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Όλες οι συσκευές μας έχουν 
σχεδιαστεί για να ταιριάζουν ιδανικά 
στις κουζίνες μας και στις ανάγκες 
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το φαγητό σας στα μικροκύματα ή 
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οδηγός αγοράς περιλαμβάνει όλες τις 
συσκευές που θα χρειαστείτε για να 
κάνετε την κουζίνα σας λειτουργική 
για πολλά χρόνια.
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Οι καλές συσκευές κουζίνας θα πρέπει να ταιριάζουν σε αυτούς 
που τις χρησιμοποιούν. Όλοι έχουμε διαφορετικές ανάγκες, 
προτιμήσεις και οικονομικές δυνατότητες. Οι συσκευές μας 
έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη ζωή σας στην κουζίνα 
ευκολότερη. Για να γίνει αυτό, συνεργαζόμαστε με προμηθευτές 
που είναι οι καλύτεροι στον τομέα τους, στο να διευκολύνουν 
την καθημερινότητα των ανθρώπων. Μοιραζόμαστε μαζί τους 
τις γνώσεις μας για τη ζωή στο σπίτι και αυτοί μοιράζονται με 
μας την εξειδίκευσή τους. Μαζί, δημιουργούμε συσκευές στις 
οποίες μπορείτε να βασιστείτε, σε τιμές που ταιριάζουν σε κάθε 
πορτοφόλι. 

Σειρά 300: Όλες οι βασικές λειτουργίες που χρειάζεστε σε μία 
συσκευή για να απλοποιήσετε την καθημερινή σας ζωή.

Σειρά 500: Επιπλέον λειτουργίες που κάνουν την συσκευή 
σας πιο διασκεδαστική και σας δίνουν έμπνευση ενώ σας 
διευκολύνουν στις δουλειές του σπιτιού.

Σειρά 700: Όλες οι λειτουργίες που χρειάζεστε – αλλά και μερικές 
ακόμα που θα απογειώσουν τη συσκευή σας. Ό,τι καλύτερο σε 
καινοτομία και σχεδιασμό.

Συσκευές στις 
οποίες μπορείτε 
να βασιστείτε

Όποια κι αν είναι η επιλογή σας, μπορείτε 
να είστε σίγουροι ότι η συσκευή σας έχει 
σχεδιαστεί για να αντέξει. Ολόκληρη η συλλογή 
μας έχει δωρεάν 5 χρόνια εγγύηση (εκτός από 
TILLREDA και LAGAN).
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ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ό,τι πραγματικά χρειάζεστε
Σε αυτό το σετ θα έχετε όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζεστε σε τιμή που δεν θα πιστεύετε. Ο φούρνος, 
η εστία και ο απορροφητήρας LAGAN, συνδυάζονται ιδανικά μεταξύ τους και με τον λιτό σχεδιασμό τους 
ταιριάζουν σε κάθε κουζίνα.
 Για εύκολο μαγείρεμα και ψήσιμο, έχετε ό,τι θέλετε δίπλα σας. 

Βρείτε 
το ιδανικό 
σετ συσκευών

LAGAN φούρνος, λευκό.

504.169.21 199€

LAGAN επίτοιχος απορροφητήρας, 
λευκό.

504.013.83 49,99€

LAGAN HGC3K εστία.

501.823.52 149€
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Η απόκτηση καινούριας κουζίνας 
περιλαμβάνει μερικές αποφάσεις. Τι 
στιλ αναζητάτε; Τι θέλετε να κάνουν οι 
συσκευές σας; Τι προϋπολογισμό έχετε; Για 
να το κάνουμε ευκολότερο για σας, έχουμε 
σχεδιάσει τις συσκευές μας έτσι ώστε να 
ταιριάζουν τέλεια μεταξύ τους αλλά και με 
τις κουζίνες μας. Θα βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες για κάθε ξεχωριστή συσκευή 
στις επόμενες σελίδες.



TILLREDA φορητή επαγωγική εστία, 
λευκό. 

104.867.94 55€
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Βρείτε το ιδανικό σετ συσκευώνΒρείτε το ιδανικό σετ συσκευών

RYTMISK απορροφητήρας τοίχου, 
ανοξείδωτο ατσάλι. 

404.432.13 199€

TILLREDA φούρνος μικροκυμάτων, 
λευκό. 

504.867.92 69,99€

GÖRLIG φούρνος, ανοξείδωτο ατσάλι. 

204.117.03 249€

Συνδέστε και μαγειρέψτε!
Οι συσκευές TILLREDA είναι εύκολες στη χρήση και 
στην τοποθέτηση, με απλή σύνδεση στο ρεύμα που τις 
κάνει ιδανικές ιδιαίτερα για κουζίνες μικρού μεγέθους. 
Η επαγωγική εστία θερμαίνεται γρήγορα και είναι 
εξαιρετικά αποδοτική ενεργειακά, ενώ παράλληλα 
αποθηκεύεται γρήγορα κι εύκολα ελευθερώνοντας 

χώρο για άλλες δραστηριότητες.
Ο εύχρηστος φούρνος μικροκυμάτων τοποθετείται 
εύκολα σχεδόν παντού. Δεν έχει χερούλι, ανοίγει με 
πίεση. Τέλεια επιλογή όταν δεν υπάρχει χώρος για 
εντοιχιζόμενο φούρνο μικροκυμάτων.  

Το καθημερινό μαγείρεμα γίνεται 
εύκολα και αποτελεσματικά
Οι συσκευές σε αυτήν τη σειρά έχουν όλες τις 
λειτουργίες που χρειάζεστε για καθημερινή χρήση και 
σε συνδυασμό με τον καθαρό και λιτό σχεδιασμό τους, 
είναι ιδιαίτερα εύχρηστες.

Ο φούρνος GÖRLIG σε ανοξείδωτο ατσάλι δίνει 
κλασική, διαχρονική εμφάνιση στην κουζίνα σας, ενώ 
η ενεργειακά αποδοτική και γρήγορη επαγωγική εστία  
GRUNDAD σας βοηθάει να ετοιμάζετε γεύματα σε 
χρόνο μηδέν. Η ταινία φωτισμού LED RYTMISK φωτίζει 
ολόκληρο τον πάγκο δημιουργώντας ατμόσφαιρα με 
έναν αποτελεσματικό φωτισμό εργασίας.

GRUNDAD επαγωγική εστία, μαύρο.

404.670.82 269€
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ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ANRÄTTA φούρνος με αερόθερμο, 
ανοξείδωτο ατσάλι.

604.117.20 599€

ANRÄTTA φούρνος μικροκυμάτων 
με αερόθερμο, ανοξείδωτο ατσάλι.

104.117.65 649€

BEMÖTA επίτοιχος απορροφητήρας, 
ανοξείδωτο ατσάλι.

903.893.36 549€

SMAKLIG επαγωγική εστία, IKEA 500, 
μαύρο.

504.678.83 499€

Κλασική κομψή εμφάνιση,
επιπλέον λειτουργίες στο εσωτερικό 
Ένα κλασικό σετ συσκευών γεμάτο με λειτουργίες για τέλειο μαγείρεμα! Αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός 
για σας που σας αρέσει να μαγειρεύετε και να ψήνετε. Ο φούρνος με αερόθερμο ANRÄTTA έχει λειτουργία 
καθαρισμού πυρόλυσης που μετατρέπει τα λίπη και τα υπολείμματα φαγητού σε στάχτη. Η ευέλικτη λειτουργία 
γεφύρωσης στην επαγωγική εστία SMAKLIG προσαρμόζεται σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη σκευών ενώ ο 
κεκλιμένος απορροφητήρας BEMÖTA αφήνει χώρο ελεύθερο γύρω από την εστία.

EFTERSMAK φούρνος με αερόθερμο, 
μαύρο.

704.117.29 499€

EFTERSMAK φούρνος 
μικροκυμάτων, μαύρο.

904.117.71 579€

FOKUSERA επίτοιχος 
απορροφητήρας, μαύρο.

503.893.38 349€

SMAKLIG επαγωγική εστία, IKEA 500 
μαύρο.

504.678.83 499€

Ένα μείγμα σχεδιασμού και 
λειτουργικότητας που σας ανοίγει την 
όρεξη 
Αν θέλετε μια κομψή κουζίνα που ξεχωρίζει, αυτό το σετ με ματ μαύρη εμφάνιση είναι η ιδανική επιλογή. Όπως 
όλοι οι φούρνοι μας με αερόθερμο, ο EFTERSMAK σας βοηθάει να μαγειρέψετε διάφορα φαγητά ταυτόχρονα 
χωρίς να κάνετε συμβιβασμούς στη γεύση τους. Ο απορροφητήρας έχει ταινία φωτισμού LED που φωτίζει 
ομοιόμορφα όλη την εστία. Δεν παραλείπουμε το στιβαρό σχεδιασμό του, την τελική πινελιά που θα κάνει την 
κουζίνα σας υπόδειγμα μοντέρνου στιλ.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



FINSMAKARE φούρνος με 
αερόθερμο, λειτ. πυρόλυσης/
ατμού. 

504.117.30 799€

FINSMAKARE φούρνος 
μικροκυμάτων με αερόθερμο 

504.117.68 749€

FINSMAKARE απορροφητήρας 
τοίχου

503.891.40 549€

Μια γκουρμέ κουζίνα για όσους 
αγαπούν το φαγητό
Το FINSMAKARE είναι ένα μοντέρνο σετ με όλες τις λειτουργίες που θα μπορούσατε να σκεφτείτε. Ο φούρνος 
έχει λειτουργία ατμού που διατηρεί τη γεύση και τα θρεπτικά συστατικά του φαγητού, ενώ το φαγητό 
παραμένει ζουμερό και γεμάτο αρώματα. Με την λειτουργία πυρόλυσης, απλά πιέζετε ένα κουμπί και ο 
φούρνος καθαρίζεται από λίπη και υπολείμματα φαγητού. Ο κεκλιμένος απορροφητήρας αφήνει χώρο γύρω 
από την εστία. Τέλος η επαγωγική εστία που μαγειρεύει γρήγορα εξοικονομώντας ενέργεια: οι ευέλικτες ζώνες 
προσαρμόζονται στα σκεύη σας. Συνολικά, η τέλεια επιλογή για εσάς που αγαπάτε να μαγειρεύετε. 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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HÖGKLASSIG επαγωγική εστία, IKEA 
700 μαύρο.

404.678.26 599€
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Συμβουλές 
Γνωρίζετε ότι οι μαλακά συρόμενες ράγες του φούρνου κάνουν το μαγείρεμα πιο απλό, και πιο ασφαλές; 
Βάζετε και βγάζετε το φαγητό χωρίς να καίγεστε, καθώς κρατάτε καλύτερα το σκεύος – χρησιμοποιώντας 
βέβαια τις πιάστρες. Επίσης, εύκολα και γρήγορα σύρετε έξω το φαγητό για να ελέγξετε τη θερμοκρασία του, να 
ανακατέψετε ή να προσθέσετε υλικά.

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να καθαρίσετε τον φούρνο και να τον διατηρήσετε σαν καινούριο με σχεδόν ελάχιστη 
προσπάθεια από τη δική σας πλευρά. Με την λειτουργία πυρόλυσης καθαρίζετε το φούρνο, καθώς όλα τα λίπη και 
τα υπολείμματα φαγητού μετατρέπονται σε στάχτες. Εσείς μετά απλά τις σκουπίζετε.

Φούρνοι

Οι φούρνοι μας είναι όμορφα σχεδιασμένοι για να ανταποκρίνονται στις 
μαγειρικές σας απαιτήσεις και ανάγκες. Έχουν μεγάλη ποικιλία από λειτουργίες και 
ενσωματωμένα εξαρτήματα που κάνουν κάθε μαγειρική σας εμπειρία πιο εύκολη και 
πιο διασκεδαστική. Είτε αναζητάτε εξελιγμένες μαγειρικές λειτουργίες ή πρακτικά 
προγράμματα αυτό-καθαρισμού, έχουμε τον κατάλληλο φούρνο για σας. Απλά 
επιλέξτε αυτόν που ταιριάζει στον τρόπο που μαγειρεύετε και τοποθετήστε τον εκεί 
που σας βολεύει καλύτερα. 

Όποια κι αν είναι η επιλογή σας, μπορείτε να είστε 
σίγουροι ότι η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για να 
αντέξει. Ολόκληρη η συλλογή μας έχει δωρεάν 5 
χρόνια εγγύηση (εκτός από TILLREDA και LAGAN).

Πώς να επιλέξετε τον φούρνο σας:

01 02 03

Πόσο συχνά 
χρησιμοποιείτε τον 
φούρνο σας, και για τι 
είδους φαγητό; Έχουμε 
όλα τα είδη φούρνων 
από τους πολύ απλούς 
και εύκολους στη χρήση 
μέχρι και τους πιο 
εξελιγμένους με πολλές 
διαφορετικές λειτουργίες.

Τι ποσότητες φαγητού 
μαγειρεύετε την ίδια ώρα; 
Οι φούρνοι μας έχουν 
χωρητικότητα από 56 ως 
72 λίτρα.                                               

Τι στιλ προτιμάτε; 
Ανεξάρτητα από το στιλ 
που έχει η κουζίνα σας, 
πιο μοντέρνο ή κλασικό, 
έχουμε φούρνους που θα 
ταιριάξουν ιδανικά.
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ΦΟΥΡΝΟΙΦΟΥΡΝΟΙ

Φούρνοι με αερόθερμο και λειτουργία 
πυρόλυσης
Για σας που αγαπάτε τη μαγειρική αλλά όχι το 
καθάρισμα μετά. Έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τους 
φούρνους με αερόθερμο, και καθαρίζονται εύκολα. 
Πατώντας ένα κουμπί τα λίπη και τα υπολείμματα 
φαγητού μετατρέπονται σε στάχτες, τις οποίες 
σκουπίζετε με ένα καθαρό πανί.

Τύποι

Φούρνοι με αερόθερμο 
Ιδανικοί για εσάς που αγαπάτε τη μαγειρική. Ένας 
ανεμιστήρας διαχέει τη θερμότητα γρήγορα και 
ομοιόμορφα, επιτρέποντάς σας να μαγειρεύετε 
διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα, χωρίς να 
ανακατεύονται τα αρώματά τους.

Φούρνοι
Για σας που θέλετε έναν φούρνο εύκολο στη χρήση, 
με άνω και κάτω αντιστάσεις και όλες τις βασικές 
λειτουργίες που χρειάζεστε για μαγείρεμα και ψήσιμο.

Με μια ματιά

FINSMAKARE 
Όγκος χρήσης: 72 l

EFTERSMAK
Όγκος χρήσης: 72 l

SMAKSAK
Όγκος χρήσης: 72 l

GÖRLIG
Όγκος χρήσης: 55 l

LAGAN 
Όγκος χρήσης: 55 l

MATÄLSKARE
Όγκος χρήσης: 71 l

MATTRADITION
Όγκος χρήσης: 71 l

Φούρνοι

Φούρνοι με αερόθερμο

Φούρνοι με αερόθερμο και 
λειτουργία πυρόλυσης/ατμού 

BEJUBLAD
Όγκος χρήσης: 71 l

ANRÄTTA
Όγκος χρήσης: 71 l

Φούρνοι με αερόθερμο και λειτουργία πυρόλυσης

ANRÄTTA 
Όγκος χρήσης: 71 l

FINSMAKARE
Όγκος χρήσης: 72 l

Φούρνοι με αερόθερμο και λειτουργία 
ατμού
Για σας που αγαπάτε το υγιεινό φαγητό. Αυτός ο 
τύπος φούρνου έχει τις ίδιες λειτουργίες με τους 
φούρνους με αερόθερμο, συν τη λειτουργία ατμού. 
Ο συνδυασμός ατμού και θερμότητας, διατηρεί 
περισσότερο τη γεύση και τα θρεπτικά συστατικά ενώ 
το φαγητό είναι μαλακό και ζουμερό μέσα και τραγανό 
και ροδοκοκκινισμένο έξω.

SMAKSAK 
Όγκος χρήσης: 72 l
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Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικές λειτουργίες μαγειρέματος

Η λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης 
ζεσταίνει γρήγορα το φούρνο σας.

Με τη λειτουργία ζεστάματος μπορείτε να 
διατηρείτε το φαγητό ζεστό, χωρίς το φόβο 
να ψηθεί περισσότερο απ’όσο πρέπει ή να 
καεί.

H λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα 
διαχέει τη θερμότητα γρήγορα και 
ομοιόμορφα, ώστε να μπορείτε να ψήσετε 
διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα χωρίς να 
αναμειγνύονται τα αρώματα.

Το γκριλ με ανεμιστήρα σας επιτρέπει 
να ψήνετε στην σχάρα, να ροδίζετε και 
να μαγειρεύετε μεγαλύτερες ποσότητες 
φαγητού και κρέατος.

Η λειτουργία για γρήγορη απόψυξη 
επιτρέπει την απόψυξη του φαγητού επτά 
φορές πιο γρήγορα από την κανονική 
απόψυξη. 

Η λειτουργία ψησίματος ψωμιού και 
πίτσας δίνει στο φαγητό σας πιο έντονο 
ρόδισμα στην επιφάνεια και πιο τραγανή 
βάση.

Η ειδική λειτουργία ζαχαροπλαστικής 
θα σας βοηθήσει να πετύχετε την τέλεια 
κρούστα για τα μπισκότα και τις πίτες σας.

Έχετε το τέλειο ψητό κάθε φορά, χρησιμοποιώντας το 
ενσωματωμένο θερμόμετρο κρέατος με τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας.

Ο εύκολος στη χρήση και στο καθάρισμα πίνακας ελέγχου αφής 
προσθέτει μια μοντέρνα πινελιά στην κουζίνα σας.

