar. Notaðu
VÅGLIG tengibrautir til að láta framhliðirnar á
uppþvottavélinni standast á við aðrar framhliðar í
eldhúsinu þínu og skapaðu þannig stílhreint útlit.
004.845.16

2.450,-

Afkastageta
Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 0,94 kWst/venjulegur þvottur á
sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 9,9 lítrar/venjulegur þvottur á
sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 46 dB (A).

Uppsetning
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.
Mál
B59,6×D55×H81,8 cm.
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Uppþvottavélar

RENGÖRA 60 cm

RENODLAD 60 cm

HYGIENISK 60 cm

74.950,-

84.950,-

99.950,-

IKEA 300 innbyggð uppþvottavél
404.755.72

IKEA 500 innbyggð uppþvottavél
904.756.16

IKEA 500 innbyggð uppþvottavél
204.756.10

Uppþvottavélin auðveldar uppvaskið töluvert
og notar minna af orku og vatni að auki! Hún
býr yfir öllum grunnstillingum sem þú þarfnast og gerir lífið í eldhúsinu einfaldara.

Uppþvottavélin er með tvær grindur fyrir
borðbúnað, hnífaparakörfu og allar þær
stillingar sem þörf er á. Auðveldar lífið í
eldhúsinu og sparar vatn og orku að auki.

Hljóðlát uppþvottavél sem truflar ekki
samtalið á meðan hún vinnur. Hún notar
minna af vatni og orku en uppvask í
höndunum, býr yfir mörgum stillingum og
góðum eiginleikum sem auðvelda lífið í
eldhúsinu.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Fyrir þrettán

Fyrir þrettán

Fyrir fjórtán

Hljóðmerki

Hljóðmerki

Hljóðmerki

Gaumljós á gólf

Gaumljós á gólf

Gaumljós á gólf

Gaumljós með tíma á gólf

Gaumljós með tíma á gólf

Gaumljós með tíma á gólf

Stillanleg efri grind

Stillanleg efri grind

Stillanleg efri grind

Hægt að fresta uppþvotti (allt að 12 tímar)

Hægt að fresta uppþvotti (allt að 24 tímar)

Hægt að fresta uppþvotti (allt að 24 tímar)

LED lýsing inni í vélinni

LED lýsing inni í vélinni

LED lýsing inni í vélinni

Sjálfvirk hurðaopnun

Sjálfvirk hurðaopnun

Sjálfvirk hurðaopnun

Laus hnífaparagrind

Laus hnífaparagrind

Laus hnífaparagrind

Lekavörn

Lekavörn

Lekavörn

Stillingar

Stillingar

Stillingar

Sjálfvirkur þvottur

Sjálfvirkur þvottur

Sjálfvirkur þvottur

Venjulegur þvottur

Venjulegur þvottur

Venjulegur þvottur

Sparþvottur

Sparþvottur

Sparþvottur

Kraftþvottur

Kraftþvottur

Kraftþvottur

Hraðþvottur

Hraðþvottur

Hraðþvottur

Glasaþvottur

Glasaþvottur

Glasaþvottur

Forþvottur

Forþvottur

Forþvottur

Næturþvottur

Næturþvottur

Næturþvottur

Hreinsun á vél

Hreinsun á vél

Hreinsun á vél

Aukastillingar

Aukastillingar

Aukastillingar

Hálf vél

Kraftþvottur

Kraftþvottur

Afkastageta
Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 0,94 kWst/venjulegur þvottur á
sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 12 lítrar/venjulegur þvottur á
sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 46 dB (A).

Afkastageta
Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 0,84 kWst/venjulegur þvottur á
sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 9,9 lítrar/venjulegur þvottur á
sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 44 dB (A).

Afkastageta
Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 0,85 kWst/venjulegur þvottur á
sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 10,5 lítrar/venjulegur þvottur á
sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 42 dB (A).

Uppsetning
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Uppsetning
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu..
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Uppsetning
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu..
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Mál
B59,8×D55,5×H82 cm.

Mál
B59,6×D55×H81,8 cm.

Mál
B59,6×D55×H81,8 cm.

Sótthreinsun

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 94.
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Uppþvottavélar

Innbyggðar uppþvottavélar

PROFFSIG 60 cm

DISKAD 60 cm

114.950,-

139.950,-

IKEA 700 innbyggð uppþvottavél
404.754.21

IKEA 700 innbyggð uppþvottavél
404.754.16

Uppþvottavélin rúmar stærstu diskana þína, vínglös og potta þannig að
þú getur slakað á eftir mat og sparað vatn og orku á sama tíma. Býr yfir
mörgum góðum eiginleikum sem auðvelda þér eldhúsverkin.

