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LEVERANTÖRER:
Kök - Vedum 
Vitvaror - Bosch
Bad - Vedum, Ifö, Oras
Interiör - Dooria, Boens



Vissa detaljer på bilderna överenstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt
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Stänkskyddsskiva – Hus 1
10x10 cm 3091 HG Denver White K40

Kökslucka Elsa, 
vit i melamin
(NCS S 0500-N)

Bänkskiva – Hus 1
3690F Basalt Slate 
med rak framkant

Diskbänksblandare  
Oras Safira 1039

31054 Rostfritt

31086 Rostfritt

31055 Rostfritt

Bänkskiva – Hus 2
W450D Vit
med rak framkant

Underlimmad diskbänk Intra Horizon HZD 1120D

Stänkskyddsskiva – Hus 2
4760 GEM Black Stone K03

LGH 82 m2 KÖK

Måttanpassade till luckan
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Köksö, enligt ritning. Extra avställningsyta och förvaring med köksö.

LGH 82 m2KÖK



6 Vissa detaljer på bilderna överenstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

• Energieffektivitet A+

• Ugnsvolym: 71 l

• 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, 
varmluft eco, över-/undervärme, 
över-/undervärme eco, varmluftgrill, 
stor variogrill, liten grill, pizzaläge, 
separat undervärme, upptining

• Temperaturintervall: 30 °C-300 °C

• Praktiska ugnsfunktioner:  
temperaturförslag, visar aktuell   
ugnstemperatur, uppvärmnings-
kontroll, sabbatläge

• Stektermometer

• TFT-display med klartext och touch 
control 

• ControlRing - smart och enkel   
styrning med kontrollring

• Mjukstängande ugnslucka 

• SoftClose, mjukt öppnande 

•  SoftOpen

• Rengöringssytemet EcoClean Direkt 
på bakpanel

• Halogenbelysning, effektiv  
ugnsbelysning som kan stängas av

• Snabbstart, med automatisk återgång

• Inbyggd kylfläkt

• Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr 
för ugnsfunktioner, säkerhetsavstäng-
ning för ugn, restvärmeindikering, 
start- /stopp-tangent, luckström-
brytare

HBG633CS1S - Inbyggnadsugn, rostfritt

PIE645F17E - Induktionshäll, 60 cm med RamDesign 

• DirectSelect styrning

• Control Panel Pause: spärrar panelen 
i ca 30 sekunder

• PowerBoost-funktion för alla kok-
zoner (dock endast en åt gången)

• PowerManagement funktion, gör det 
möjligt att reglera hällens maximala 
effekt

• Energiförbrukningsindikator

• QuickStart-funktion

• ReStart-funktion

• 4 induktionszoner med kokkärls-
avkänning

• 2-stegs restvärmeindikering för varje 
kokzon

• Timer med avstängningsfunktion  
per kokzon

• Äggklocka

• 17 effektlägen

• Glaskeramik, utan dekor

• Barnsäkring

• Automatisk säkerhetsavstängning

KSV36VI30 - EasyClean kylskåp  
186 cm, rostfritt   

• Energiklass: A++, 112 kWh/år

• Nettovolym total: 346 l

• Dörr rostfritt stål med EasyClean, sidor 
Krom-inox-metallic

• Elektronisk temperaturstyrning

• FreshSense - jämn temperatur genom 
intelligent sensorteknologi

• Dynamisk kylning med kylfläkt

• Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd 
till vägg krävs

• LED-belysning - effektiv belysning med 
lång hållbarhet

• Superkyla med automatisk återställning

• CrisperBox, håller frukt och grönsaker 
fräscha längre

• 7 hyllor av säkerhetsglas, varav   
5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor

• Kromat flaskställ

• Ställbara fötter framtill, hjul baktill

• Dörrhängning vänster, omhängbar

GSN36VI30 - EasyClean NoFrost  
frysskåp 186 cm, rostfritt   

• Energiklass: A++, 234 kWh/år

• **** -frys: 237 l nettovolym

• Elektronisk temperaturstyrning

• Dörr i rostfritt stål med EasyClean,  
sidor i Krom-inox-metallic

• FreshSense - jämn temperatur genom  
intelligent sensorteknologi

• Akustiskt och optiskt varningssystem för 
driftstörning i frysen

• Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till 
vägg krävs

• Easy open ventil som underlättar öppnandet 
av dörren

• Vertikalt handtag aluminum

• Akustiskt dörrlarm

• Superinfrysning med återgångsautomatik

• Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn

• Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar

• 5 frysbackar med transparent front, varav  
2 BigBox. Fryslåda som är drygt 26 cm hög 
istället för 18 cm.

• 2 infrysningsfack med transparent lucka

• VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme

• Ställbara fötter framtill, hjul baktill

• Dörrhängning höger, omhängbar

LGH 82 m2 VITVAROR
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• Ugnsvolym: 21 l

• Keramisk botten med en roterande 
antenn undertill, som fördelar  
mikrovågorna jämnt

• Inverterteknologi - skonsam upp-
värmning. Teknik som ger ett bättre 
och jämnare upptiningsresultat.

• Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot

• Flexibel matlagningshjälp med   

bak- och matlagningsprogram

• Antal automatikprogram: 7 st

• 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 
600 W, 900 W) med Inverter

• TFT-display med klartext och touch 
control. TFT-displayen ger en bättre 
kontrast och skärpa, det är möjligt 
att tydligt se vad som står i displayen 
från alla vinklar. Animationer och  

färger kan även återges i högre  
kvalitet.

• Upplyst ControlRing, TouchControl

• LED-belysning

• Övriga säkerhetsfunktioner:   
start- /stopptangent

• Vänsterhängd lucka    
(ej omhängningsbar)

BFL634GS1 - Inbyggnadsmikro, rostfritt 

LGH 82 m2VITVAROR

• Energieffektivitetsklass: A++,  
Torkeffektivitetsklass: A

• Årlig konsumtion i standard-
program Eco 50°C: 2660 l vatten 
/ 262 kWh (baserat på 280 disk-
omgångar då maskinen är kopplad 
till kallvatten)

• 13 standardkuvert

• Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

• 1 specialfunktion: VarioSpeed

• VarioFlex korgsystem. Flexibel 
diskkorg med vikpinnar som ger 
extra stöd och optimalt med 
utrymme.

• Bestikkorg i underkorgen

• Bosch DoseringsAssistent

• 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar 
överkorg

• Servolås® för bekväm och smidig 
lucköppning/stängning  

• Auto All-in-1: automatisk  
anpassning till diskmedeltyp

• Startfördröjning: 1 - 24 timmar

• EcoSilence Drive: energisnål och 
tyst motorteknologi

• Sensorer: AquaSensor,  
MängdSensor

• Värmeväxlare. Förvärmer  
vattnet med hjälp av spillvärme 
från pågående diskning för att 
undvika kraftiga temperatur-
svängningar och köldchocker.

• Avhärdningselektronik

• Elektronisk saltindikator

• Elektronisk glansmedelsindikator

• Självrengörande filtersystem i 
3-steg med vågformat microfilter

• Innerbehållare i rostfritt stål

• Elektronisk resttidsvisning.   
Visar hur lång tid det är kvar   
på det aktuella tvätt- eller  
torkprogrammet.

• AquaStop säkerhetssystem,  
minimerar vattenskador i kök

• Barnsäkerhet: luckspärr, funktions-
spärr för manöverpanelen

Diskmaskin – Hus 1
SMU50M95SK - ActiveWater, 60 cm, rostfritt

• Energieffektivitetsklass: A++,  
Torkeffektivitetsklass: A

• Årlig konsumtion i standardprogram 
Eco 50°C: 2660 l vatten / 258 kWh 
(baserat på 280 diskomgångar då 
maskinen är kopplad till kallvatten)

• 12 standardkuvert

• Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW

• 6 program: Intensiv 70 °C,  
Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,  
Glas 40 °C, 1h program 65 °C, 
Försköljning

• 3 specialfunktioner: VarioSpeed 
Plus, HygienePlus, ExtraDry

• Machine Care: ett specialprogram 
som avlägsnar fett och  
kalkavlagringar

• Vario korgsystem

• DoseringsAssistent

• Höjdjusterbar överkorg

• Servolås® för bekväm och smidig 
lucköppning/stängning

• Auto All-in-1: automatisk  
anpassning till diskmedeltyp

• Startfördröjning: 1 - 24 timmar

• EcoSilence Drive: energisnål och 
tyst motorteknologi

• Sensorer: AquaSensor,  
MängdSensor

• Avhärdningselektronik

• Elektronisk saltindikator

• Elektronisk glansmedelsindikator

• Självrengörande filtersystem i 
3-steg med vågformat microfilter

• Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

• AquaStop säkerhetssystem,  
minimerar vattenskador i kök

• Barnsäkerhet: luckspärr,  
funktionsspärr för manöverpanelen

Diskmaskin – Hus 2
SMU46IS03S - Silence Plus, 60 cm för underbyggnad, rostfritt

• Energiklass: C

• Max. fläktkapacitet: 400 m³/h vid 
frånluft enligt DIN/EN 61591

• Ljudnivå enligt EN 60704-3 och 
EN60704-2-13 på högsta normal-
läge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 
dB(A) re 20 µPa ljudtryck)

• 3 hastigheter

• För montering i ett 60 cm brett 
väggskåp

• Vippströmbrytare

• Belysning: 2 x 7 W lågenergilampa

• Metallfettfilter, kan maskindiskas

• För frånluft eller kolfilterdrift

• Kallrasskydd ingår

DHI635HSD - Utdragbar fläkt, 60 cm Silvermetallic frontlist 
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LGH 82 m2 WC/DUSCH/TVÄTT

Bänkskiva 
6216 D Black Brazil

WC-Stol 
IFÖ Sign 6860

Duschvägg IFÖ Space 2000 
SBNK 900, 90x90cm,

klart härdat säkerhetsglas med 
naturanodiserade profiler.