Επεκτεινόμενες ράγες σας επιτρέπουν να βάλετε και να βγάλετε 
φαγητό χωρίς να καίγεστε καθώς κρατάτε καλύτερα το σκεύος. 
Σύρετε έξω το φαγητό σας γρήγορα και σταθερά, για να ελέγξετε τη 
θερμοκρασία, να ανακατέψετε ή να προσθέσετε υλικά.

Ένα ενσωματωμένο ψηφιακό ρολόι είναι ιδανικό για να κοιτάτε την 
ώρα όσο μαγειρεύετε.

Η επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι με ειδική επεξεργασία κατά 
των δαχτυλιών διατηρείται εύκολα καθαρή κάθε μέρα.

Ευρύχωρο εσωτερικό με έως και 5 επίπεδα μαγειρέματος, σας 
εξασφαλίζει πολύ χώρο για το φαγητό σας. Επιλέξτε ανάμεσα σε 
φούρνους με χωρητικότητες από 55 ως 72l.

Με τα προ-ρυθμισμένα προγράμματα ψησίματος μπορείτε να 
επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση για διαφορετικά φαγητά, και κάθε 
φορά να έχετε το ίδιο νοστιμότατο αποτέλεσμα.

Η άνω και κάτω αντίσταση είναι ιδανική 
για να ψήνετε φαγητά με τραγανή κρούστα 
και για αργό μαγείρεμα στη γάστρα.

Όταν συνδυάσετε ατμό και θερμό αέρα 
έχετε τα βέλτιστα επίπεδα υγρασίας 
και θερμότητας, τα οποία διατηρούν το 
φαγητό μαλακό και ζουμερό στο εσωτερικό, 
τραγανό και ροδισμένο στο εξωτερικό.

Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού, σας 
διευκολύνει να καθαρίσετε το φούρνο, 
καθώς τα λίπη και τα υπολείμματα φαγητού 
μετατρέπονται σε στάχτη που καθαρίζεται 
εύκολα.

ΦΟΥΡΝΟΙΦΟΥΡΝΟΙ

Ασφάλεια για τα 
παιδιά 
Οι πόρτες στους φούρνους 
μας έχουν κλειδαριά 
ασφαλείας για τα παιδιά, ώστε 
να είναι ασφαλή στην κουζίνα 
και να συμμετέχουν σε όλες 
τις δραστηριότητες.
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Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά στη σελ.  18Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά στη σελ. 18

LAGAN 
Φούρνος

199€
Λευκό 504.169.21

Αυτός ο φούρνος έχει όλες τις βασικές λειτουργίες που 
χρειάζεστε και είναι εύκολος στη χρήση για το καθημερινό 
μαγείρεμα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι.
1 ρηχό ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες 
Ενεργειακή κλάση: Α (από D έως Α+++)
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 56 l.
Π59,4×Β56×Υ58,9 cm.

GÖRLIG 
Φούρνος

249€
Ανοξείδωτο ατσάλι 204.117.03

Αυτός ο φούρνος έχει όλες τις βασικές λειτουργίες που 
χρειάζεστε και είναι εύκολος στη χρήση για το καθημερινό 
μαγείρεμα. Ο λιτός σχεδιασμός του ταιριάζει καλά με τους 
φούρνους μικροκυμάτων μας σε ανοξείδωτο ατσάλι.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι.
1 ρηχό ταψί. 

Τεχνικές πληροφορίες 
Ενεργειακή κλάση: Α (από D έως Α+++)
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 56 l.
Π59,4×Β56×Υ58,9 cm.

MATÄLSKARE 
Φούρνος με αερόθερμο

339€
Ανοξείδωτο ατσάλι 403.687.65

Συνδυάζεται με τον φούρνο 
μικροκυμάτων

MATÄLSKARE
299€
403.687.70

Αυτός ο φούρνος έχει όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζεστε και είναι 
εύκολος στη χρήση για το καθημερινό μαγείρεμα. H λειτουργία εξαναγκασμένου 
αέρα διαχέει τη θερμότητα γρήγορα και ομοιόμορφα, ώστε να μπορείτε να 
ψήσετε πολλά διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες 
Ενεργειακή κλάση: Α (από D έως Α+++)
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 71 l.
Π59,4×Β55×Υ59,5 cm.

MATTRADITION 
Φούρνος με αερόθερμο

339€
Ανοξείδωτο ατσάλι 003.687.67

Συνδυάζεται με τον φούρνο 
μικροκυμάτων

MATTRADITION
329€
603.687.69

Ένας παραδοσιακός φούρνος με τις σύγχρονες ευκολίες που χρειάζεστε κάθε 
μέρα. Η λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα σας επιτρέπει να μαγειρεύετε 
διάφορα φαγητά ταυτόχρονα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες 
Ενεργειακή κλάση: Α (από D έως Α+++)
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 71 l.
Π59,4×Β55×Υ59,5 cm.

ΦΟΥΡΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
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MATTRADITION 
Φούρνος με αερόθερμο

339€
Μαύρο 804.117.24

Συνδυάζεται με τον φούρνο 
μικροκυμάτων

MATTRADITION
329€
104.117.70

Ένας παραδοσιακός φούρνος με τις σύγχρονες ευκολίες που χρειάζεστε κάθε 
μέρα. Η λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα σας επιτρέπει να μαγειρεύετε διάφορα 
φαγητά ταυτόχρονα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δακτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: Α (από D έως Α+++) 
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 71 l.
Π59,4×Β55×Υ59,5 cm.

MATTRADITION 
Φούρνος με αερόθερμο

339€
Λευκό 304.117.26

Συνδυάζεται με τον φούρνο 
μικροκυμάτων

MATTRADITION
329€
304.117.69

Ένας παραδοσιακός φούρνος με τις σύγχρονες ευκολίες που χρειάζεστε κάθε 
μέρα. Η λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα σας επιτρέπει να μαγειρεύετε διάφορα 
φαγητά ταυτόχρονα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δακτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες 
Ενεργειακή κλάση: Α (από D έως Α+++)
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 71 l.
Π59,4×Β55×Υ59,5 cm.

ANRÄTTA 
Φούρνος με αερόθερμο

499€
Ανοξείδωτο ατσάλι 604.117.20

Συνδυάζεται με τον φούρνο 
μικροκυμάτων

ANRÄTTA 549€
704.117.67

Αυτός ο αυτοκαθαριζόμενος φούρνος έχει πολλές λειτουργίες, ιδανικός για την 
παρασκευή διαφορετικών γευμάτων. Η λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα σας 
επιτρέπει να μαγειρεύετε διάφορα φαγητά ταυτόχρονα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δακτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί
1 βαθύ ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες 
Ενεργειακή κλάση: Α+ (από D έως Α+++)
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 71 l.
Π59,4×Β55×Υ59,5 cm.

BEJUBLAD 
Φούρνος με αερόθερμο

499€
Λευκό γυαλί 604.116.64

Συνδυάζεται με τον φούρνο 

μικροκυμάτων

BEJUBLAD 
549€
904.117.47

Πολλές έξυπνες λειτουργίες και λιτός σχεδιασμός. Η λειτουργία εξαναγκασμένου 
αέρα διαχέει τον αέρα γρήγορα και ομοιόμορφα για να μπορείτε να μαγειρέψετε 
διάφορα φαγητά ταυτόχρονα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δακτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί
1 βαθύ ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες 
Ενεργειακή κλάση: Α+ (από D έως Α+++)
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 71 l.
Π59,4×Β55×Υ59,5 cm.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά στη σελ. 18 Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά στη σελ. 18
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EFTERSMAK 
Φούρνος με αερόθερμο

499€
Μαύρο 704.117.29

Συνδυάζεται με τον φούρνο 

μικροκυμάτων

EFTERSMAK
579€
904.117.71

Φούρνος με λιτό, ματ μαύρο σχεδιασμό και έξυπνες λειτουργίες. Η λειτουργία 
εξαναγκασμένου αέρα διαχέεται γρήγορα και ομοιόμορφα έτσι ώστε να μπορείτε 
να μαγειρεύετε διάφορα φαγητά ταυτόχρονα. 

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δακτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί
1 βαθύ ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: Α+ (από D έως Α+++) 
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις
Όγκος χρήσης: 72 l.
Π59,4×Β56,7×Υ58,9 cm.

SMAKSAK 
Φούρνος με αερόθερμο

549€
Ανοξείδωτο ατσάλι 304.116.89

Συνδυάζεται με τον φούρνο 

μικροκυμάτων

SMAKSAK
599€
204.117.60

Ένας φούρνος με παραδοσιακή εμφάνιση και όλες τις σύγχρονες λειτουργίες 
που χρειάζεστε. Το ευρύχωρο εσωτερικό και η λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα 
σας επιτρέπουν να μαγειρεύετε διάφορα φαγητά ταυτόχρονα. 

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δακτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί
1 βαθύ ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: Α+ (από D έως Α+++) 
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 72 l.
Π59,4×Β56,7×Υ58,9 cm.

SMAKSAK 
Φούρνος με αερόθερμο

549€
Μαύρο 904.117.28

Συνδυάζεται με τον φούρνο 

μικροκυμάτων

SMAKSAK
599€
704.117.72

Ένας φούρνος με παραδοσιακή εμφάνιση και όλες τις σύγχρονες λειτουργίες 
που χρειάζεστε. Το ευρύχωρο εσωτερικό και η λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα 
σας επιτρέπουν να μαγειρεύετε διάφορα φαγητά ταυτόχρονα. 

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δακτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί
1 βαθύ ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες 
Ενεργειακή κλάση: Α+ (από D έως Α+++)
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 72 l.
Π59,4×Β56,7×Υ58,9 cm.

ANRÄTTA 
Φούρνος με αερόθερμο και λειτουργία πυρόλυσης

599€
Ανοξείδωτο ατσάλι 004.117.18

Συνδυάζεται με τον φούρνο 

μικροκυμάτων με αερόθερμο

ANRÄTTA
649€
104.117.65

Αυτός ο αυτοκαθαριζόμενος φούρνος έχει πολλές λειτουργίες, ιδανικός για 
να ετοιμάζετε διαφορετικά γεύματα. Η λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα σας 
επιτρέπει να μαγειρεύετε διάφορα φαγητά ταυτόχρονα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δακτυλιές

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

 Πυρόλυση

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία γκριλ

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
2 συρμάτινα ράφια
1 ρηχό ταψί
1 βαθύ ταψί.

Τεχνικές πληροφορίες 
Ενεργειακή κλάση: Α+ (από D έως Α+++)
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 71 l.
Π59,5×Β55×Υ59,5 cm.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά στη σελ. 18 Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά στη σελ. 18

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ
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FINSMAKARE 
Φούρνος με αερόθερμο και λειτουργία ατμού και 
πυρόλυσης

799€
Μαύρο. 504.117.30

Συνδυάζεται με τον φούρνο 
μικροκυμάτων

FINSMAKARE 
749€
504.117.68

Ιδανικός γι’ αυτούς που μαγειρεύουν πολύ, με ευρύχωρο εσωτερικό, πίανακα 
ελέγχου αφής και λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Η λειτουργία ατμού κάνει το 
φαγητό εύγευστο διατηρώντας τα θρεπτικά του συστατικά του. 

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Πολύ ευρύχωρο εσωτερικό

Επεκτεινόμενες ράγες

Θερμόμετρο κρέατος

Ρολόι

Ψηφιακή οθόνη

Πίνακας ελέγχου αφής/περιστρεφόμενο κουμπί

Απωθεί τις δαχτυλιές

 Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Κύριες λειτουργίες

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού (πυρόλυση)

Λειτουργία ατμού

Λειτουργία grill

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Λειτουργία ζαχαροπλαστικής

Πρόγραμμα θέρμανσης

Γρήγορη προθέρμανση

Λειτουργία απόψυξης

Εξαρτήματα
2 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί
1 ταψί grill.

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: Α+ (από D έως Α+++) 
Δεν περιλαμβάνεται βύσμα. Ενσύρματη εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Διαστάσεις 
Όγκος χρήσης: 72 l.
Π59,4×Β56,7×Υ58,9 cm.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά στη σελ. 18

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ

ΦΟΥΡΝΟΙ
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Φούρνοι 
μικροκυμάτων

Όταν η καθημερινότητα σας αναγκάζει να ανεβάσετε ταχύτητες, ένας φούρνος 
μικροκυμάτων απλός ή με αερόθερμο είναι από κάθε άποψη η τέλεια επιλογή. Είναι 
γρήγοροι, ενεργειακά αποδοτικοί και ιδανικοί για ζέσταμα ή απόψυξη. Και με την 
σημερινή τεχνολογία, έχουμε μοντέλα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε απολύτως για 
το μαγείρεμα ή το ψήσιμό σας. Απλά, συνδυάστε όποιον θέλετε με έναν φούρνο και θα 
έχετε ένα τέλειο αποτέλεσμα και ευελιξία στην μαγειρική σας. 

Όποια κι αν είναι η επιλογή σας, μπορείτε να είστε 
σίγουροι ότι η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για να 
αντέξει. Ολόκληρη η συλλογή μας έχει δωρεάν 5 
χρόνια εγγύηση (εκτός από TILLREDA και LAGAN).

Πως να επιλέξετε φούρνο μικροκυμάτων:

01 02 03

Πόσο συχνά 
χρησιμοποιείτε τον 
φούρνο μικροκυμάτων 
και για τι είδους φαγητό; 
Έχουμε μεγάλη ποικιλία, 
από τους πολύ απλούς 
και εύκολους στη 
χρήση μέχρι τους πιο 
εξελιγμένους φούρνους 
μικροκυμάτων με 
αερόθερμο με πολλές 
διαφορετικές λειτουργίες. 

Τι ποσότητες φαγητού 
μαγειρεύετε ταυτόχρονα; 
Με έναν φούρνο 
μικροκυμάτων με 
αερόθερμο μπορείτε να 
έχετε όλες τις λειτουργίες 
σε έναν φούρνο ή να 
πάρετε έναν επιπλέον 
φούρνο όταν έρχεται όλη 
η οικογένεια για επίσκε
ψη.                                      

Τι στιλ προτιμάτε; Ακόμα 
κι αν η κουζίνα σας είναι 
περισσότερο μοντέρνα 
ή κλασική, έχουμε 
φούρνους μικροκυμάτων 
που θα ταιριάξουν τέλεια. 

Συμβουλές 
Γνωρίζετε ότι ο χρόνος μαγειρέματος ελαττώνεται σημαντικά αν συνδυάσετε τη λειτουργία του αερόθερμου 
ενός φούρνου μικροκυμάτων, σε σύγκριση με ένα συμβατικό φούρνο; Έτσι έχετε τέλειο αποτέλεσμα κάθε φορά, 
ενώ εξοικονομείτε χρόνο και ενέργεια.   
Γνωρίζετε ότι τοποθετώντας τον εντοιχισμένο φούρνο μικροκυμάτων σε ένα ψηλό ή επίτοιχο ντουλάπι, 
εκμεταλλεύεστε έξυπνα τον χώρος σας – και δημιουργείτε έναν χώρο εργασίας ιδανικό για σας. 

Βιωσιμότητα 
Όταν μαγειρεύετε στο φούρνο δεν χρειάζεται να χάνετε χρόνο ή ενέργεια. Με τους φούρνους 
μικροκυμάτων με αερόθερμο έχετε έναν συνδυασμό φούρνου με αερόθερμο και φούρνου μικροκυμάτων: 
έχετε γρήγορο ψήσιμο αλλά και γρήγορο ζέσταμα. Δηλαδή, έχετε λιγότερο χρόνο αναμονής και 
περισσότερο χρόνο για να απολαύσετε σπιτικό φαγητό με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Με λιγότερο 
χρόνο λειτουργίας του φούρνου εξοικονομείτε και σε ηλεκτρική ενέργεια, κι έτσι έχετε μικρότερους 
λογαριασμούς ηλεκτρικού κι έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής στο σπίτι. 

21
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Τύποι

Φούρνος μικροκυμάτων με αερόθερμο
Αυτός είναι ένας συνδυασμός φούρνου μικροκυμάτων 
με λειτουργία αερόθερμου, ιδανικός για σας που 
θέλετε ευελιξία αλλά όχι δυο συμβατικούς φούρνους. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μικροκύματα για 
ζέσταμα ή ξεπάγωμα και τον φούρνο για ψήσιμο. 
Ακόμα καλύτερα, μπορείτε να συνδυάσετε και τα δυο 
για να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια, αλλά να 
μην χάσετε σε γεύση.   

Φούρνοι μικροκυμάτων 
Ιδανικοί για σας που θέλετε γρήγορα και εύκολα να 
ζεστάνετε ή να ξεπαγώσετε φαγητά και ροφήματα.
Κάποια από τα μοντέλα μας έχουν επιπλέον 
λειτουργία crisp που σας επιτρέπει να μαγειρέψετε 
κανονικά.  

Φούρνοι μικροκυμάτων Φούρνοι μικροκυμάτων με 
αερόθερμο

Με μια ματιά

VÄRMD
Όγκος χρήσης: 20 l.

ANRÄTTA
Όγκος χρήσης: 40 l.

FINSMAKARE
Όγκος χρήσης: 43 l.

ANRÄTTA
Όγκος χρήσης: 31 l.

MATÄLSKARE
Όγκος χρήσης: 22 l.

SMAKSAK
Όγκος χρήσης: 43 l.

BEJUBLAD
Όγκος χρήσης: 31 l.

EFTERSMAK
Όγκος χρήσης: 46 l.

MATTRADITION
Όγκος χρήσης: 22 l.

TILLREDA 
Όγκος χρήσης: 20 l

SMAKSAK
Όγκος χρήσης: 43 l.
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Κύρια χαρακτηριστικά Λειτουργίες μικροκυμάτων

Ένα ενσωματωμένο ψηφιακό ρολόι σας βοηθάει να κοιτάτε την ώρα 
όσο μαγειρεύετε. Χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη όταν θέλετε 
να έχετε τον απόλυτο έλεγχο του χρόνου μαγειρέματος. 