Vatnssparandi uppþvottavél með öllum þeim grunnstillingum sem þú
þarft á að halda. Þegar margir eru við matarborðið þarftu skilvirka og
rúmgóða uppþvottavél. Hún er einnig hljóðlát svo þú getur notið þess
að spjalla eftir matinn.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Fyrir þrettán

Fyrir fjórtán

Hljóðmerki

Hljóðmerki

Gaumljós á gólf

Gaumljós á gólf

Gaumljós með tíma á gólf

Gaumljós með tíma á gólf

Stillanleg efri grind

Stillanleg efri grind

Hægt að fresta uppþvotti (allt að 24 tímar)

Hægt að fresta uppþvotti (allt að 24 tímar)

LED lýsing inni í vélinni

LED lýsing inni í vélinni

Sjálfvirk hurðaopnun

Sjálfvirk hurðaopnun

Laus hnífaparagrind

Laus hnífaparagrind

Lekavörn

Lekavörn

Stillingar

Stillingar

Sjálfvirkur þvottur

Sjálfvirkur þvottur

Venjulegur þvottur

Venjulegur þvottur

Sparþvottur

Sparþvottur

Kraftþvottur

Kraftþvottur

Hraðþvottur

Hraðþvottur

Glasaþvottur

Glasaþvottur

Forþvottur

Forþvottur

Næturþvottur

Næturþvottur

Hreinsun á vél

Hreinsun á vél

Aukastillingar

Aukastillingar

Aukin þurrkun
Sótthreinsun
Kraftþvottasvæði
Tímasparnaður

Aukin þurrkun
Sótthreinsun
Kraftþvottasvæði
Tímasparnaður
Hálf vél

Afkastageta
Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 0,84 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 9.5 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 44 dB (A).

Uppsetning
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu..
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.
Mál
B59,8×D55×H86,5 cm.
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Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 94.

Afkastageta
Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 0,85 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 9,5 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 42 dB (A).

Uppsetning
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu..
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.
Mál
B59,8×D55×H86,5 cm.

Uppþvottavélar

MEDELSTOR 45 cm

FINPUTSAD 45 cm

69.950,-

89.950,-

IKEA 500 innbyggð uppþvottavél
104.755.02

IKEA 700 innbyggð uppþvottavél
704.756.22

Hentugt í lítil rými og einstaklega þægileg. Uppþvottavélin býr
yfir gagnlegum eiginleikum. Hún er með þrjár grindur og því
kemst mikið fyrir í henni. Hentug hjálparhönd í eldhúsinu sem
sparar þér tíma og orku.

Hljóðlát, orkunýtin uppþvottavél sem hentar vel í lítil eða opin rými.
Hún er með þrjár grindur, og því kemst mikið fyrir í henni, og margar
góðar stillingar fyrir þínar þarfir.

Helstu eiginleikar

Helstu eiginleikar

Fyrir tíu

Fyrir tíu

Hljóðmerki

Hljóðmerki

Gaumljós á gólf

Gaumljós á gólf

Gaumljós með tíma á gólf

Gaumljós með tíma á gólf

Stillanleg efri grind

Stillanleg efri grind

Hægt að fresta uppþvotti (allt að 24 tímar)

Hægt að fresta uppþvotti (allt að 12 tímar)

LED lýsing inni í vélinni

LED lýsing inni í vélinni

Sjálfvirk hurðaopnun

Sjálfvirk hurðaopnun

Laus hnífaparagrind

Laus hnífaparagrind

Lekavörn

Lekavörn

Stillingar

Stillingar

Sjálfvirkur þvottur

Sjálfvirkur þvottur

Venjulegur þvottur

Venjulegur þvottur

Sparþvottur

Sparþvottur

Kraftþvottur

Kraftþvottur

Hraðþvottur

Hraðþvottur

Glasaþvottur

Glasaþvottur

Forþvottur

Forþvottur

Næturþvottur

Næturþvottur

Hreinsun á vél

Hreinsun á vél

Aukastillingar

Aukastillingar

Kraftþvottur

Aukin þurrkun

Afkastageta
Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 0,67 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 9,9 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 44 dB (A).

Uppsetning
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.
Mál
B44,6×D55×H81,8 cm.