Våtrumsmatta – Hus 2
Rust Metall, Graphite, 
25905156

Duschset
Alterna Primeo

Duschblandare
Oras Nova 7464

Tvättställsblandare 
Oras Saga 1910K

Vedum spegelskåp Basic 600
med halogenbelysning

Våtrumsvägg
3091-F01 HG 
Denver White
Fräsmönster: 
600x400 mm

28

Design F01  
Fräsmönster 600 x 400 mm

Design F03  
Fräsmönster 300 x 50 mm

Obs! Färgerna på färgkartan kan avvika något från själva produkten. Förkortningar: HG = Högglans, G = Glans, S = Silke, STN = Stone, FW = Fresh Wood (grovt trä)
EM = Extra matt, RU = Rustik, SA = Spatolatto, SC = Saw cut, C = Cement, PI = Matt skiva med högglans mönster. *= 2,5 mm fogbredd

2091 S
White

3091 HG 
Denver White

4287 FW
Light Grey

4288 FW
Dark Grey

3091 HG 
Denver White

2069 S
Zink

Design F25
Fräsmönster 150 x 150 mm

3091 HG 
Denver White

Design F24
Fräsmönster 600 x 150 mm

3091 HG 
Denver White

4054 HG  
Milano Antrasite

Design F00
Slät skiva

2091 S 
White

4287 FW
Light Grey

4288 FW
Dark Grey

2069 S
Zink

2506 HG  
   Toscana *

2520 G  
       Ivory      *

DEKORSORTIMENT VÄGGSKIVA
FORTISSIMO 3,5 mm fräs, Undantag är 2520 F23 Ivory och 2506 F23 Toscana (2,5mm). 

* Black Flower finns 
 också i 1200x2400 mm.

0901 P1 
Black Flower*

9417 P1
White Flower

Flower
Slät skiva 600 x 2400 mm

6091 STN 
White Stone

2586 HG 
Santiago

Handdukstork Pax Flex I

Våtrumsmatta – Hus 1
Pastille, Antracite, 
25905035

Tvättställ 
IFÖ Sign 7152
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Vedum bänkskåp med säkerhetsbeslag under tvättställ. Elsa vit.

WAE28267SN - Frontmatad tvättmaskin 
• Kapacitet: 7 kg

• Energieffektivitetsklass: A+++

• Årlig energiförbrukning 165 kWh, baserad på 
220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 
40° C vid full och halv maskin

• Högsta centrifugeringshastighet:  
1400 varv/min

• Specialprogram: SpeedPerfect, EcoPerfect, 
Supersnabb 15, Mix, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/
Siden

• VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av 
program med perfekt tvättresultat

• Display för programförlopp, temperatur, 
varvtal, resttid och förinställning av sluttid upp 
till 24 h

• Ett vred för val av samtliga tvätt- och  
specialprogram

• Knappar: Start/Paus, Extra sköljning           
Startfördröjning, Temperatur, Varvtal/
Sköljstopp

• 3D-AquaSpar-system

• ActiveWater™: mängdautomatik

• Skumavkänning

• Obalanskontroll

• Flerfaldigt vattenskydd

• Elektronisk barnspärr

• 30 cm stor lucköppning, med 180°  
öppningsvinkel

WTB86267SN - Luftkondenstumlare
• Kapacitet: 7 kg

• Energieffektivitetsklass: B

• Årlig energiförbrukning 501 kWh, baserad 
på 160 torkcykler för standardprogrammet 
bomull skåptorrt vid full och halv maskin

• AutoDry: elektronisk fuktavkänning

• Specialprogram: Ylle finish, Mix,  
Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt, Sport, 
Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor15’

• Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid 
programslut

• Display för resttidsvisning och förinställning 
av sluttid upp till 24 h

• Knappar: Skonsam, Signal, Skrynkelskydd

• EasyClean filter: ekel rengöring av  
kondensorfiltret

• AntiVibration Design: ökad stabilitet och 
tystare gång

• SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt 
stål med valkar i soft-design

• Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar

• Lysdioder visar när programmet är klart, samt 
när maskinen behöver rengöras

• Elektronisk barnspärr

• Luckhängning: höger

LGH 82 m2WC/DUSCH/TVÄTT
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Samtliga innerdörrar 
levereras med trycken.
Hoppe, Ibiza F1

Ek Home Forte, 4-stav
sidenmattlack,
exkl. våtrum

LGH 82 m2 INTERIÖR

Dooria. Polar 1000,
slät vit. Vitlackerade karmar.
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LGH 82 m2INTERIÖR



Huvudkontor, Myresjö
Besöksadress:
Stationsvägen 6,  
570 13 Myresjö
vx: 010 - 434 17 50

Utgåva: November 2017
Med reservation för  
tryckfel och ändringar.