Το τελείωμα που απωθεί τις δαχτυλιές σας βοηθάει να διατηρείτε 
την επιφάνεια ανοξείδωτου ατσαλιού καθαρή σε καθημερινή βάση.

Ξεπαγώστε το κατεψυγμένο φαγητό σας γρηγορότερα. Η λειτουργία 
απόψυξης είναι ιδανική για κρέας, πουλερικά, ψάρια, λαχανικά και 
ψωμί.

Με τη λειτουργία grill η θερμότητα διαχέεται ομοιόμορφα πάνω 
από το φαγητό σας κι έτσι η επιφάνεια του κρέατος και των 
λαχανικών γίνεται λαχταριστή και τα ογκρατέν σας αποκτούν ωραίο 
χρυσαφένιο χρώμα. 

Ένας εύκολος στη χρήση και στο καθάρισμα πίνακας ελέγχου αφής 
προσθέτει μια μοντέρνα πινέλια σε κάθε κουζίνα.

Βιάζεστε; Χρησιμοποιήστε το γρήγορο ζέσταμα για να έχετε ζεστό 
φαγητό και ροφήματα στο λεπτό.

Η λειτουργία crisp σας επιτρέπει να ψήσετε πίτσα, πίτες ή άλλα 
φαγητά πιο γρήγορα από ότι σε έναν συμβατικό φούρνο. Η 
λειτουργία αυτή είναι ιδανική επίσης για να τηγανίσετε αβγά, 
μπέικον, λουκάνικα ή να ψήσετε hamburgers.

Η άνω και κάτω αντίσταση είναι ιδανική για 
να μαγειρεύετε φαγητά με τραγανή κρούστα 
και για αργό μαγείρεμα σε γάστρα. 

Η λειτουργία ψωμιού/πίτσας δίνει στο 
φαγητό σας ένα χρυσαφένιο χρώμα 
εξωτερικά και τραγανή βάση.

Το πρόγραμμα θέρμανσης σας επιτρέπει να 
διατηρήσετε το φαγητό σας ζεστό χωρίς να 
υπερθερμανθεί ή να καεί.

Με τα προ-ρυθμισμένα προγράμματα 
μπορείτε να επιλέξετε τις κατάλληλες 
ρυθμίσεις για διαφορετικά φαγητά και 
συνταγές – και να έχετε το ίδιο νόστιμο 
αποτέλεσμα κάθε φορά.

Η λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα 
διαχέει την θερμότητα γρήγορα και 
ομοιόμορφα, επιτρέποντας σας να 
μαγειρέψετε ή να ψήσετε διαφορετικά 
φαγητά ταυτόχρονα χωρίς να ανακατεύονται 
τα αρώματά τους. 

Η ειδική λειτουργία ζαχαροπλαστικής σας 
βοηθάει να πετύχετε τέλεια νωπή επικάλυψη 
στα κουλουράκια και τις πίτες σας.

Λειτουργίες φούρνου

Ασφάλεια για τα 
παιδιά 
Οι πόρτες στους φούρνους μας 
έχουν κλειδαριά ασφαλείας 
για τα παιδιά, ώστε να είναι 
ασφαλή στην κουζίνα και 
να συμμετέχουν σε όλες τις 
δραστηριότητες.
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VÄRMD
Φούρνος μικροκυμάτων

179€
Mαύρο 104.306.98

Η ιδανική επιλογή όταν αυτό που χρειάζεστε είναι ένας αξιόπιστος φούρνος 
μικροκυμάτων που ζεσταίνει και ξεπαγώνει φαγητό. Έχει βασική λειτουργία 
κι είναι εύκολος στη χρήση.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές
Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων:

Γρήγορη εκκίνηση

Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

Λειτουργία crisp

Λειτουργία γκριλ

Βασικές λειτουργίες φούρνου:

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

Ντουλάπι τοίχου

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης

Εξαρτήματα

1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος
1 σετ σκευών για μαγείρεμα στον ατμό

Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς εξόδου μικροκυμάτων: 800W.
Περιλαμβάνεται το καλώδιο παροχής ρεύματος με φις.

Διαστάσεις

Όγκος χρήσης: 20 l.
Π59,5×Β33,5×Υ34,7 cm.

 

MATÄLSKARE
Φούρνος μικροκυμάτων

299€
Ανοξείδωτο ατσάλι 403.687.70

Αυτός ο εύκολος στη χρήση φούρνος μικροκυμάτων έχει όλες τις βασικές 
λειτουργίες που χρειάζεστε και διαχέει τη θερμότητα ομοιόμορφα και 
γρήγορα. Ο λιτός σχεδιασμός του συνδυάζεται με τον φούρνο MATÄLSKARE ή 
οποιονδήποτε άλλο φούρνο μας από ανοξείδωτο ατσάλι.
Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές

Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων:

Γρήγορη εκκίνηση

Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

Λειτουργία crisp

Λειτουργία γκριλ

Βασικές λειτουργίες φούρνου:

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

Ντουλάπι τοίχου

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης

Εξαρτήματα

1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος
1 σετ σκευών για μαγείρεμα στον ατμό

Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς εξόδου μικροκυμάτων: 700W.
Περιλαμβάνεται το καλώδιο παροχής ρεύματος με φις.

Διαστάσεις

Όγκος χρήσης:  22 l.
Π59,5×Β32×Υ39,3 cm.

MATTRADITION
Φούρνος μικροκυμάτων

329€
Ανοξείδωτο ατσάλι 603.687.69

Αυτός ο εύκολος στη χρήση φούρνος μικροκυμάτων έχει όλες τις βασικές 
λειτουργίες που χρειάζεστε και διαχέει τη θερμότητα ομοιόμορφα και 
γρήγορα. Είναι σχεδιασμένος για να ταιριάζει με τις παραδοσιακού τύπου 
κουζίνες μας και συνδυάζεται ιδανικά με τον φούρνο MATTRADITION. 
Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές

Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων:

Γρήγορη εκκίνηση

Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

Λειτουργία crisp

Λειτουργία γκριλ

Βασικές λειτουργίες φούρνου:

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

Ντουλάπι τοίχου

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης

Εξαρτήματα

1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος
1 σετ σκευών για μαγείρεμα στον ατμό

Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς εξόδου μικροκυμάτων:750W.
Περιλαμβάνεται το καλώδιο παροχής ρεύματος με φις.

Διαστάσεις

Όγκος χρήσης:  22 l.
Π59,5×Β32×Υ39,3 cm.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά στη σελ. 32Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά στη σελ. 32

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

TILLREDA
Φούρνος μικροκυμάτων

69,99€
Λευκό 504.867.92

Εύκολη προετοιμασία φαγητού: απλά γυρίστε τα κουμπιά και το φαγητό ή 
το ρόφημά σας θα είναι έτοιμα σε χρόνο μηδέν. Αυτός ο πρακτικός φούρνος 
μικροκυμάτων μικρού μεγέθους, τοποθετείται εύκολα, σχεδόν παντού. 

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά
Χρονόμετρο/ρολόι
Πίνακας ελέγχου αφής 
Απωθεί τις δακτυλιές

Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων:

Γρήγορη εκκίνηση
Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη
Λειτουργία crisp
Λειτουργία grill

Βασικές λειτουργίες φούρνου:

Άνω και κάτω αντίσταση
Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα
Λειτουργία ψωμιού/πίτσας
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

Ντουλάπι τοίχου
Ψηλό ντουλάπι
Ντουλάπι βάσης
Ελεύθερο

Εξαρτήματα
1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος

Τεχνικές πληροφορίες
Μέγ. ισχύς εξόδου μικροκυμάτων: 700W.
Περιλαμβάνεται το καλώδιο παροχής ρεύματος με φις.

Διαστάσεις

Όγκος χρήσης: 20 l.
Π43.9×Β34.0×Υ25.8 cm.
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ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

MATTRADITION
Φούρνος μικροκυμάτων

329€
Λευκό 304.117.69

Αυτός ο εύκολος στη χρήση φούρνος μικροκυμάτων έχει όλες τις βασικές 
λειτουργίες που χρειάζεστε και διαχέει την θερμότητα ομοιόμορφα και 
γρήγορα. Έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει με τις κουζίνες μας σε παραδοσιακό 
στιλ και ταιριάζει ιδανικά με τον άσπρο φούρνο MATTRADITION. 

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές
Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων

Γρήγορη εκκίνηση

Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

Λειτουργία crisp

Λειτουργία γκριλ

Βασικές λειτουργίες φούρνου

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

Επίτοιχο ντουλάπι

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης

Εξαρτήματα

1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος
1 σετ σκευών για μαγείρεμα στον ατμό

Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς μικροκυμάτων: 750W.
Περιλαμβάνεται το καλώδιο παροχής ρεύματος με φις

Διαστάσεις

Όγκος χρήσης: 22 l.
Π59,5×Β32×Υ39,3 cm.

ANRÄTTA
Φούρνος μικροκυμάτων

549€
Ανοξείδωτο ατσάλι 704.117.67

 
Όλα τα πλεονεκτήματα των μικροκυμάτων καθώς και έξυπνα χαρακτηριστικά 
όπως η λειτουργία crisp που κάνει τραγανή την βάση της πίτας και τη 
λειτουργία grill για το ψήσιμο κρέατος ή λαχανικών. Ταιριάζει ιδανικά με τον 
φούρνο ANRÄTTA. 

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές

Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων

Γρήγορη εκκίνηση

Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

Λειτουργία crisp

Λειτουργία γκριλ

Βασικές λειτουργίες φούρνου

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

Επίτοιχο ντουλάπι

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης

Εξαρτήματα

1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος.
1 δίσκος για τη λειτουργία crisp.
Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς μικροκυμάτων: 1000W.
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Διαστάσεις

Όγκος χρήσης: 31 l.
Π59,5×Β46,8×Υ39,7 cm.

BEJUBLAD
Φούρνος μικροκυμάτων

549€
Λευκό 904.117.47

Όλα τα πλεονεκτήματα των μικροκυμάτων καθώς και έξυπνα χαρακτηριστικά 
όπως η λειτουργία crisp που κάνει τραγανή την βάση της πίτας και τη 
λειτουργία grill για το ψήσιμο κρέατος ή λαχανικών. Ταιριάζει ιδανικά με τον 
φούρνο BEJUBLAD.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές

Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων

Γρήγορη εκκίνηση

Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

Λειτουργία crisp

Λειτουργία γκριλ

Βασικές λειτουργίες φούρνου

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

Επίτοιχο ντουλάπι

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης

Εξαρτήματα

1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος.
1  δίσκος για τη λειτουργία crisp.
Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς μικροκυμάτων: 1000W.
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις

Όγκος χρήσης: 31 l.
Π59,5×Β46,8×Υ39,7 cm.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά στη σελ. 32Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά στη σελ. 32

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

MATTRADITION
Φούρνος μικροκυμάτων

329€
Μαύρο 104.117.70

Αυτός ο εύκολος στη χρήση φούρνος μικροκυμάτων έχει όλες τις βασικές 
λειτουργίες που χρειάζεστε και διαχέει τη θερμότητα ομοιόμορφα και 
γρήγορα. Είναι σχεδιασμένος για να ταιριάζει με τις παραδοσιακού τύπου 
κουζίνες μας και συνδυάζεται ιδανικά με τον φούρνο MATTRADITION σε 
μαύρο χρώμα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές

Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων:

Γρήγορη εκκίνηση

Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

Λειτουργία crisp

Λειτουργία γκριλ

Βασικές λειτουργίες φούρνου:

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

Επίτοιχο ντουλάπι

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης

Εξαρτήματα
1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος
1 σετ σκευών για μαγείρεμα στον ατμό
Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς εξόδου μικροκυμάτων:750W.
Περιλαμβάνεται το καλώδιο παροχής ρεύματος με φις.

Διαστάσεις

Όγκος χρήσης:  22 l.
Π59,5×Β32×Υ39,3 cm.
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ANRÄTTA
Φούρνος μικροκυμάτων με αερόθερμο

649€
Ανοξείδωτο ατσάλι. 104.117.65

Ένας συνδυασμός μικροκυμάτων και κανονικού φούρνου σε μια συσκευή 
- μια πρακτική επιλογή για μικρότερες κουζίνες, ή αν μαγειρεύετε συχνά 
μεγάλες ποσότητες φαγητού και χρειάζεστε έναν επιπλέον φούρνο. 
Συνδυάζεται ιδανικά με τον φούρνο ANRÄTTA σε ανοξείδωτο ατσάλι. 
Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές
Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων

Γρήγορη εκκίνηση

Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

Λειτουργία crisp

Λειτουργία grill
Βασικές λειτουργίες φούρνου

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα
Εγκατάσταση

 Επίτοιχο ντουλάπι

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης
Εξαρτήματα

1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί
Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς μικροκυμάτων: 900W.
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Απαιτείται εγκατάσταση. 
Διαστάσεις

Όγκος χρήσης: 40 l.
Π59,5×Β56,6×Υ45,5 cm.

SMAKSAK
Φούρνος μικροκυμάτων με αερόθερμο

599€
Ανοξείδωτο ατσάλι. 704.117.72

Ένας συνδυασμός μικροκυμάτων και φούρνου κανονικού, σε παραδοσιακό 
στιλ με ευρύχωρο εσωτερικό. Ιδανικό για μικρότερες κουζίνες ή αν 
μαγειρεύετε πολύ και χρειάζεστε έναν επιπλέον φούρνο. Είναι σχεδιασμένο 
για να ταιριάζει ιδανικά με τον φούρνο SMAKSAK. 
Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές
Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων

Γρήγορη εκκίνηση

Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

Λειτουργία crisp

Λειτουργία grill
Βασικές λειτουργίες φούρνου

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα
Εγκατάσταση

 Επίτοιχο ντουλάπι

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης
Εξαρτήματα

1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί
Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς μικροκυμάτων: 1000W.
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Απαιτείται εγκατάσταση.  

Διαστάσεις

Όγκος χρήσης: 43 l.
Π59,5×Β56,6×Υ45,5 cm.

SMAKSAK
Φούρνος μικροκυμάτων με αερόθερμο

599€
Μαύρο. 204.117.60

Ένας συνδυασμός μικροκυμάτων και κανονικού φούρνου σε παραδοσιακό 
στιλ με ευρύχωρο εσωτερικό. Ιδανικό για μικρότερες κουζίνες ή αν 
μαγειρεύετε πολύ και χρειάζεστε έναν επιπλέον φούρνο. Είναι σχεδιασμένο 
για να ταιριάζει ιδανικά με τον φούρνο SMAKSAK.
Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές
Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων

Γρήγορη εκκίνηση
Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη
Λειτουργία crisp
Λειτουργία grill

Βασικές λειτουργίες φούρνου

Άνω και κάτω αντίσταση
Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα
Λειτουργία ψωμιού/πίτσας
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

 Επίτοιχο ντουλάπι
Ψηλό ντουλάπι
Ντουλάπι βάσης

Εξαρτήματα
1 περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί

Τεχνικές πληροφορίες
Μέγ. ισχύς μικροκυμάτων: 1000W.
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Απαιτείται εγκατάσταση. 

Διαστάσεις
Όγκος χρήσης: 43 l.
Π59,5×Β56,6×Υ45,5 cm.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά στη σελ. 32Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά στη σελ. 32

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Φούρνοι μικροκυμάτων με αερόθερμο

EFTERSMAK
Φούρνος μικροκυμάτων

579€
Μαύρο 904.117.71

Ευρύχωρος φούρνος μικροκυμάτων με ένα λιτό, ματ μαύρο σχεδιασμό και 
πολλές πρακτικές λειτουργίες. Αποψύχει και ζεσταίνει το φαγητό γρήγορα, ή 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες γκριλ για κρέας και λαχανικά. 
Ταιριάζει με τον φούρνο EFTERSMAK.
Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

Απωθεί τις δαχτυλιές
Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων

Γρήγορη εκκίνηση

Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

Λειτουργία crisp

Λειτουργία γκριλ

Βασικές λειτουργίες φούρνου

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

Επίτοιχο ντουλάπι

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης

Εξαρτήματα

1 γυάλινος δίσκος.
1 συρμάτινο ράφι.

Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς μικροκυμάτων: 1000W.
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή εγκατάσταση.  
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Διαστάσεις
Όγκος χρήσης: 46 l.
Π59,4×Β56,7×Υ45,5 cm.
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ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

FINSMAKARE
Φούρνος μικροκυμάτων με αερόθερμο

749€
Μαύρο. 504.117.68

Φούρνος και μικροκύματα σε μια συσκευή! Πίνακας ελέγχου αφής και πολλές 
άλλες πρακτικές λειτουργίες που διευκολύνουν το μαγείρεμά σας - κάθε μέρα 
της εβδομάδας. Ο σχεδιασμόςτου ταιριάζει ιδανικά με τις υπόλοιπες συσκευές 
της σειράς FINSMAKARE. 

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλείδωμα για παιδιά

Χρονόμετρο/ρολόι

Πίνακας ελέγχου αφής

 Απωθεί τις δαχτυλιές

Βασικές λειτουργίες μικροκυμάτων

Γρήγορη εκκίνηση

 Αυτόματη/γρήγορη απόψυξη

 Λειτουργία crisp

Λειτουργία grill

Βασικές λειτουργίες φούρνου

Άνω και κάτω αντίσταση

Λειτουργία εξαναγκασμένου αέρα

Λειτουργία ψωμιού/πίτσας

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα

Εγκατάσταση

 Επίτοιχο ντουλάπι

Ψηλό ντουλάπι

Ντουλάπι βάσης

Εξαρτήματα

1 γυάλινο ταψί
1 συρμάτινο ράφι
1 ρηχό ταψί

Τεχνικές πληροφορίες

Μέγ. ισχύς μικροκυμάτων: 1000W.
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Απαιτείται εγκατάσταση.  