Tímasparnaður
Sveigjanlegur þvottur
Afkastageta
Orkuflokkur: C (frá G til A).
Orkunotkun: 0,59 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 8,7 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).

Uppsetning
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.
Mál
B44,8×D55,5×H82 cm.

Nánari upplýsingar um helstu eiginleika má sjá á bls. 94.
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Þvottavélar og
þurrkari
Með þvottavél og þurrkara frá okkur getur þú verið viss um að
uppáhaldsfötin og fatnaður úr viðkvæmum efnum fái góða meðferð.
Hún er með notendavænu viðmóti og sérstökum þvottakerfum til að
auðvelda þér að þvo þvottinn. Hún fellur vel inn í umhverfið í þvottaeða eldhúsinu – þú þarft bara að bæta við hurð að eigin vali.

Ráðleggingar
Vissir þú að þvottavélin skynjar magn
þvotts í tromlunni? Það gerir það að
verkum að hún getur aðlagað vatnsmagn
og þvottatíma eftir þörfum og er því alltaf
eins orkunýtin og mögulegt er.

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert
til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur.
Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema
TILLREDA og LAGAN).
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Þvottavélar/Þjónusta

Þjónusta

Innbyggðar þvottavélar

TVÄTTAD

TVÄTTAD

89.950,-

119.950,-

Innbyggð þvottavél
404.889.80

Innbyggð þvottavél og þurrkari
604.940.65

Við viljum gera daglegt líf
þægilegra fyrir sem flesta og
bjóðum því upp á fjölbreytta
þjónustu sem þú getur valið úr.
Nánari upplýsingar í versluninni og
á IKEA.is/thjonusta.

Sendingarþjónusta
Komast vörurnar ekki í bílinn? Við getum sent
þér þær heim eða á skrifstofuna.

Rúmgóð þvottavél sem skynjar hve mikill
þvottur er í henni og stillir vatnsmagn og
þvottatíma samkvæmt því. Gufustilling og
aðrar stillingar gera þér kleift að þvo eftir
þínum þörfum.

Það mun enginn geta giskað á að það sé
þvottavél og þurrkari í einu og sama tækinu
þar sem þau eru falin á bak við skáphurð sem
passar við afganginn af rýminu. Gufukerfi,
ásamt öðrum kerfum, gera þér kleift að
aðlaga vélina að þínum þörfum.

Eiginleikar

Eiginleikar

Þvottageta: 8 kg.

Þvottageta: 8 kg.

Þurrkgeta

Þurrkgeta 4 kg.

Hámarksvinduhraði (RPM): 1.400

Hámarksvinduhraði (RPM): 1.600

Gufukerfi

Gufukerfi

Flæðivörn

Flæðivörn

Tímastillir (allt að 20 klst.)

Tímastillir (allt að 20 klst.)

Stafrænn skjár

Stafrænn skjár

Fjöldi þvottakerfa, til dæmis:

Fjöldi þvottakerfa, til dæmis:

Eco

Eco

Bómull

Bómull

Gerviefni

Gerviefni

Viðkvæmur þvottur

Viðkvæmur þvottur

Gufa

Gufa

Gallaefni

Gallaefni

Ull

Ull

Íþróttafatnaður

Íþróttafatnaður

Tæknilegar upplýsingar

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Áætluð árleg orkunotkun: 196 kWst.
Áætluð árleg vatnsnotkun: 10.999 lítrar.

Orkuflokkur: E (frá G til A). Þurrkari.
Orkuflokkur: D (frá G til A).Þvottavél.
Áætluð árleg vatnsnotkun: 11.200 lítrar.

Uppsetning
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Uppsetning
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál
B59,6×D54×H81,9 cm

Mál
B59,6×D54×H81,9 cm

Þú færð nánari upplýsingar um þvottakerfin undir Samsetningaleiðbeiningar/skjöl á IKEA.is
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IKEA Home planner - teikniforritið
Hannaðu METOD eldhúsið þitt í þrívídd
og fáðu strax verð á hvern hlut ásamt
heildarverði eldhússins til viðmiðunar.
Prentaðu út teikninguna og vörulista
eða vistaðu í forritinu. Ráðgjafar okkar
í eldhúsdeildinni fara svo með þér yfir
teikninguna og gefa þér góð ráð svo þú fáir
draumaeldhúsið þitt. Nánari upplýsingar á
IKEA.is/teikniforrit.

Teikniþjónusta
Reynslumiklir teiknarar okkar aðstoða þig við
að hanna draumaeldhúsið – og þjónustan er
ókeypis. Nánari upplýsingar á
IKEA.is/teiknithjonusta.