Διαστάσεις

Όγκος χρήσης: 43 l.
Π59,4×Β56,7×Υ45,5 cm.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά στη σελ. 32

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ

Εξοικονόμηση χρόνου 
κι ενέργειας  

FINSMAKARE φούρνος 
μικροκυμάτων με αερόθερμο.
504.117.68

749€

Ο συνδυασμός αερόθερμου και 
μικροκυμάτων ελαττώνει τον χρόνο 
μαγειρέματος και την κατανάλωση 
ενέργειας.
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Εστίες

Ο καλύτερος φίλος σας στην κουζίνα, η εστία είναι απαραίτητη στο καθημερινό σας 
μαγείρεμα. Οι ενεργειακά αποδοτικές επαγωγικές εστίες μας παρέχουν μαγειρικά 
αποτελέσματα γρήγορα και με ακρίβεια, έχουν εύκολη χρήση και περιλαμβάνουν 
όλες τις λειτουργίες που ίσως χρειαστείτε. Η καθεμιά έχει τα δικά της μοναδικά 
χαρακτηριστικά και ποικιλία μεγεθών, επιλέξτε ανάμεσα σε μία και πολλές ευέλικτες 
ζώνες, για να ταιριάξουν στην κουζίνα σας και στο μαγειρικό στιλ σας.

Όποια κι αν είναι η επιλογή σας, να είστε σίγουροι 
ότι η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για να αντέχει. 
Όλη η σειρά συνοδεύεται από δωρεάν εγγύηση 5 
ετών (εκτός από TILLREDA και LAGAN).

Βιωσιμότητα 
Εξοικονομήστε χρόνο κι ενέργεια ενώ μαγειρεύετε!
Σας αρέσει να μαγειρεύετε αλλά δεν έχετε πάντα αρκετό χρόνο; Οι επαγωγικές εστίες ζεσταίνουν τις 
κατσαρόλες και τα τηγάνια σας πολύ αποτελεσματικά, με ασφάλεια και καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. 
Αυτό σημαίνει γρηγορότερο μαγείρεμα και περισσότερος χρόνος να κάτσετε και να απολαύσετε σπιτικά 
γεύματα με την οικογένεια ή τους φιλους. Τέλος επειδή οι επαγωγικές εστίες θερμαίνουν μόνο το μαγειρικό 
σκεύος που χρησιμοποιείτε, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και είναι πιο ασφαλείς.

Πώς επιλέγετε εστία:

01 02 03

Πόσο συχνά 
χρησιμοποιείτε την 
εστία σας; Έχουμε όλων 
των ειδών εστίες: από 
κινητές μιας ζώνης 
έως υψηλού επιπέδου 
εστίες επαγωγικές και με 
υγραέριο.

Τι ποσότητες φαγητού 
μαγειρεύετε την ίδια 
στιγμή; Επιλέξτε ανάμεσα 
σε μια μικρή εστία με 1 
ή 2 ζώνες και σε πολύ 
φαρδιές εστίες για 
μεγάλες κατσαρόλες και 
τηγάνια.             

Τι είδος σεφ είστε; Αν 
είστε από εκείνους που 
θέλουν τον απόλυτο 
έλεγχο επιλέξτε μια 
επαγωγική ή εστία 
υγραερίου. Επίσης 
μπορείτε να επιλέξετε 
εστίες με ευέλικτες ζώνες 
που προσαρμόζονται στο 
μέγεθος της κατσαρόλας ή 
του τηγανιού.
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ΕΣΤΙΕΣΕΣΤΙΕΣ

Εστίες υγραερίου 
Οι εστίες υγραερίου είναι κάτι περισσότερο από 
μια πινελιά επαγγελματισμού για φιλόδοξους 
μάγειρες, παρέχουν γρήγορο έλεγχο της θερμότητας 
απαραίτητο για ψήσιμο και τηγάνισμα.  

Γυάλινες κεραμικές εστίες
Οι γυάλινες κεραμικές εστίες είναι πρακτικές και 
εύκολες στη χρήση. Μερικές έχουν ρυθμιζόμενες 
ζώνες μαγειρέματος, που μπορούν να προσαρμοστούν 
στο σχήμα και το μέγεθος των μαγειρικών σκευών 
σας.

Επαγωγικές εστίες
Οι επαγωγικές εστίες είναι κατά 50% γρηγορότερες 
και κατά 40% περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές.  
Με μόνο ένα άγγιγμα μπορείτε να επιλέξετε 
λειτουργίες και να ρυθμίσετε τη θερμότητα στο λεπτό.

Τύποι Με μια ματιά 

LIVSLÅGA
58 cm

MATMÄSSIG
59 cm 

BEJUBLAD
59 cm

TILLREDA
30 cm

MATMÄSSIG
60 cm

TREVLIG
59 cm

Επαγωγικές εστίες 

Εστίες υγραερίου Γυάλινες κεραμικές εστίες

BEJUBLAD
59 cm

SMAKLIG 
59 cm

HÖGKLASSIG
59 cm

LAGAN
59 cm

MATMÄSSIG
59 cm
MATMÄSSIG
59 cm
MATMÄSSIG
59 cm

BLIXTSNABB
78 cm

UTNÄMND
78 cm

SMAKLIG
59 cm
SMAKLIG
59 cm
SMAKLIG
59 cm

VÄLBILDAD
29 cm

TILLREDA
30 cm

GRUNDAD 
59 cm

LIVSLÅGA
58 cm

MATMÄSSIG
59 cm 

BEJUBLAD
59 cm

MATMÄSSIG
60 cm

SMÅKOKA
58 cm

LIVSLÅGA
58 cm

MATMÄSSIG
59 cm 

BEJUBLAD
59 cm

MATMÄSSIG
60 cm



ΕΣΤΙΕΣΕΣΤΙΕΣ

3433

Η λειτουργία γέφυρας σας δίνει την ευελιξία να χρησιμοποιήσετε 
μεγαλύτερα ή διαφορετικού τύπου σκεύη για ιδιαίτερες συνταγές ή 
περιστάσεις, καθώς σας επιτρέπει να ενώσετε 2 ζώνες μαγειρέματος 
σε μια μεγάλη, όταν τη χρειάζεστε.

Ο πίνακας ελέγχου αφής σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την 
θερμότητα εύκολα και με ακρίβεια, πατώντας απλά τα + και – 
σύμβολα.

Αποκτήστε απόλυτο έλεγχο του μαγειρέματος με τους 
ανεξάρτητους χρονοδιακόπτες για κάθε ζώνη ξεχωριστά. Ιδανική 
λειτουργία για να βράσετε αβγά, ρύζι ή ζυμαρικά.

Αν σας αρέσει η μαγειρική, θα αγαπήσετε τα προρυθμισμένα 
προγράμματα μαγειρικής. Ρυθμίστε την ένταση της θερμότητας 
σε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή, μετακινώντας απλά την κατσαρόλα ή το 
τηγάνι πάνω στις ευέλικτες ζώνες.

Μια φορητή εστία είναι ιδανική για μικρότερες κουζίνες ή για όποτε 
χρειάζεστε μια επιπλέον ζώνη μαγειρέματος. Είναι εύκολη στη 
μεταφορά και μπορεί να αποθηκευτεί όταν δεν τη χρησιμοποιείτε 
για να ελευθερώσετε χώρο στον πάγκο για άλλες δραστηριότητες. 
Απλώς συνδέστε τη με το ρεύμα όποτε τη χρειάζεστε.

Όταν πατάτε το κουμπί pause, όλες οι ενεργοποιημένες ζώνες 
βρίσκονται σε παύση - και όταν το πατήσετε ξανά, οι ζώνες 
επανέρχονται στην ίδια θερμοκρασία που είχαν πριν. Έτσι μπορείτε 
να σταματήσετε το μαγείρεμα αν σας διακόψουν και να το ξεκινήσετε 
ξανά στο λεπτό.

Ανάλογα τις ανάγκες σας και τις ποσότητες φαγητού που 
μαγειρεύετε την ίδια στιγμή, επιλέξτε μια εστία με αρκετές ζώνες 
μαγειρέματος. Έχουμε εστίες με 1,2,3 και 4 ζώνες. Επίσης σκεφτείτε 
το πλάτος της εστίας: όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερο χώρο 
έχετε για κατσαρόλες και τηγάνια.

Όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί για το κλείδωμα για 4 
δευτερόλεπτα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εστία ή να 
αλλάξετε τη θερμοκρασία. Για να ξεκλειδώσετε την εστία, κρατήστε 
ξανά πατημένο το κουμπί για το κλείδωμα για 4 δευτερόλεπτα. Αυτή 
η λειτουργία σας διευκολύνει όταν καθαρίζετε την επιφάνεια της 
εστίας για να μην ανάψετε κάποια ζώνη.

Απλά σύρετε το δάχτυλό σας πάνω στον πίνακα ελέγχου αφής 
και η θερμότητα θα προσαρμοστεί ανάλογα. Με ένα άγγιγμα μόνο 
μπορείτε να επιλέξετε λειτουργίες και να ρυθμίσετε τη θερμότητα 
στο λεπτό.

Το power booster δίνει άμεσα υψηλή θερμότητα σε μια ζώνη 
μαγειρέματος, ιδανικό όταν σωτάρετε κρέας ή τηγανίζετε. Η 
λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί με ένα άγγιγμα μόνο.

Βασικά χαρακτηριστικά
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ΕστίεςΕστίες

TILLREDA
Φορητή επαγωγική εστία, 1 ζώνη
55€
Λευκό 104.867.94

Είναι ιδανική για μικρότερες κουζίνες ή για όποτε 
χρειάζεστε μια επιπλέον ζώνη μαγειρέματος. 
Μεταφέρεται κι αποθηκεύεται εύκολα όταν δεν τη 
χρειάζεστε, για να ελευθερώσετε χώρο στον πάγκο 
για άλλες δραστηριότητες.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
1 ζώνη
Λειτουργία pause
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster
Λειτουργία γέφυρας
Ευέλικτη ζώνη
Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες
Περιλαμβάνεται καλώδιο ρεύματος με φις.
Διαστάσεις ζώνης μαγειρέματος: 1×175 mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 1×2000W.
Ένταση ρεύματος: 10A.

Διαστάσεις 
Π27×Β30,5×Υ6,2 cm.
Βάρος: 2,4 kg.

VÄLBILDAD
IKEA 300 Επαγωγική εστία
259€
Μαύρο 204.675.92

Αυτή η εστία με τις δυο ζώνες είναι ενεργειακά 
αποδοτική και η ιδανική επιλογή για μικρούς 
χώρους. Έχει έξυπνες λειτουργίες όπως 
χρονοδιακόπτη και booster σε κάθε ζώνη – ιδανικά 
για να βράζετε νερό ή να σωτάρετε.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
2 ζώνες
Λειτουργία pause
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster (3)
Λειτουργία γέφυρας
Ευέλικτη ζώνη
Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή 
εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις ζώνης μαγειρέματος: 2×160mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 2×1400W.
Ρεύμα: 2×16A ή 1×32A.

Διαστάσεις
Π29×Β52 cm. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Βασικά χαρακτηριστικά, δείτε στη σελίδα 46Για περισσότερες πληροφορίες για τα Βασικά χαρακτηριστικά, δείτε στη σελίδα 46

GRUNDAD
IKEA 300 Επαγωγική εστία
269€
Μαύρο 404.670.82

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική επαγωγική εστία έχει 
όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζεστε. Είναι 
γρήγορη, αποδοτική κι έχει 4 μαγειρικές ζώνες που 
θα τελειοποιήσουν τις μαγειρικές σας ικανότητες.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
4 ζώνες
Λειτουργία Pause
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster
Λειτουργία γέφυρας
Ευέλικτη ζώνη
Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή 
εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις ζώνης μαγειρέματος: 2×180 mm and 
2×145 mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 2×1800W, 2×1200W.
Ρεύμα: 2×16A ή 1×32A.

Διαστάσεις 
Π59×Β52 cm.

MATMÄSSIG
IKEA 300 Επαγωγική εστία
299€
Μαύρο 104.670.93

      

Αυτή η επαγωγική εστία έχει όλες τις βασικές 
λειτουργίες, συν 2 ζώνες μαγειρέματος με 
power booster, ιδανικό για να βράσετε νερό, να 
τηγανίσετε ή να σωτάρετε κρέας. Το κλείδωμα 
ασφαλείας για παιδιά προστατεύει τα παιδικά 
χεράκια από τους κινδύνους.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
4 ζώνες
Λειτουργία Pause
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster (2)
Λειτουργία γέφυρας
Ευέλικτη ζώνη
Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή 
εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις ζώνης μαγειρέματος: 2×180 mm, 1×145 
mm, 1×210mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 1×2300W, 2×1800W, 
1×1400W. 
Ρεύμα: 2×16A ή 1×32A.

Διαστάσεις 
Π59×Β52 cm.

Επαγωγικές εστίες

TREVLIG
IKEA 300 Επαγωγική εστία
339€
Μαύρο 504.678.35

Αυτή η επαγωγική εστία έχει όλες τις βασικές 
λειτουργίες, συν 4 ζώνες μαγειρέματος με 
power booster, ιδανικό για να βράσετε νερό, να 
τηγανίσετε ή να σωτάρετε κρέας. Το κλείδωμα 
ασφαλείας για παιδιά προστατεύει τα παιδικά 
χεράκια από τους κινδύνους.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
4 ζώνες
Λειτουργία Pause
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster (4)
Λειτουργία γέφυρας
Ευέλικτη ζώνη
Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή 
εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις ζώνης μαγειρέματος: 2×180 mm, 1×145 
mm, 1×210mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 1×2100W, 2×1800W, 
1×1200W.
Ρεύμα: 2×16A ή 1×32A.

Διαστάσεις 
Π59×Β51 cm.

TILLREDA
Φορητή επαγωγική εστία, 2 ζώνες
99€
Λευκό 304.970.94

 

Είναι ιδανική για μικρότερες κουζίνες ή για 
όποτε χρειάζεστε επιπλέον ζώνες μαγειρέματος. 
Μεταφέρεται κι αποθηκεύεται εύκολα όταν δεν τη 
χρειάζεστε, για να ελευθερώσετε χώρο στον πάγκο 
για άλλες δραστηριότητες.

Key features

Φορητή
2 ζώνες
Λειτουργία pause
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster
Λειτουργία γέφυρας
Ευέλικτη ζώνη
Πίνακας ελέγχου αφής

Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες  
Περιλαμβάνεται καλώδιο ρεύματος με φις
Διαστάσεις ζώνης μαγειρέματος: 1×158 mm και 
1×170 mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 1×1200W and 1×2000W.
Ένταση ρεύματος: 15A. 

Διαστάσεις 
Π28×Β52×Υ6,2 cm.
Βάρος: 4.5 kg.
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Για περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά δείτε στη σελ. 46Για περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά δείτε στη σελ. 46

Επαγωγικές εστίες

SMAKLIG
ΙΚΕΑ 500 Επαγωγική εστία
499€
Μαύρο 504.678.83

Μία ενεργειακά αποδοτική επαγωγική εστία 
με λιτό σχεδιασμό. Τα 4 power boosters 
παρέχουν άμεση θερμότητα και η λειτουργία 
γεφύρωσης σας επιτρέπει να συνδέσετε 
2 μαγειρικές ζώνες σε 1 μεγάλη ώστε να 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερα ή 
ακανόνιστου μεγέθους μαγειρικά σκεύη. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
4 ζώνες
Λειτουργία παύσης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster (4)
Λειτουργία γέφυρας
Ευέλικτη ζώνη

 Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή 
εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις μαγειρικής ζώνης: 2×180×230 mm, 1×145 
mm, 1×210mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 1×2100W, 2×1750W, 
1×1200W.
Ρεύμα: 2×16A ή 1×32A.

Διαστάσεις 
Π59×Β51 cm.

HÖGKLASSIG
ΙΚΕΑ 700 Επαγωγική εστία
599€
Μαύρο 404.678.26

   

Είναι όμορφη και μαγειρεύει τέλεια: με 
το μαύρο γυαλί, ελαφρώς υπερυψωμένες 
άκρες και μία ποικιλία από λειτουργίες. 
Είναι γρήγορη, ενεργειακά αποδοτική και 
μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμότητα σε 
χαμηλή, μεσαία ή υψηλή απλώς σύροντας 
την κατσαρόλη ή το τηγάνι. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
4 ζώνες
Λειτουργία παύσης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster (4)
Λειτουργία γέφυρας

 Ευέλικτη ζώνη

 Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή 
εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις μαγειρικής ζώνης: 2×220×220 mm, 
2×170×265mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 4×2300W. 
Ρεύμα: 2×16A ή 1×32A.

Διαστάσεις 
Π59×Β52 cm.

UTNÄMND
ΙΚΕΑ 700 Επαγωγική εστία
549€
Μαύρο 304.678.22

Μία πλατιά, ενεργειακά αποδοτική 
επαγωγική εστία με λιτό σχεδιασμό. Κάθε 
ζώνη έχει λειτουργία power booster και 
η λειτουργία γέφυρας σας επιτρέπει να 
ενώσετε 2 μαγειρικές ζώνες σε 1 - ιδανική 
για μεγαλύτερα ή ακανόνιστου μεγέθους 
μαγειρικά σκεύη. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
4 ζώνες
Λειτουργία παύσης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster (4)
Λειτουργία γέφυρας

 Ευέλικτη ζώνη

 Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης

 Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή 
εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις μαγειρικής ζώνης: 2x210x190 mm, 1x200 
mm και 1x160 mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης:
2x2100W, 1x2300, 1x1400W.
Ρεύμα: 2x16A ή 1x32A.

Διαστάσεις
Π78XΒ52 cm.

BLIXTSNABB
ΙΚΕΑ 700 Επαγωγική εστία
749€
Μαύρο 604.678.30

      

Αυτή η πλατιά εστία έχει λείες 
υπερυψωμένες άκρες και όλες τις λειτουργίες 
που χρειάζεται ένας μάστερ σεφ! Με πέντε 
μαγειρικές ζώνες υπάρχει αρκετός χώρος για 
όλα όσα μαγειρεύετε.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
5 ζώνες
Λειτουργία παύσης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster (5)
Λειτουργία γέφυρας

 Ευέλικτη ζώνη

 Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή 
εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις μαγειρικής ζώνης: 2×220×220 mm, 
2×180×210mm, 1×210mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 5×2300W.
Ρεύμα: 2×16A or 1×32A.

Διαστάσεις 
Π78×Β52 cm.

BEJUBLAD
ΙΚΕΑ 500 Επαγωγική εστία
489€
Λευκό 004.672.96

Μία ενεργειακά αποδοτική επαγωγική εστία 
με λιτό σχεδιασμό. Η λειτουργία γέφυρας 
σας επιτρέπει να συνδέσετε 2 μαγειρικές 
ζώνες σε μία μεγάλη ώστε να μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερα ή ακανόνιστου 
μεγέθους σκεύη. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
4 ζώνες
Λειτουργία παύσης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster (4)
Λειτουργία γέφυρας
Ευέλικτη ζώνη

 Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή 
εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις μαγειρικής ζώνης: 2×210×190 mm, 
1×200 mm και 1×145 mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 
2×2100W, 1×2300, 1×1400W.
Ρεύμα: 2×16A ή 1×32A.

Διαστάσεις
Π58×Β52 cm.

BEJUBLAD
ΙΚΕΑ 500 Επαγωγική εστία
489€
Μαύρο 004.678.14

 

Μία ενεργειακά αποδοτική επαγωγική εστία 
με λιτό σχεδιασμό. Η λειτουργία γέφυρας 
σας επιτρέπει να μετατρέψετε 2 μαγειρικές 
ζώνες σε 1 μεγάλη, ώστε να μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερα ή ακανόνιστου 
μεγέθους σκεύη. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή

4 ζώνες

Λειτουργία Pause

Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Χρονοδιακόπτης

Booster (4)

Λειτουργία γέφυρας

Ευέλικτη ζώνη

Πίνακας ελέγχου αφής

Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης

Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής

Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή 
εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Διαστάσεις ζώνης μαγειρέματος: 2×210×190 mm, 
1×200 mm and 1×145 mm.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 
2×2100W, 1×2300, 1×1400W.
Ρεύμα: 2×16A ή 1×32A.

Διαστάσεις
Π58×Β52 cm.
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Εστίες

Για περισσότερες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά, δείστε στη σελ. 46

Γυάλινες κεραμικές εστίες

LAGAN
Γυάλινη κεραμική εστία
149€
Μαύρο 501.823.52

Αυτή η εστία έχει όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζεστε και 
επιπλέον καθαρίζεται εύκολα. Με τα κουμπιά ελέγχου ρυθμίζετε τη 
θερμότητα. Η λεία κεραμική επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
3 ζώνες
Λειτουργία παύσης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster
Λειτουργία γέφυρας
Ευέλικτη ζώνη
Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή εγκατάσταση. Η εγκατάσταση 
πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 1×1200W, 1×1800W, 1×2300W.
Ρεύμα: 2×16A ή 1×32A

Διαστάσεις 
Π59×Β52 cm.

MATMÄSSIG
Γυάλινη κεραμική εστία
199€
Μαύρο 103.688.23

Εύκολη στη χρήση και στην καθαριότητα. Με ένα απλό άγγιγμα 
ρυθμίζετε τη θερμότητα. Η ένδειξη θερμότητας υποδεικνύει πότε η 
μαγειρική ζώνη έχει κρυώσει ώστε να μην καείτε. Το κλείδωμα για τα 
παιδιά προστατεύει τα χέρια των μικρών βοηθών σας.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φορητή
4 ζώνες
Λειτουργία παύσης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Χρονοδιακόπτης
Booster
Λειτουργία γέφυρας
Ευέλικτη ζώνη

 Πίνακας ελέγχου αφής
Πίνακας ελέγχου αφής και ολίσθησης
Προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρικής
Ενσωματωμένος απορροφητήρας

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή εγκατάσταση. Η εγκατάσταση 
πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 2×1200W, 1×1800W, 1×2300W.
Ρεύμα: 2×16A ή 1×32A.

Διαστάσεις 
Π59×Β52 cm.

Απογειώστε τη 
μαγειρική σας! 
Με μία επαγωγική εστία μπορείτε να εξοικονομήσετε 
40% ενέργεια και 50% από τον χρόνο μαγειρέματος.

MATMÄSSIG
Επαγωγική εστία 300.
104.670.93

299€
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ΕστίεςΕστίες

Ανάλογα τις ανάγκες σας και το πόσο φαγητό μαγειρεύετε ταυτόχρονα, 
επιλέξτε μία εστία υγραερίου με αρκετούς καυστήρες. Έχουμε εστίες 
με 1, 2, 3 και 4 καυστήρες. 

Αν σας αρέσει να μαγειρεύετε με γουόκ, ο καυστήρας γουόκ θα σας 
ενθουσιάσει. Είναι σχεδιασμένος ειδικά για το σχήμα των γουόκ και το 
στήριγμα από μαντέμι κρατάει σταθερό το τηγάνι.

Δεν χρειάζεστε σπίρτα! Όλες μας οι εστίες υγραερίου έχουν 
ηλεκτρονική ανάφλεξη. Απλώς πιέστε και γυρίστε το κουμπί για να 
ανάψετε την εστία.

SMÅKOKA
Εστία υγραερίου
159€
Ανοξείδωτο ατσάλι 002.780.74

Οι εστίες υγραερίου σας δίνουν καλύτερο έλεγχο θερμότητας και χρόνου 
μαγειρέματος. Δεν χρειάζεστε σπίρτα. Απλώς πιέστε και γυρίστε το κουμπί για να 
ανάψει η εστία. Τα κουμπιά, για τηνα ασφάλειά σας, είναι πρακτικά τοποθετημένα 
μπροστά.

Κύρια χαρακτηριστικά

4 ζώνες

Ηλεκτρική ανάφλεξη

Στήριξη wok

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή εγκατάσταση. Η εγκατάσταση 
πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Απόδοση  μαγειρικής ζώνης: 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Διαστάσεις 
Π58×Β51 cm. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά, δείτε στη σελ. 46Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά, δείτε τη σελ. 46

Κύρια χαρακτηριστικά εστιών 
υγραερίου

Εστίες υγραερίου
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HobsΕστίες

MATMÄSSIG
Εστία υγραερίου
199€
Ανοξείδωτο ατσάλι 503.688.21

Με αυτή την εστία υγραερίου μπορείτε να μαγειρέψετε με ακρίβεια και ποικιλία. 
Οι 4 αποδοτικοί καυστήρες παρέχουν έλεγχο στη μαγειρική σας και τα σταθερά 
στηρίγματα από μαντέμι είναι επίπεδα ώστε να ταιριάζουν στα περισσότερα 
σκεύη (κατσαρόλες και τηγάνια).

Κύρια χαρακτηριστικά

4 ζώνες

Ηλεκτρική ανάφλεξη

Wok support

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή εγκατάσταση. Η εγκατάσταση 
πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 1×1000W, 2×1850W, 1×4000W.

Διαστάσεις 
Π59,5×Β51 cm.

LIVSLÅGA
Εστία υγραερίου
199€
Σκούρο γκρι 102.780.83

Με αυτή την εστία μπορείτε να μαγειρέψετε με μεγαλύτερη ποικιλία. Είναι ιδανική 
για μαγείρεμα σε γουόκ καθώς ο καυστήρας γουόκ ανεβάζει υψηλή θερμοκρασία 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το σταθερό στήριγμα από μαντέμι κρατάει το 
γουοκ σταθερό στη θέση του.

Κύρια χαρακτηριστικά

4 ζώνες

Ηλεκτρική ανάφλεξη

Στήριξη γουόκ

Τεχνικές πληροφορίες 
Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται. Καλωδιακή εγκατάσταση. Η εγκατάσταση 
πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Απόδοση μαγειρικής ζώνης: 1×1000W, 2×2000W, 1×3500W.

Διαστάσεις 
Π58×Β51 cm.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά δείτε στη σελ. 54Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα κύρια χαρακτηριστικά δείτε στη σελ. 54

Εστίες υγραερίου

Ένα κομψό 
σημείο στην 
κουζίνα σας
Μία σταθερή εστία από μαντέμι 
είναι μία δήλωση έντονου στιλ σε 
οποιοδήποτε τύπο κουζίνας.

MATMÄSSIG
Εστία υγραερίου 503.688.21

199€
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Απορροφητήρες
Ο απορροφητήρας κρατάει την κουζίνα σας καθαρή από ατμούς, 
λίπη και μυρωδιές, αλλά είναι και σημαντικό στοιχείο διακόσμησης. 
Μπορείτε να επιλέξετε έναν απορροφητήρα με λιτό σχεδιασμό ή 
να τον κρύψετε μέσα σε ένα ντουλάπι για μια ομοιόμορφη κουζίνα. 
Είτε ψάχνετε για επίτοιχο, εντοιχισμένο ή οροφής για να τον 
τοποθετήσετε πάνω από τη νησίδα της κουζίνας σας, έχουμε μεγάλη 
ποικιλία μοντέλων με διαφορετικές απορροφητικές δυνατότητες για 
να ταιριάξουν στην κουζίνα σας.

Πώς επιλέγετε απορροφητήρα::

01 02 03

Πόσο πλατιά είναι η 
εστία σας; Το πλάτος 
του απορροφητήρα 
πρέπει να είναι το ίδιο ή 
μεγαλύτερο.

Πώς είναι η κουζίνα 
σας; Αν έχετε ενιαία 
διαρρύθμιση 
βεβαιωθείτε ότι 
επιλέγετε έναν 
απορροφητήρα με 
χαμηλό επίπεδο 
θορύβου.

Μάθετε αν μπορείτε 
να συνδέσετε τον 
απορροφητήρα με μια 
βαλβίδα που στέλνει 
τον αέρα έξω από το 
κτίριο. Διαφορετικά, 
πρέπει να συνδέσετε 
τον απορροφητήρα με 
φίλτρο άνθρακα, το 
οποίο αφαιρεί το λίπος 
και τις μυρωδιές από τον 
αέρα και τον επιστρέφει 
στο δωμάτιο.

Επίπεδα θορύβου

Τα επίπεδα θορύβου για τις συσκευές μετρώνται 
σε decibels (dB). Οι συσκευές μας έχουν ελεγχθεί 
ώστε να καθοριστεί το επίπεδο θορύβου τους.

Στους απορροφητήρες η ταχύτητα λειτουργίας 
ή ο τύπος εγκατάστασης μπορεί να επηρεάσει τα 
επίπεδα θορύβου.

Τα επίπεδα decibel βρίσκονται στις πληροφορίες 
του προϊόντος. Συγκρίνετέ τα και επιλέξτε τον 
απορροφητήρα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Όλοι οι απορροφητήρες μας 
(εκτός από τους TILLREDA και 
LAGAN) συνοδεύονται από 5 
χρόνια δωρεάν εγγύηση



RYTMISK
60 cm
RYTMISK
60 cm 90 cm

FOKUSERA
70 cm

UPPFRISKANDE
80 cm

FULLSTÄNDIG
80 cm

BEMÖTA
66 cm

FÖLJANDE
80 cm
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ΑπορροφητήρεςΑπορροφητήρες

Απορροφητήρες τοίχου

Απορροφητήρες οροφής 

Με μια ματιά

SVÄVANDE
90 cm

LAGAN
60 cm

MATÄLSKARE
60 cm

BALANSERAD
80 cm

LAGAN
60 cm

MATTRADITION
60 cm

FINSMAKARE
70 cm

UTDRAG
60 cm

Εντοιχιζόμενοι απορροφητήρες

UNDERVERK
60 cm

Τύποι απορροφητήρων

Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας

Αν θέλετε μια απόλυτα ομοιόμορφη κουζίνα, επιλέξτε 
έναν εντοιχιζόμενο απορροφητήρα με πρόσοψη που 
ταιριάζει με την υπόλοιπη κουζίνα σας.

Απορροφητήρες τοίχου 
Έχουμε ποικιλία σχημάτων, στιλ και μεγεθών 
στους επίτοιχους απορροφητήρες μας. Επιλέξτε 
έναν με ιδιαίτερο στιλ ή έναν που να ταιριάζει με 
τις υπόλοιπες συσκευές της κουζίνας σας. Απλά 
βεβαιωθείτε ότι έχει μεγαλύτερο ή ίδιο πλάτος με την 
εστία σας για καλύτερη απόδοση.

Απορροφητήρες οροφής
Ένας απορροφητήρας οροφής είναι η ιδανική λύση 
όταν μαγειρεύετε σε νησίδα κουζίνας.



Χαρακτηριστικά απορροφητήρων LAGAN 
Επίτοιχος απορροφητήρας

49,99€
Λευκό. 504.013.83

Ένας απορροφητήρας κουζίνας με φωτισμό LED και όλες τις βασικές λειτουργίες 
που χρειάζεστε. Μπορείτε να τον τοποθετήσετε σε επίτοιχο ντουλάπι για να 
έχει η κουζίνα σας ομοιόμορφη όψη. Συνδυάζεται με τον φούρνο και την εστία 
LAGAN.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: D (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 273 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 71 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 75 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 71 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 125.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το NYTTIG FIL 
900.
Για την εγκατάσταση χρειάζεται επίσης ο NYTTIG TUB 125.

Διαστάσεις
Πλάτος: 600 mm.
Βάθος: 510 mm.
Ύψος: 130 mm.
Μήκος καλωδίου: 1330 mm.
Ισχύς κινητήρα: 115W.

LAGAN 
Επίτοιχος απορροφητήρας

75€
Ανοξείδωτο ατσάλι. 203.889.67

Ένας απορροφητήρας κουζίνας με φωτισμό LED και όλες τις βασικές λειτουργίες 
που χρειάζεστε. Μπορείτε να τον τοποθετήσετε σε επίτοιχο ντουλάπι για να 
έχει η κουζίνα σας ομοιόμορφη όψη. Συνδυάζεται με τον φούρνο και την εστία 
LAGAN.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: C (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 322 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 73 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 116 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 77 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 125.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το NYTTIG FIL 
900.
Για την εγκατάσταση χρειάζεται επίσης ο NYTTIG TUB 125.

Διαστάσεις
Πλάτος: 600 mm.
Βάθος: 510 mm.
Ύψος: 130 mm.
Μήκος καλωδίου: 1330 mm.
Ισχύς κινητήρα: 115W.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα βασικά χαρακτηριστικά στη σελ. 62

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ 

41 42

Όλοι οι απορροφητήρες μας έχουν φωτισμό LED που έχει την ίδια 
διάρκεια ζωής με τον απορροφητήρα και φωτίζει ολόκληρη την εστία 
κάνοντας το μαγείρεμά σας πιο εύκολο.

Με φωτισμό ρυθμιζόμενης έντασης μπορείτε να επιλέξετε πόσο 
δυνατό θέλετε να είναι το φως στην εστία σας. Επιλέξτε ανάμεσα σε 
πιο δυνατό φως όταν μαγειρεύετε και πιο ήπιο όταν τρώτε.

Όταν μαγειρεύτε πολλά φαγητά και ο ατμός γεμίζει την κουζίνα σας, 
η λειτουργία booster θα σας σώσει. Έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από τη 
μέγιστη και μπορεί να λειτουργήσει για 6 λεπτά ώστε να απορροφήσει 
τους πυκνούς ατμούς.

Ο πίνακας ελέγχου αφής που είναι εύκολος στη χρήση κι έχει εύκολη 
φροντίδα, προσθέτει μια μοντέρνα πινελιά σε κάθε κουζίνα.

Απορροφητήρες Απορροφητήρες
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UTDRAG 
Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας
169€
Ανοξείδωτο ατσάλι 103.891.42

Προτιμάτε έναν κρυμμένο απορροφητήρα; Ο εντοιχιζόμενος απορροφητήρας 
UTDRAG με φωτισμό LED μπορεί να τοποθετηθεί και να μην φαίνεται σχεδόν 
καθόλου μέσα σε ένα επίτοιχο ντουλάπι. Τον ανάβετε και προσαρμόζετε την 
περιοχή απορρόφησης τραβώντας το χαμηλότερο τμήμα του απορροφητήρα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: B (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 340 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 67 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 140 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 72 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 120.
Για την εγκατάσταση χρειάζεται επίσης ο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 599 mm.
Βάθος: 387-644 mm.
Ύψος: 215 mm.
Μήκος καλωδίου: 1090 mm.
Ισχύς κινητήρα: 110W.

UNDERVERK 
Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας
349€
Ανοξείδωτο ατσάλι 703.891.39

Ένας ισχυρός απορροφητήρας κρύβεται μέσα στο ντουλάπι - εσείς απλά 
επιλέγετε την πόρτα του νουλαπιού για να δώσετε ενιαία όψη στην κουζίνα 
σας. Η ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό διευκολύνοντάς σας 
στο μαγείρεμα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A+ (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 630 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 64 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 365 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 79 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 120.
Για την εγκατάσταση χρειάζεται επίσης ο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 599 mm.
Βάθος: 358 mm.
Ύψος: 245 mm.
Μήκος καλωδίου: 1090 mm.
Ισχύς κινητήρα: 250W.