Ábyrgðir

Ábyrgðir á heimilistækjum
Heimilistækin okkar eru með 5 ára ábyrgð.

Hvað gildir ábyrgðin lengi?
Þessi ábyrgð gildir í 5 ár frá þeim degi sem heimilistækið er keypt í IKEA. LAGAN
og TILLREDA heimilistæki eru með 2 ára ábyrgð sem gildir einnig frá kaupdegi.
Ef viðgerð fer fram á meðan ábyrgð er enn í gildi framlengist ábyrgðin ekki á
heimilistækinu eða þeim hlutum sem skipt er út.
Hvað fellur undir þessa ábyrgð?
Ábyrgðin nær til framleiðslugalla á heimilistækjum eða galla í efni sem koma
í ljós eftir kaup í IKEA. Ábyrgðin nær aðeins til heimilisafnota. Undantekningar
eru tilgreindar í liðnum „Hvaða heimilistæki falla ekki undir þessa ábyrgð?“
Hvaða heimilistæki falla undir þessa ábyrgð?
Þessi 5 ára ábyrgð gildir fyrir heimilisafnot á IKEA heimilistækjum og nær til
galla í efni og framleiðslu.

Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?
• Slit vegna almennrar notkunar. • Skemmdir sem unnar eru viljandi eða óviljandi
á tækinu, t.d. vegna vanrækslu, leiðbeiningum er ekki fylgt, rangrar uppsetningar,
tengingar við ranga rafspennu, efnaskemmda, ryðskemmda, tæringar vegna ryðs
eða vegna skemmda eins og kalkskemmda og skemmda sem verða vegna
óeðlilegra aðstæðna. • Skemmdir sem orsakast af öðrum utanaðkomandi hlutum
eða efnum þegar sápuhólf, sía eða afrennslisrör eru hreinsuð. • Skemmdir á eftirfarandi hlutum: Keramikgleri, fylgihlutum, hnífaparakörfum, að- og frárennslisrörum, þéttingu, ljósum og ljósahlífum, skjáum, hnúðum, fóðringu eða hluta af fóðringu, nema hægt sé að sanna að skemmdirnar stafi af framleiðslugöllum.
• Tilfelli þar sem engin bilun finnst við skoðun viðgerðarmanns. • Þegar viðgerðir
fara fram hjá þjónustuaðilum sem IKEA hefur ekki valið og/eða viðurkennt, eða
aðrir varahlutir notaðir sem eru ekki frá viðurkenndum þjónustuaðila.
• Viðgerðir sem þarf að framkvæma vegna rangrar uppsetningar þar sem
ekki var farið eftir leiðbeiningum. • Notkun tækisins annars staðar en á heimilum,
þ.e. í einhvers konar atvinnustarfsemi. • Skemmdir við flutninga. IKEA ber ekki
ábyrgð á skemmdum sem geta orðið þegar viðskiptavinur flytur heimilistækið. Ef
IKEA flytur heimilistækið heim til viðskiptavinar ber fyrirtækið ábyrgð á skemmdum
(fellur undir aðra ábyrgð). Hafðu samband við þjónustuver IKEA ef slíkar skemmdir
eiga sér stað. • Kostnaður við uppsetningu tækisins fellur ekki undir þessa ábyrgð.
Þessar takmarkanir eiga ekki við um gallalausa uppsetningu þar sem notast er
við upphaflega varahluti til að laga tækið að tæknilegum öryggiskröfum annars
Evrópusambandslands.
Almenn réttindi
Ábyrgðin veitir þér tiltekin réttindi. Hún hefur á engan hátt áhrif á lagalegan
rétt þinn.

Hvaða heimilistæki falla ekki undir þessa ábyrgð?
LAGAN og TILLREDA heimilistækin eru með 2 ára ábyrgð frá kaupdegi.
Hvað gerir IKEA til að leysa vandann?
Viðurkenndur þjónustuaðili IKEA skoðar vöruna og ákveður hvort ábyrgðin
gildi í hverju tilfelli fyrir sig eins fljótt og auðið er eftir að vörunni er skilað.
Ef ábyrgðin er í gildi mun viðurkenndur þjónustuaðili IKEA ákveða hvort gert er
við vöruna eða henni skipt út fyrir sömu vöru eða sambærilega.
Allur kostnaður vegna viðgerða, aukahluta, vinnu og flutninga verður greiddur
á meðan ábyrgðin er enn í gildi, svo lengi sem tækið er aðgengilegt fyrir
viðgerð án þess að aukakostnaður hljótist af.
Leiðbeiningar Evrópusambandsins (Nr. 99/44/EG) og íslenskar reglur gilda
um þessa skilmála. Allir gallaðir hlutar sem fjarlægðir eru við viðgerð eru
eign IKEA. Ef viðurkenndur þjónustuaðili IKEA gerir við eða skiptir út gallaðri
vöru undir skilmálum þessarar ábyrgðar mun þjónustuaðilinn sjá um að setja
tækið aftur upp á sinn stað ef þörf er á. Þetta á eingöngu við um ef tækið
er aðgengilegt fyrir viðgerð. Ef tækið hefur verið sett upp á annan hátt en
hefðbundin uppsetning segir til um þarf kaupandi að gera tækið aðgengilegt
áður en þjónustuaðili kemur á staðinn.
Hver annast þjónustuna?
Viðurkenndir þjónustuaðilar, valdir af IKEA, sjá um alla þjónustuna.

Gildissvið
Ef heimilistæki eru keypt í einu Evrópusambandslandi og flutt til annars
Evrópusambandslands, er veitt þjónusta í samræmi við ábyrgðarskilmála í
landinu sem flutt var til. Skylda til að veita þjónustu samkvæmt ábyrgðarskilmálum
er aðeins veitt ef heimilistækið stenst og er sett upp í samræmi við:
– tæknilegar kröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er sett fram.
– samsetningar- og uppsetningarleiðbeiningar og öryggisupplýsingar sem
fylgja heimilistækinu.
Hafðu samband
Ef þú þarft frekari upplýsingar getur þú haft samband við IKEA í síma 5202500
eða á IKEA.is.
Þjónusta eftir kaup á heimilistæki
Vinsamlega hringdu í númerið sem gefið er upp á pappírunum sem fylgja
heimilistækinu. Til að tryggja að við getum veitt sem besta þjónustu þarftu
að lesa leiðbeiningarnar vandlega áður en þú hefur samband. Þú ert líka
vinsamlega beðin/n að hafa vörunúmer tækisins tiltækt þegar þú hringir. Þú
finnur átta talna vörunúmerið á kvittuninni sem og á tækinu sjálfu.

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar

Leiðbeiningar fyrir
uppsetningu
IKEA® eldhúsa

Leiðbeiningar um kaup
á IKEA eldhúsum

IKEA
eldhús
Hvort sem þú ert að leita eftir fullbúnu
eldhúsi eins og METOD eða einhverjum
öðrum eldhúslausnum sem við bjóðum
VQQ¡ ¾¡FSI¦HUB°ԒOOBW¶SVS WFS°
og nytsamlegar upplýsingar fyrir
draumaeldhúsið þitt í bæklingnum.

Nýja IKEA
eldhúsið

Uppsetning

®

Leiðbeiningar
fyrir uppsetningu
ENHET eldhúsa

Uppsetning á
ENHET eldhúsum

Þessi leiðbeiningabæklingur fyrir
uppsetningu á eldhúsum veitir þér
ýmis ráð og leiðbeiningar, skref fyrir
skref um hvernig þú getur sett eldhús
upp sjálf/ur.

skref fyrir
skref
Þessi bæklingur leiðir þig áfram,
skref fyrir skref, við hönnun, mælingar,
kaup og uppsetningu á nýja IKEA
eldhúsinu þínu.

Kaupleiðbeiningar

Skipulagsbæklingur

Uppsetningabæklingar

Í þessum bækling finnur þú upplýsingar um
allar vörur í eldhúsið, verð, vöruupplýsingar
og þá þjónustu sem þér stendur til boða til
að gera draumaeldhúsið að veruleika. Þú
getur nálgast hann á vefnum okkar: IKEA.is/
kaupleidbeiningar

Bæklingur sem leiðir þig áfram skref fyrir skref
við hönnun, mælingar, kaup og uppsetningu
á nýja IKEA eldhúsinu þínu. Þú getur nálgast
hann á vefnum okkar:
IKEA.is/kaupleidbeiningar

Leiðbeiningabæklingur fyrir uppsetningu á
eldhúsinu veitir þér ýmis ráð og leiðbeiningar
skref fyrir skref um hvernig þú setur eldhúsið
upp sjálf/ur. Þú getur nálgast þá á vefnum
okkar: IKEA.is/kaupleidbeiningar
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