UNDERVERK 
Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας
399€
Ανοξείδωτο ατσάλι 103.939.74

Ένας ισχυρός απορροφητήρας κρύβεται μέσα στο ντουλάπι - εσείς απλά 
επιλέγετε την πόρτα του νουλαπιού για να δώσετε ενιαία όψη στην κουζίνα 
σας. Η ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό διευκολύνοντάς σας 
στο μαγείρεμα. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A+ (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 630 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 64 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 365 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 79 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 500.
Για την εγκατάσταση χρειάζεται επίσης ο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 799 mm.
Βάθος: 358 mm.
Ύψος: 245 mm.
Μήκος καλωδίου: 1090 mm.
Ισχύς κινητήρα: 250W.

RYTMISK 
Απορροφητήρας τοίχου
199€
Ανοξείδωτο ατσάλι 803.889.69

Κλασικός απορροφητήρας με όλες τις βασικές λειτουργίες. Ο διαχρονικός 
σχεδιασμός σε ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει στις περισσότερες κουζίνες και 
με όλες τις συσκευές μας από ανοξείδωτο ατσάλι. Η ταινία  φωτισμού LED σας 
παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: B (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 400 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 66 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 190 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 71 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 400.
Για την εγκατάσταση χρειάζεται επίσης ο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 598 mm.
Βάθος: 471 mm.
Μέγ. ύψος με εξαγωγή: 620-995 mm.
Μέγ. ύψος με ανακύκλωση αέρα: 715-995 mm.
Πλάτος καμινάδας: 167 mm.
Βάθος καμινάδας: 169 mm.
Μήκος καλωδίου: 1090 mm.
Ισχύς κινητήρα: 110W.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα βασικά χαρακτηριστικά στη σελ. 62

Απορροφητήρες Απορροφητήρες

Εντοιχιζόμενοι απορροφητήρες Απορροφητήρες τοίχου
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

RYTMISK 
Απορροφητήρας τοίχου

329€
Ανοξείδωτο ατσάλι. 703.893.42

Κλασικός απορροφητήρας με όλες τις βασικές λειτουργίες. Ο διαχρονικός 
σχεδιασμός σε ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει στις περισσότερες κουζίνες και 
με όλες τις συσκευές μας από ανοξείδωτο ατσάλι. Η ταινία φωτισμού LED σας 
παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: B (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 400 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 65 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 190 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 70 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 400.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 898 mm.
Βάθος: 471 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 620-995 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 715-995 mm.
Πλάτος καμινάδας: 167 mm.
Βάθος καμινάδας: 169 mm.
Μήκος καλωδίου: 1200 mm.
Ισχύς κινητήρα: 110W.

MATÄLSKARE 
Απορροφητήρας τοίχου

249€
Ανοξείδωτο ατσάλι. 903.688.00

Αυτός ο απορροφητήρας με τις λιτές, ευθείες γραμμές, ταιριάζει ιδανικά σε μια 
μοντέρνα κουζίνα. Η ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό και τα 
χαμηλά επίπεδα θορύβου σας επιτρέπουν να μιλάτε με άνεση στους φίλους σας 
όσο μαγειρεύετε.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 511 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 65 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 398 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 70 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 559.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 598 mm.
Βάθος: 458 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 635-1075 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 635-1088 mm.
Πλάτος καμινάδας: 237 mm.
Βάθος καμινάδας: 247 mm.
Μήκος καλωδίου: 1200 mm.
Ισχύς κινητήρα: 210W.

MATÄLSKARE 
Απορροφητήρας τοίχου

249€
Μαύρο. 103.889.77

Αυτός ο απορροφητήρας με τις λιτές, ευθείες γραμμές, ταιριάζει ιδανικά σε μια 
μοντέρνα κουζίνα. Η ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό και τα 
χαμηλά επίπεδα θορύβου σας επιτρέπουν να μιλάτε με άνεση στους φίλους σας 
όσο μαγειρεύετε.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 511 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 65 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 398 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 70 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 559.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 598 mm.
Βάθος: 458 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 635-1075 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 635-1088 mm.
Πλάτος καμινάδας: 237 mm.
Βάθος καμινάδας: 247 mm.
Μήκος καλωδίου: 1200 mm.
Ισχύς κινητήρα: 210W.

MATTRADITION 
Απορροφητήρας τοίχου

249€
Ανοξείδωτο ατσάλι. 703.688.01

Αυτός ο απορροφητήρας με τις στρογγυλεμένες γωνίες, ταιριάζει ιδανικά 
σε μια παραδοσιακή κουζίνα. Η ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο 
φωτισμό και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου σας επιτρέπουν να μιλάτε με άνεση 
στους φίλους σας όσο μαγειρεύετε.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 552 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 63 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 371 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 70 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 440.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 598 mm.
Βάθος: 458 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 745-1067 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 745-1142 mm.
Πλάτος καμινάδας: 237 mm.
Βάθος καμινάδας: 247 mm.
Μήκος καλωδίου: 1380 mm.
Ισχύς κινητήρα: 210W.

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



UPPFRISKANDE 
Απορροφητήρας τοίχου
549€
Ανοξείδωτο ατσάλι 203.891.46

Ένας ισχυρός απορροφητήρας με φωτισμό LED, όπου εσείς αποφασίζετε για το στιλ 
του: μέσα σε ντουλάπι τοίχου ή ελεύθερος με ορατή καμινάδα. Με όποιον τρόπο, η 
εμφάνισή του από ατσάλι θα ενσωματωθεί στο στιλ της κουζίνας σας.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία Booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Έλεγχος αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A+ (from E to A++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα και λειτουργία booster: 724 m³/h.
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 430 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 57 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 354 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 69 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 440.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 80.0 cm.
Βάθος: 51.0 cm.
Ύψος με εξαγωγή: 75.0-103.0 cm.
Ύψος με ανακύκλωση: 73.5-109.0 cm.
Πλάτος καμινάδας 24.0 cm.
Βάθος καμινάδας: 25.0 cm.   
Μήκος καλωδίου: 1.3 m.
Ισχύς κινητήρα 270W.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

6968

MATTRADITION 
Απορροφητήρας τοίχου

249€
Μαύρο 703.891.44

Αυτός ο απορροφητήρας με τις στρογγυλεμένες γωνίες, ταιριάζει ιδανικά 
σε μια παραδοσιακή κουζίνα. Η ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο 
φωτισμό και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου σας επιτρέπουν να μιλάτε με άνεση 
στους φίλους σας όσο μαγειρεύετε.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 552 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής:  65 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 398 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 71 dB (A).

  

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 440.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 598 mm.
Βάθος: 458 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 745-1067 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 745-1142 mm.
Πλάτος καμινάδας: 237 mm.
Βάθος καμινάδας: 247 mm.
Μήκος καλωδίου: 1380 mm.
Ισχύς κινητήρα: 210W.

MATTRADITION 
Απορροφητήρας τοίχου

249€
Λευκό 403.891.45

Αυτός ο απορροφητήρας με τις στρογγυλεμένες γωνίες, ταιριάζει ιδανικά 
σε μια παραδοσιακή κουζίνα. Η ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο 
φωτισμό και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου σας επιτρέπουν να μιλάτε με άνεση 
στους φίλους σας όσο μαγειρεύετε. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 552 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής:  65 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 398 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 71 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 440.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 598 mm.
Βάθος: 458 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 745-1067 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 745-1142 mm.
Πλάτος καμινάδας: 247 mm.
Βάθος καμινάδας: 237 mm.
Μήκος καλωδίου: 1380 mm.
Ισχύς κινητήρα:  210W.

BALANSERAD 
Απορροφητήρας τοίχου

329€
Ανοξείδωτο ατσάλι/γυαλί 903.889.64

Το γυαλί δημιουργεί μια ανάλαφρη εικόνα. Έχει εύκολη πρόσβαση στα κουμπιά 
ελέγχου. Μια ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό  και η μεγάλη 
περιοχή απορρόφησης είναι πολύ αποτελεσματική στους ατμούς, ακόμα και σε 
μεγαλύτερες εστίες. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A+(από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα και λειτουργία booster: 753 m³/h.
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 453 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 60 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 422 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 70 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 559.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 798 mm.
Βάθος: 452 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 734-1262 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 696-1195 mm.
Πλάτος καμινάδας: 310 mm.
Βάθος καμινάδας: 290 mm.
Μήκος καλωδίου:  1390 mm.
Ισχύς κινητήρα: 210W.

Aπορροφητήρες τοίχου



FOKUSERA 
Απορροφητήρας τοίχου

349€
Μαύρο 503.893.38

Ένας απορροφητήρας με έντονο και ξεχωριστό σχεδιασμό θα ξεχωρίσει, ενώ 
ταιριάζει σε κάθε κουζίνα. Μια ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο 
φωτισμό, κάνοντας το μαγείρεμα πιο εύκολο.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A+ (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 669 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 64 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 384 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 69 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 440.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 698 mm.
Βάθος: 450 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 770-1014 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 770-1083 mm.
Πλάτος καμινάδας: 310 mm.
Βάθος καμινάδας: 250 mm.
Μήκος καλωδίου:  1390 mm.
Ισχύς κινητήρα: 260W.

FULLSTÄNDIG 
Απορροφητήρας τοίχου

449€
Λευκό 703.893.37

Αυτός ο απορροφητήρας έχει διαφορετικό σχεδιασμό που προσθέτει 
χαρακτήρα σε κάθε κουζίνα και χωράει σχεδόν παντού. Η ταινία φωτισμού LED 
παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό, κάνοντας το μαγείρεμα πιο εύκολο.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A+ (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα:  640 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 63 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 383 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 68 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 440.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 798 mm.
Βάθος: 498 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 756-1023 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 756-1095 mm.
Πλάτος καμινάδας: 240 mm.
Βάθος καμινάδας: 250 mm.
Μήκος καλωδίου: 1390 mm.
Ισχύς κινητήρα: 260W.

BEMÖTA 
Απορροφητήρας τοίχου

549€
Ανοξείδωτο ατσάλι 903.893.36

Ενεργειακά αποδοτικός απορροφητήρας με σχεδιασμό που διευκολύνει το 
μαγείρεμά σας στην εστία. Η λειτουργία booster απομακρύνει τις έντονες 
μυρωδιές, και η ταινία φωτισμού LED σας παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό για 
άνετο μαγείρεμα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα με λειτουργία booster: 700 m³/h. 
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα:  380 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 60 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 380 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 78 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 500.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 698 mm.
Βάθος: 381 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 815-1065 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 912-1185 mm.
Πλάτος καμινάδας: 300 mm.
Βάθος καμινάδας: 200 mm.
Μήκος καλωδίου: 1090 mm.
Ισχύς κινητήρα: 270W.

FINSMAKARE 
Απορροφητήρας τοίχου

549€
Μαύρο 503.891.40

Λιτός, μοντέρνος σχεδιασμός με γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στο 
καθάρισμα. Η κλίση του απορροφητήρα κάνει την περιοχή της εστίας εύκολα 
προσβάσιμη και οι δυο ταινίες φωτισμού LED με ρυθμιζόμενη ένταση παρέχουν 
ομοιόμορφο φωτισμό, κάνοντας το μαγείρεμα πιο εύκολο.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED

Λειτουργία booster

Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης

Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ενεργειακή κλάση: A++ (από Ε έως Α++)
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα με λειτουργία booster: 740 m³/h. 
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 400 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 59 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 380 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 74 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 500.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 698 mm.
Βάθος: 384 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 782-1057 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 907-1157 mm.
Πλάτος καμινάδας: 298 mm.
Βάθος καμινάδας: 200 mm.
Μήκος καλωδίου: 1090 mm.
Ισχύς κινητήρα: 270W.70 71
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Απορροφητήρες τοίχου



Απορροφητήρες οροφής

7372

FÖLJANDE 
Απορροφητήρας τοίχου

549€
Ανοξείδωτο ατσάλι. 303.889.62

Το ράφι για μπαχαρικά και οι ράγες για να κρεμάτε εργαλεία κουζίνας 
ελευθερώνουν χώρο στον πάγκο και τονίζουν το παραδοσιακό στιλ 
στην κουζίνα σας. Μία ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο φως, 
διευκολύνοντας το μαγείρεμα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED
Λειτουργία booster
Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης
Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα με λειτουργία booster:  813 m³/h.
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα:  437 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 59 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 296 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 67 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 440.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 800 mm.
Βάθος: 480 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 990-1535 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 990-1535 mm.
Πλάτος καμινάδας: 279 mm.
Βάθος καμινάδας: 240 mm.
Μήκος καλωδίου: 1090 mm.
Ισχύς κινητήρα: 160W.

SVÄVANDE 
Απορροφητήρας οροφής

699€
Ανοξείδωτο ατσάλι. 403.890.89

Ο διαχρονικός σχεδιασμός σε ανοξείδωτο ατσάλι δημιουργεί μια κομψή 
εμφάνιση. Η μεγάλη περιοχή απορρόφησης λειτουργεί αποτελεσματικά 
απέναντι στους ατμούς, ακόμα και στις μεγάλες εστίες και ο φωτισμός LED 
παρέχει ομοιόμορφο φως στην νησίδα κουζίνας σας.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED
Λειτουργία booster
Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης
Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα με λειτουργία booster: 710 m³/h.
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα: 360 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 60 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 350 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 75 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 650.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 898 mm.
Βάθος: 598 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 740-1025 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 830-1075 mm.
Πλάτος καμινάδας: 350 mm.
Βάθος καμινάδας: 290 mm.
Μήκος καλωδίου: 1090 mm.
Ισχύς κινητήρα: 270W.

OMNEJD 
Απορροφητήρας οροφής

849€
Ανοξείδωτο ατσάλι. 203.889.86

Το ράφι για μπαχαρικά και οι ράγες για να κρεμάτε εργαλεία κουζίνας 
ελευθερώνουν χώρο στον πάγκο και τονίζουν το παραδοσιακό στιλ στην κουζίνα 
σας. Μία ταινία φωτισμού LED παρέχει ομοιόμορφο φως, διευκολύνοντας το 
μαγείρεμα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός LED
Λειτουργία booster
Φωτισμός ρυθμιζόμενης έντασης
Πίνακας ελέγχου αφής

Απόδοση
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα με λειτουργία booster: 813 m³/h.
Ρυθμός απορρόφησης με εξαγωγή αέρα:  437 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγιστη ταχύτητα εξαγωγής: 59 dB (A).
Ρυθμός απορρόφησης με ανακύκλωση αέρα: 296 m³/h.
Επίπεδο θορύβου σε μέγ. ταχύτητα ανακύκλωσης: 67 dB (A).

Εγκατάσταση 
Για εγκατάσταση σε βαλβίδα: χρησιμοποιείστε τον NYTTIG TUB 150.
Για εγκατάσταση με λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιμοποιείστε το φίλτρο 
άνθρακα NYTTIG FIL 440.
Για την εγκατάσταση αυτή χρειάζεστε επίσης το φίλτρο NYTTIG TUB 150.

Διαστάσεις
Πλάτος: 900 mm.
Βάθος: 600 mm.
Ύψος με εξαγωγή: 1040-1310 mm.
Ύψος με ανακύκλωση: 1040-1310 mm.
Πλάτος καμινάδας: 277 mm.
Βάθος καμινάδας: 278 mm.
Μήκος καλωδίου: 1380 mm.
Ισχύς κινητήρα: 160W.

Απορροφητήρες τοίχου Απορροφητήρες οροφής

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



7574

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

NYTTIG FIL 559 φίλτρο άνθρακα.

900.279.72 50€

NYTTIG FIL 400 φίλτρο άνθρακα.

704.019.47 31€

NYTTIG FIL 650 φίλτρο άνθρακα.

003.953.51. 35€

NYTTIG TUB 150 εύκαμπτος 
σωλήνας εξαγωγής
902.502.59 21€

NYTTIG FIL 440 φίλτρο άνθρακα.

704.019.52 35€

NYTTIG FIL 900 φίλτρο άνθρακα.

604.019.57 20€

NYTTIG FIL 500 φίλτρο άνθρακα.

004.019.55 35€

Φίλτρα άνθρακα

Εύκαμπτοι σωλήνες εξαγωγής απορροφητήρα

Τα φίλτρα άνθρακα απορροφούν αποτελεσματικά τις μυρωδιές της κουζίνας, όταν ο αέρας ανακυκλώνεται. 
Πλένοντας αυτό το φίλτρο άνθρακα περίπου κάθε τρεις μήνες, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να 
διατηρήσει τη λειτουργικότητά του για περίπου 2-3 χρόνια.

Ισχυρός ΚΑΙ 
αθόρυβος; 
Βεβαίως.
Οι απορροφητήρες μας έχουν χαμηλά 
επίπεδα θορύβου, ώστε να μπορείτε άνετα να 
συζητήσετε στην κουζίνα σας.

SVÄVANDE απορροφητήρας 
οροφής.  
Ανοξείδωτο ατσάλι.
603.046.02

499€

NYTTIG FIL 120 φίλτρο άνθρακα.

904.213.36 35€

NYTTIG TUB 125 εύκαμπτος 
σωλήνας εξαγωγής
600.899.85 21€
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Ψυγεία και 
καταψύκτες

Τα ψυγεία και οι καταψύκτες της ΙΚΕΑ είναι γεμάτα με έξυπνες λειτουργίες και 
εξαρτήματα που σας βοηθούν να διατηρήσετε τα τρόφιμά σας φρέσκα για περισσότερο 
χρόνο. Ενσωματωμένα ή ελεύθερα, το καθένα έχει κατασκευαστεί για να ταιριάζει στην 
καθημερινότητα της οικογένειάς σας και για να συμβάλει στην ομαλή ροή εργασιών 
στην κουζίνα σας. Είναι εύκολα στη χρήση και στη φροντίδα και κυρίως έχουν 
ενεργειακή κλάση από Α+ έως Α+++.

Ολόκληρη η σειρά (εκτός από τα TILLREDA και 
LAGAN) συνοδεύεται από 5 χρόνια δωρεάν 
εγγύηση.

Πώς επιλέγουμε ψυγεία και καταψύκτες:

01 02 03

Πόσο φαγητό συνήθως 
αποθηκεύετε στο 
ψυγείο σας ή/και στον 
καταψύκτη σας. Από 
πόσα άτομα αποτελείται 
η οικογένειά σας; Πόσο 
συχνά ψωνίζετε; Έχουμε 
διαφορετικά μεγέθη και 
χωρητικότητες για να 
διαλέξετε.

Χρειάζεστε κάποια ειδική 
λειτουργία ή εξαρτήματα 
για να απλοποιήσετε 
την αποθήκευση και 
την οργάνωση του 
ψυγέιου/καταψύκτη σας; 
Προσφέρουμε εσωτερικά 
για κάθε ανάγκη.

Τι στιλ προτιμάτε και τι 
βολεύει στην κουζίνα 
σας; Επιλέξτε ανάμεσα 
σε ελεύθερες συσκευές 
επενδύοντας στον 
σχεδιασμό της κουζίνας 
σας ή εντοιχισμένες 
συσκευές για μια 
ομοιόμορφη κι ενιαία 
εικόνα.

Βιωσιμότητα
Γνωρίζατε ότι πετάμε περίπου το 25% των τροφίμων που 
αγοράζουμε; Είναι σαν να πετάμε στα σκουπίδια μια στις τέσσερις 
σακούλες από το σούπερ μάρκετ! Τα ψυγεία και οι καταψύκτες 
της ΙΚΕΑ έχουν έξυπνες λύσεις που σας βοηθούν να διατηρήσετε 
τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο. Πετώντας λιγότερο φαγητό, 
εξοικονομείτε χρήματα από αγορές και χρόνο. 

Συμβουλές 
Γνωρίζετε ότι μπορείτε να διατηρήσετε τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο χρονο με έναν εσωτερικό 
ανεμιστήρα; Ο ανεμιστήρας κυκλοφορεί τον δροσερό αέρα και διατηρεί ομοιόμορφη τη θερμοκρασία σε όλο το 
ψυγείο.Και καθώς η θερμοκρασία είναι ίδια παντού, μπορείτε να αποθηκεύσετε ποτά και τρόφιμα όπως θέλετε.
Γνωρίζετε ότι η απόψυξη ή το ξύσιμο των πάγων είναι πλέον μόνο μια κακή ανάμνηση; Η λειτουργία no frost 
αυτομάτως ρυθμίζει τα επίπεδα υγρασίας και αποτρέπει την εξάπλωση του πάγου. 
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Με μια ματιά 

Εντοιχιζόμενα ψυγεία και 
καταψύκτες

Ελεύθερα ψυγεία και καταψύκτες

SVALNA
Χωρητικότητα: 
142 litres

FÖRKYLD
Χωρητικότητα: 
173/14 litres

TINAD
Χωρητικότητα: 
210/79 litres

Ψυγεία και καταψύκτες 
κάτω από τον πάγκο 
εργασίας

HUTTRA
Χωρητικότητα: 
108/18 litres

Τύποι ψυγείων και καταψυκτών

Ελεύθερα 
Αν θέλετε το ψυγείο ή ο καταψύκτης σας να είναι 
ένα μοναδικό κομμάτι στην κουζίνα σας, επιλέξτε 
ανάμεσα στις ελεύθερες συσκευές. Επιπλέον έχουν 
μεγαλύτερη χωρητικότητα από ότι τα εντοιχιζόμενα, 
χωρίς να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο.

Εντοιχιζόμενα κάτω από τον πάγκο 
εργασίας 
Αν έχετε μικρή κουζίνα ή δεν μαγειρεύετε συχνά, 
μπορείτε να εντοιχίσετε το ψυγείο/καταψύκτη 
σας κάτω από τον πάγκο εργασίας ανάμεσα στα 
ντουλάπια βάσης.

Εντοιχιζόμενα 
Αν θέλετε μια ομοιόμορφη εικόνα, μπορείτε να 
εντοιχίσετε το ψυγείο/καταψύκτη σας πίσω από τις 
ίδιες προσόψεις με την υπόλοιπη κουζίνα σας.

SMÅFRUSEN
Χωρητικότητα: 
134 litres

AVKYLD
Χωρητικότητα: 
209 litres

DJUPFRYSA
Χωρητικότητα: 
98 litres

TILLREDA
Χωρητικότητα:  
43 litres

LAGAN
Χωρητικότητα: 97/16 
litres

LAGAN
Χωρητικότητα:
118/52 litres

MEDGÅNG
Χωρητικότητα: 
219/83 litres

VINTERKALL
Χωρητικότητα: 341/171 
litres
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Με την ταχεία κατάψυξη μπορείτε γρήγορα να ελαττώσετε τη 
θερμοκρασία για να διατηρήσετε την φρεσκάδα και τα θρεπτικά 
συστατικά του φαγητού, ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες.

Ο διακόπτης για την γρήγορη ψύξη σας επιτρέπει να έχετε γρήγορα 
κρύα φαγητά και ποτα, ιδανικά μετά από ψώνια στο σούπερ μάρκετ.

Το φινίρισμα που απωθεί τις δαχτυλιές σας βοηθάει να 
διατηρήσετε την επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι καθαρή 
καθημερινά.

Δεν θα χρειαστεί να κάνετε απόψυξη ή να ξύσετε πάγο ξανά. Η 
λειτουργία no frost αυτόματα ρυθμίζει τα επίπεδα υγρασίας για να 
αποτρέψει την εξάπλωση του πάγου στα τρόφιμα ή στο ψυγείο.

Ένας ενσωματωμένος ανεμιστήρας διαχέει τον αέρα και 
διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία παντού, επιτρέποντάς σας να 
χρησιμοποιήσετε όλο τον χώρο και να αποθηκεύσετε σε όποιο 
σημείο θέλετε κάθε είδους τρόφιμα και ποτά.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις λειτουργίες στη σελ. 80

SVALNA 
IKEA 500 Εντοιχιζόμενο ψυγείο

299€
102.823.77

Ένα μικρό ψυγείο για κουζίνες μικρού μεγέθους. 
Συνδυάζεται καλά με τον καταψύκτη DJUPFRYSA. 

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Ταχεία ψύξη

Φωτισμός LED

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Εξαρτήματα 
4 ρυθμιζόμενα ράφια.
1 συρτάρι για φρούτα και λαχανικά.
1 αυγοθήκη.

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: F (από G ως A ).
Κατανάλωση ενέργειας: 117 kWh/year
Επίπεδο θορύβου: 38 dB (A).
Περιλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης.

Όγκος/λίτρα: 142.

Διαστάσεις
Π54×Β54,9×Υ87.3 cm.

Περισσότερες λειτουργίες

Λειτουργίες ψυγείου και καταψύκτη
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΨΥΓΕΙΑ

AVKYLD 
IKEA 500 Εντοιχιζόμενο 
ψυγείο
449€
704.998.35

Ένα ψυγείο μεσαίου μεγέθους 
με ρυθμιζόμενα ράφια που σας 
επιτρέπει να προσαρμόσετε τον 
χώρο του για τις ανάγκες σας. 

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Ταχεία ψύξη

Λειτουργία διακοπών

Φωτισμός LED

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Εξαρτήματα 
3 ρυθμιζόμενα ράφια.
1 θήκη για μπουκάλια.
1 συρτάρι για φρούτα και λαχανικά.
1 αυγοθήκη.

Τεχνικές πληροφορίες

Ενεργειακή κλάση: F (από G ως A ).
Κατανάλωση ενέργειας: 127 kWh/year
Επίπεδο θορύβου: 35 dB (A).
Περιλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης.

Όγκος/λίτρα: 209.

Διαστάσεις
Π59.7×Β54.5×Υ91.9 cm.

FÖRKYLD 
IKEA 500 Εντοιχιζόμενο 
ψυγείο με κατάψυξη
449€
904.964.64

Μεσαίου μεγέθους με μικρή 
κατάψυξη και ρυθμιζόμενα ράφια 
για να μπορείτε να προσαρμόσετε 
τον χώρο στις ανάγκες σας.

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Ταχεία ψύξη

Λειτουργία διακοπών

Φωτισμός LED

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Εξαρτήματα 
2 ρυθμιζόμενα ράφια.
1 θήκη για μπουκάλια
1 συρτάρι για φρούτα και λαχανικά.
1 αυγοθήκηy.
1 παγοθήκη.
1 ξύστρα πάγου.

Τεχνικές πληροφορίες

Ενεργειακή κλάση: F (από G ως A ).
Κατανάλωση ενέργειας: 182 kWh/year
Επίπεδο θορύβου: 35 dB (A).
Περιλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης..

Όγκος/λίτρα: 174/14.

Διαστάσεις
Π54.0×Β54.9×Υ121.8 cm.



ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

82

DJUPFRYSA 
Εντοιχιζόμενος καταψύκτης

349€
603.422.32

Μικρός και αποδοτικός, με διαφανή συρτάρια ώστε 
να βλέπετε το περιεχόμενό τους. Συνδυάζεται καλά 
με το ψυγείο SVALNA.

Λειτουργίες

Λειτουργία αυτόματης απόψυξης

Ταχεία κατάψυξη

Θήκη για μπουκάλια

Φωτισμός LED

Έλεγχος αφήςl

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Εξαρτήματα 
4 συρτάρια κατάψυξης.
1 δίσκος για παγάκια.
1 ξύστρα πάγου.

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: E (από G ως A ).
Κατανάλωση ενέργειας: 177 kWh/year.
Επίπεδο θορύβου: 34 dB (A).
Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης.

Όγκος/λίτρα: 98.

Διαστάσεις

Π54×Β54,9×Υ87,3 cm.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις λειτουργίες στη σελ. 80

TINAD 
IKEA 550 Εντοιχιζόμενο ψυγείο/
καταψύκτης

669€
604.999.54

Ένας ψυγειοκαταψύκτης με ρυθμιζόμενα ράφια 
και θήκη για μπουκάλια, ώστε να μπορείτε να 
διαμορφώνετε τον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες 
σας. 

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Ταχεία ψύξη

Λειτουργία διακοπών

Αυτόματη απόψυξη 

Ταχεία κατάψυξη

Θήκη για μπουκάλια

Φωτισμός Led

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Εξαρτήματα 
3 ρυθμιζόμενα ράφια.
1 συρτάρι για φρούτα και λαχανικά.
1 αυγοθήκη.
1 ράφι για μπουκάλια.
3 συρτάρια κατάψυξης.
1 δίσκος για παγάκια.
1 ξύστρα πάγου.

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: F (από G ως A )..
Κατανάλωση ενέργειας: 282 kWh/year.
Επίπεδο θορύβου: 35 dB (A).
Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης

Όγκος/λίτρα: 210/79.

Διαστάσεις
Π54×Β54,5×Υ185,7 cm.
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LAGAN 
Ψυγείο με κατάψυξη

229€
Λευκό. 004.969.39

Αυτό το ελεύθερο ψυγείο με τμήμα κατάψυξης έχει 
όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζεστε. Το 
μικρό του μέγεθος το κάνει ιδανικό για κουζίνες 
μικρού μέγεθους. Τα ρυθμιζόμενα ράφια σας 
επιτρέπουν να διαμορφώσετε τον εσωτερικό του 
χώρο.

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Γρήγορη ψύξη

Λειτουργία διακοπών

 Φωτισμός LED

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Απωθεί τις δακτυλιές

Εξαρτήματα 
2 ρυθμιζόμενα ράφια.
1 συρτάρι για φρούτα και λαχανικά.
1 ξύστρα για πάγο.

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: F (from G to A ).
Κατανάλωση ενέργειας: 175 kWh/year.
Επίπεδο θορύβου: 39 dB (A).
Περιλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης.

Όγκος/λίτρα: 97/16.

Διαστάσεις
Π55×Β57×Υ84,5 cm.

TILLREDA 
Ψυγείο

119€
Λευκό. 104.969.53

Ένα μικρό ψυγείο για κουζίνα μικρού μεγέθους.
Eίναι επίσης χρήσιμο στο γραφείο, στο υπόγειο, 
στον ξενώνα, στο φοιτητικό δωμάτιο ή όπου 
αλλού μπορεί να θέλετε γρήγορη πρόσβαση σε ένα 
αναψυκτικό ή ένα σνακ.

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Γρήγορη ψύξη

Λειτουργία διακοπών

 Φωτισμός LED

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Απωθεί τις δακτυλιές

Εξαρτήματα 
1 συρμάτινο ράφι
1 δίσκος απόψυξης

Tεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: F (from G to A ).
Κατανάλωση ενέργειας: 100 kWh/year
Επίπεδο θορύβου: 41 dB (A)
Περιλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης

Όγκος/λίτρα: 43

Διαστάσεις
Π47,2×Β45×Υ49,2 cm

LAGAN
Ψυγειοκαταψύκτης 

399€
Λευκό 704.901.18

Αυτός ο ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης 
έχει όλες τις βασικές λειτουργίες που 
χρειάζεστε.Έχει ρυθμιζόμενα ράφια ώστε 
να προσαρμόζετε τον χώρο και χάρη στα 
διαφανή συρτάρια βλέπετε εύκολα το 
περιεχόμενό τους.

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Γρήγορη ψύξη

Λειτουργία διακοπών

Αυτόματη απόψυξη

Ταχεία κατάψυξη

Θήκη για μπουκάλια

Φωτισμός LED

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Απωθεί τις δακτυλιές

Εξαρτήματα 
2 ρυθμιζόμενα ράφια.
1 συρτάρι για φρούτα και λαχανικά.
1 καπάκι κατάψυξης.
2 συρτάρια κατάψυξης. 

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: F (from G to A ).
Κατανάλωση ενέργειας: 240 kWh/year
Επίπεδο θορύβου: 39 dB (A).
Περιλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης.

Όγκος/λίτρα: 118/52.

Διαστάσεις
Π50×Β54×Υ141.8 cm.
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HUTTRA 
ΙΚΕΑ 500 Εντοιχιζόμενο ψυγείο με 
κατάψυξη

369€
Λευκό. 104.999.18

Μικρό ψυγείο με τμήμα κατάψυξης, για να τα 
έχετε όλα σε μια συσκευή, κατάλληλη για μικρούς 
χώρους.

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Γρήγορη ψύξη

Λειτουργία διακοπών

Φωτισμός LED

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Εξαρτήματα 
2 ρυθμιζόμενα ράφια.
2 συρτάρια για φρούτα και λαχανικά.
1 αυγοθήκη.
1 ξύστρα για πάγο.

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: F (από G έως A )
Κατανάλωση ενέργειας: 187 kWh/year.
Επίπεδο θορύβου: 39 dB (A).
Περιλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης.

Όγκος/λίτρα: 108/18.

Διαστάσεις
Π59,6×Β54,5×Υ81,5 cm.

ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις λειτουργίες στη σελ. 80

SMÅFRUSEN 
IKEA 500 Εντοιχιζόμενο 
ψυγείο

399€

Λευκό 104.947.70

Πρακτικό για μικρότερους 
χώρους καθώς μπορείτε να το 
τοποθετήσετε κάτω από τον 
πάγκο εργασίας.. 

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Γρήγορη ψύξη

Λειτουργία διακοπών

Φωτισμός LED

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Εξαρτήματα 
3 adjρυθμιζόμενα ράφια.
1 συρτάρι για φρούτα και λαχανικά.
1 αυγοθήκη

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: F (από G έως A ).
Κατανάλωση ενέργειας:: 116 kWh/year
Επίπεδο θορύβου: 37 dB (A).
Περιλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης.

Όγκος/λίτρα: 134.

Διαστάσεις
Π59.6×Β54.7×Υ81.9 cm.
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ΕΛΕΥΘΕΡOI ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

MEDGÅNG 
IKEA 500 Ψυγειοκαταψύκτης 
649€
Ανοξείδωτο 504.901.24

Ένας ψυγειοκαταψύκτης με κρυμμένα 
χερούλια για ενιαία εμφάνιση. Έχει 
ενσωματωμένο ανεμιστήρα που κυκλοφορεί 
τον αέρα για να διατηρείται μία σταθερή 
θερμοκρασία καθώς και μία εύκολη στη 
χρήση οθόνη αφής και αυτόματη απόψυξη.

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Ταχεία ψύξη

Λειτουργία διακοπών

Φωτισμός LED

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Απωθεί τις δαχτυλιές

Εξαρτήματα 
3 ρυθμιζόμενα ράφια.
1 συρτάρι για φρούτα και λαχανικά.
1 τμήμα χαμηλής θερμοκρασίας.
3 συρτάρια κατάψυξης.

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: E (από G έως A ).
Κατανάλωση ενέργειας: 232 kWh/year
Επίπεδο θορύβου: 41 dB (A).
Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης.

Χωρητικότητα/λίτρα: 219/83.

Διαστάσεις
Π59.5×Β63×Υ187.4 cm.

VINTERKALL 
IKEA 700 Ψυγειοκαταψύκτης με 
διπλή πόρτα
1299€
Ανοξείδωτο 604.901.28

Αυτός ο ιδιαίτερα πλατύς ψυγειοκαταψύκτης 
προσφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα και 
ευκολότερη πρόσβαση στα τρόφιμα. Ο 
έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας στα 
συρτάρια του ψυγείου σας επιτρέπει να 
προσαρμόζετε το μικροκλίμα των συρταριών 
ανάλογα με το περιεχόμενό τους. 

Λειτουργίες

Αερόψυκτο

Ταχεία ψύξη

Λειτουργία διακοπών

Φωτισμός LED

Έλεγχος αφής

Συναγερμός πόρτας

Συναγερμός θερμοκρασίας

Απωθεί τις δαχτυλιές

Εξαρτήματα 
3 ρυθμιζόμενα ράφια.
2 συρτάρια για φρούτα και λαχανικά.
2 μεγάλα συρτάρια κατάψυξης με διαχωριστικά

Τεχνικές πληροφορίες
Ενεργειακή κλάση: F (από G έως A ).
Κατανάλωση ενέργειας: 382 kWh/year
Επίπεδο θορύβου: 40 dB (A).
Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης.

Χωρητικότητα/λίτρα: 341/171.

Διαστάσεις
Π83.3×Β65.5×Υ189.8 cm.
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Βιωσιμότητα
Καθίστε, χαλαρώστε και εξοικονομήστε νερό! Αφήστε το πλυντήριο πιάτων να πλύνει ενώ εσείς 
χαλαρώνετε μετά το φαγητό ή κάνετε κάτι άλλο που σας αρέσει. Το πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιεί 
λιγότερο νερό και ενέργεια, από ότι το πλύσιμο πιάτων στο χέρι. Έτσι απλά εξοικονομείτε χρόνο και 
χρήματα, ενώ ενισχύετε τη βιωσιμότητα στο σπίτι σας.Επίπεδα θορύβου

Τα επίπεδα θορύβου για τις συσκευές μετρώνται σε decibels (dB). Οι συσκευές μας 
έχουν ελεγχθεί ώστε να καθοριστεί το επίπεδο θορύβου τους. Για τα πλυντήρια 
πιάτων το πρόγραμμα λειτουργίας ή ο τύπος εγκατάστασης μπορεί να επηρεάσουν 
τα επίπεδα θορύβου. Αναζητήστε το επίπεδο decibel (dB) της συσκευής, στις τεχνικές 
πληροφορίες και επιλέξτε το πλυντήριο πιάτων που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες 
και την άνεσή σας. 

Πλυντήρια 
πιάτων
Πλένοντας τα πιάτα στο πλυντήριο και όχι στο χέρι, εξοικονομείτε νερό και ενέργεια, 
και είναι και πιο υγιεινό. Όλα τα πλυντήριά μας είναι ενεργειακής κλάσης A+ ως A+++, 
σας βοηθούν να εξοικονομήσετε χρήματα και να ενισχύσετε τη βιωσιμότητα στο σπίτι 
σας. Τα πλήρως ενσωματωμένα μοντέλα μας έχουν σχεδιαστεί να συνδυάζονται με την 
πόρτα της επιλογής σας για να ταιριάζουν με την υπόλοιπη κουζίνα σας. Το ευρύχωρο 
εσωτερικό τους έχει χώρο για πολλά πιάτα.

Όλα τα πλυντήρια πιάτων (εκτός από τα TILLREDA 
και LAGAN) συνοδεύονται από 5 χρόνια δωρεάν 
εγγύηση

Πώς επιλέγουμε πλυντήριο πιάτων:

01 02

Τι διαθέσιμο χώρο έχετε και πόσοι είστε 
στην οικογένειά σας; Έχουμε πλυντήρια 
πιάτων σε διάφορα μεγέθη και με 
διαφορετικές χωρητικότητες.

Υπάρχουν κάποιες λειτουργίες 
ιδιαίτερης σημασίας για σας; Θα θέλατε 
μήπως 3 επίπεδα αποθήκευσης για 
περισσότερο χώρο για πιάτα; Έτσι θα 
πλένετε περισσότερα πιάτα και θα 
απολαμβάνετε μια καθαρή κουζίνα.

504030 60<dB

Συμβουλές 
Γνωρίζετε ότι όλα τα πλυντήρια πιάτων μας είναι ενσωματωμένα; Για μια ομοιόμορφη εικόνα, μπορείτε να 
βάλετε την ίδια πρόσοψη με την υπόλοιπη κουζίνα σας.

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να στεγνώσετε τα πιάτα γρηγορότερα ενώ χρησιμοποιείτε λιγότερη ενέργεια; Λέγεται 
αυτόματο-άνοιγμα! Στο τέλος του προγράμματος στεγνώματος, η πόρτα του πλυντηρίου ανοίγει μόνη της ώστε 
τα πιάτα να στεγνώσουν καλύτερα. 
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Τα πλυντήρια πιάτων μας έχουν 
διαφορετικά μεγέθη για διαφορετικές 
ανάγκες και κουζίνες. Έχουν πλάτος 45 cm 
ή 60 cm, και μπορείτε να επιλέξετε μοντέλα 
με 2 ή 3 επίπεδα - τα 3 επίπεδα έχουν 
περισσότερο χώρο.

Η λειτουργία προγραμματισμένης 
έναρξης σας επιτρέπει να λειτουργήσετε 
το πλυντήριο πιάτων όποτε θέλετε. Οι 
συσκευές μας μπορεί να λειτουργήσουν με 
καθυστέρηση από 3 ως 24 ώρες.

Όλα τα πλυντήρια πιάτων μας 
εντοιχίζονται πλήρως ώστε να ταιριάζουν 
με την υπόλοιπη κουζίνα σας.

Με ρυθμιζόμενα καλάθια μπορείτε να 
δημιουργήσετε χώρο για πιάτα και ποτήρια 
διαφορετικών μεγεθών.

Ο φωτισμός LED μέσα στο πλυντήριο 
πιάτων παρέχει βολικό φωτισμό όταν 
βάζετε και βγάζετε τα πιάτα.

Με τα πλυντήρια πιάτων μας 
εξοικονομείτε νερό: τα πιάτα σας θα 
λάμπουν από καθαριότητα μόνο με μικρή 
ποσότητα νερού.

Προγράμματα Προαιρετικές λειτουργίες

Λειτουργίες πλυντηρίων πιάτων

Τα μαλακά πλαστικά στηρίγματα κρατούν 
τα ποτήρια στη θέση τους και μειώνουν 
τις πιθανότητες να σπάσουν. Επίσης, στα 
καλάθια για τα μαχαιροπίρουνα μπορείτε 
να τοποθετήσετε τα εργαλεία όρθια ώστε 
να καθαριστούν καλύτερα.

Προς το τέλος του προγράμματος, η 
λειτουργία αυτόματου ανοίγματος ανοίγει 
αυτόματα την πόρτα ώστε τα πιάτα να 
στεγνώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Για όλα τα είδη φορτίου – πιάτα, μαχαιροπίρουνα, κατσαρόλες 
και τηγάνια.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
Μια επιλογή βιωσιμότητας κι εξοικονόμησης νερού. Προτείνεται 
για κανονικά λερωμένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα.

ΓΡΗΓΟΡΟ 
Ιδανικό όταν βιάζεστε ή δεν έχετε πολλά πιάτα. Για πρόσφατα 
χρησιμοποιημένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα.

ΕΝΤΑΤΙΚΟ 
Για όλα τα είδη φορτίου - πιάτα, μαχαιροπίρουνα, μαγειρικά 
σκεύη - όταν είναι ιδιαίτερα λερωμένα.

ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ιδανικό για κανονικά λερωμένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ
Σχεδόν αθόρυβο - ιδανικό για σπίτια ανοιχτής διαρρύθμισης 
ή όταν το πλυντήριο πιάτων είναι κοντά εκεί που τρώτε. Για 
κανονικά λερωμένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 
Για ευαίσθητα πιάτα και ποτήρια που δεν είναι πολύ λερωμένα. 

ΠΡΟΠΛΥΣΗ 
Πρόγραμμα πρόπλυσης για πολύ λερωμένα πιάτα. 

DRY PLUS
Μία  υψηλότερη θερμοκρασία κατά το τελευταίο ξέβγαλμα και μια 
παρατεταμένη φάση στεγνώματος εξασφαλίζει το στέγνωμα, ακόμα 
και των πλαστικών.

EXTRA HYGIENE
Μια υψηλήτερη θερμοκρασιά (70°C) για τουλάχιστον δέκα λεπτά 
κατά το τελευταίο ξέβγαλμα προσφέρει καλύτερο αποτέλεσμα 
υγιεινής και απολύμανσης.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Ελαττώνει τον χρόνο πλυσίματος κατά περίπου 66%, ανάλογα το 
πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ελαττώνει την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 
Ιδιαίτερα εντατικό πλύσιμο στο πιο χαμηλό καλάθι, ιδανικό για πολύ 
λερωμένα πιάτα αλλά και τηγάνια και ταψιά.

HALF-LOAD
Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα με λίγα πιάτα. Η διάρκεια του 
προγράμματος είναι μικρότερη, η κατανάλωση νερού και ενέργειας 
ελαττώνονται. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε λιγότερεο 
απορρυπαντικό από ότι όταν είναι γεμάτο το πλυντήριο.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιεί συντήρηση του πλυντηρίου 
πιάτων, καθαρίζοντας το εσωτερικό του με ζεστό νερό.

Η φωτεινή ένδειξη της ώρας στο δάπεδο σας ενημερώνει πόση 
ώρα απομένει για να τελειώσει το πρόγραμμα πλύσης.

Με τη λειτουργία της φωτεινής ένδειξης στο δάπεδο, γνωρίζετε 
πότε το πλυντήριό σας λειτουργεί.
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Πλήρη περιγραφή των λειτουργειών και των οδηγιών εγκατάστασης μπορείτε να βρείτε στο ikea.grΓια περισσότερες λεπτομέρειες για τις λειτουργίες, δείτε τη σελ. 90

Πλυντήρια πιάτων

Με μια ματιά

LAGAN 
60 cm

PROFFSIG 
60 cm

RENGÖRA 
60 cm

DISKAD 
60 cm

RENODLAD 
60 cm 

MEDELSTOR 
45 cm

HYGIENISK 
60 cm

LAGAN 60 cm
Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
379€
504.754.25

Ένα αξιόπιστο πλυντήριο πιάτων που έχει 
όλες τις βασικές λειτουργίες που χρειάζεστε 
για να κάνετε τη δουλειά σας.

Βασικά χαρακτηριστικά

Αριθμός σερβίτσιων: 13
Ηχητικό σήμα
Φωτεινή ένδειξη στο δάπεδο
Φωτεινή ένδειξη ώρας στο δάπεδο
Ρυθμιζόμενο άνω καλάθι
Αναβολή έναρξης (3 h)
Εσωτερικός φωτισμός LED
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας
Συρόμενος δίσκος μαχαιροπίρουνων

 Σύστημα διακοπής νερού

Προγράμματα

Αυτόματο 
Κανονικό
Οικολογικό
Εντατικό
Γρήγορο
Για ευαίσθητα
Πρόπλυση
Αθόρυβο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

Συντήρηση συσκευής

Απόδοση 
Ενεργειακή κλάση: E (από G έως A ).
Κατανάλωση ενέργειας: 0.94/kWh/κανονικό 
πρόγραμμα, eco πρόγραμμα.
Κατανάλωση νερού: 9.9 litres/κανονικό πρόγραμμα, 
eco πρόγραμμα.
Επίπεδο θορύβου: 46 dB (A).

Εγκατάσταση 
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο 
τεχνίτη. 
Το καλώδιο παροχής ρεύματος και η πρίζα 
περιλαμβάνονται.
Περιλαμβάνεται φράγμα διάχυσης για πρόσθετη 
προστασία από την υγρασία.

Διαστάσεις
Π59.6×Β55.0×Υ81.8 cm.

RENGÖRA 60 cm
Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
489€
404.755.72

Δεν θα χρειαστεί να ξαναπλύνετε μεγάλα πιάτα 
ζυμαρικών ή ψηλά ποτήρια στο χέρι. Το άνω 
καλάθι είναι ρυθμιζόμενο ώστε να προσαρμόζετε 
τον χώρο. Έχει όλες τις βασικές λειτουργίες 
που χρειάζεστε για να σας κάνει την ζωή στην 
κουζίνα πιο εύκολη.

Βασικά χαρακτηριστικά

Αριθμός σερβίτσιων: 13
Ηχητικό σήμα
Φωτεινή ένδειξη στο δάπεδο
Φωτεινή ένδειξη ώρας στο δάπεδο
Ρυθμιζόμενο άνω καλάθι
Αναβολή έναρξης (up to 12h)
Εσωτερικός φωτισμός LED
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας
Συρόμενος δίσκος μαχαιροπίρουνων

 Σύστημα διακοπής νερού

Προγράμματα

Αυτόματο 
Κανονικό
Οικολογικό
Εντατικό
Γρήγορο
Για ευαίσθητα
Πρόπλυση
Αθόρυβο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

Συντήρηση συσκευής

Απόδοση 
Ενεργειακή κλάση: E (από G έως A ).
Κατανάλωση ενέργειας:0.94/kWh/κανονικό 
πρόγραμμα, eco πρόγραμμα.
Κατανάλωση νερού: 12 litres/κανονικό πρόγραμμα, 
eco πρόγραμμα.
Επίπεδο θορύβου: 46 dB (A).

Εγκατάσταση 
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο 
τεχνίτη. 
Το καλώδιο παροχής ρεύματος και η πρίζα 
περιλαμβάνονται. 
Περιλαμβάνεται φράγμα διάχυσης για πρόσθετη 
προστασία από την υγρασία.

Διαστάσεις
Π59.8×Β55.5×Υ82 cm.

RENODLAD 60 cm
Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
549€
904.756.16

Αυτό το πλυντήριο πιάτων έχει 2 επίπεδα 
για πιάτα, ένα καλάθι για μαχαιροπίρουνα 
και πολλά προγράμματα για να καλύψουντ 
ις ανάγκες σας. Διευκολύνει την 
καθημερινότητα στην κουζίνα κι εσείς 
μπορείτε να χαλαρώσετε γνωρίζοντας ότι 
εξοικονομείτε νερό κι ενέργεια.

Βασικά χαρακτηριστικά

Αριθμός σερβίτσιων: 13
Ηχητικό σήμα
Φωτεινή ένδειξη στο δάπεδο
Φωτεινή ένδειξη ώρας στο δάπεδο
Ρυθμιζόμενο άνω καλάθι
Αναβολή έναρξης (1-24h)
Εσωτερικός φωτισμός LED
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας
Συρόμενος δίσκος μαχαιροπίρουνων

 Σύστημα διακοπής νερού

Προγράμματα

Αυτόματο 
Κανονικό
Οικολογικό

 Εντατικό
Γρήγορο
Για ευαίσθητα
Πρόπλυση
Αθόρυβο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

Συντήρηση συσκευής

Απόδοση 
Ενεργειακή κλάση: D (από G έως A ).
Κατανάλωση ενέργειας:0.84/kWh/κανονικό 
πρόγραμμα, eco πρόγραμμα.
Κατανάλωση νερού:: 9.9 litres/κανονικό πρόγραμμα, 
eco πρόγραμμα.
Επίπεδο θορύβου: 44 dB (A).

Εγκατάσταση 
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο 
τεχνίτη. 
.
Το καλώδιο παροχής ρεύματος και η πρίζα 
περιλαμβάνονται.
Περιλαμβάνεται φράγμα διάχυσης για πρόσθετη 
προστασία από την υγρασία.

Διαστάσεις
W59.6×D55.0×H81.8 cm.

VÅGLIG συνδετική ράγα για προσόψεις. 
Μπορείτε εύκολα να ευθυγραμμίσετε το 
πλυντήριο πιάτων με τις πόρτες και τις 
πρόσοψεις συρταριών στην κουζίνα σας και να 
δημιουργήσετε μία ομοιόμορφη εμφάνιση με τη 
βοήθεια της συνδετικής ράγας VÅGLIG.

004.845.16 20€

Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων

LAGAN 
60 cm

Εξαρτήματα

HYGIENISK 60 cm
Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
679€
204.756.10

Ένα ευρύχωρο πλυντήριο πιάτων που 
εξοικονομεί ενέργεια κι έχει πολλές λειτουργίες 
θα απλοποιήσει την καθημερινότητά σας. Είναι 
εκπληκτικά αθόρυβο και δεν θα σας ενοχλεί όσο 
συζητάτε. Μια καλή επιλογή όταν περνάτε πολύ 
ώρα στην κουζίνα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Αριθμός σερβίτσιων: 14
Ηχητικό σήμα
Φωτεινή ένδειξη στο δάπεδο
Φωτεινή ένδειξη ώρας στο δάπεδο
Ρυθμιζόμενο άνω καλάθι
Αναβολή έναρξης (1-24h)
Εσωτερικός φωτισμός LED
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας
Συρόμενος δίσκος μαχαιροπίρουνων

 Σύστημα διακοπής νερού

Προγράμματα

Αυτόματο 
Κανονικό
Οικολογικό
Εντατικό
Γρήγορο
Για ευαίσθητα
Πρόπλυση
Αθόρυβο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

Συντήρηση συσκευής

Απόδοση 
Ενεργειακή κλάση: D (από G έως A ).
Κατανάλωση ενέργειας:0.85/kWh/κανονικό 
πρόγραμμα, eco πρόγραμμα.
Κατανάλωση νερού::10.5 litres/κανονικό πρόγραμμα, 
eco πρόγραμμα.
Επίπεδο θορύβου:42 dB (A).

Εγκατάσταση 
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο 
τεχνίτη. 
.
Το καλώδιο παροχής ρεύματος και η πρίζα 
περιλαμβάνονται.
Περιλαμβάνεται φράγμα διάχυσης για πρόσθετη 
προστασία από την υγρασία.

Διαστάσεις
Π59.6×Β55.0×Υ81.8 cm.

LAGAN 
45 cm
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Πλυντήρια πιάτωνΠλυντήρια πιάτων

PROFFSIG 60 cm
Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
749€
404.754.21

Αυτό το πλυντήριο πιάτων έχει χώρο για μεγάλα πιάτα, ποτήρια 
κρασιού και κατσαρόλςε ώστε να χαλαρώνετε μετά από το φαγητό 
ενώ παράλληλα εξοικονομείτε νερό και ενέργεια. Έχει πολλές έξυπνες 
λειτουργίες για να κάνουν τη ροή εργασίων στην κουζίνα πιο εύκολη 
και αποδοτική.. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Αριθμός σερβίτσιων: 13
Ηχητικό σήμα
Φωτεινή ένδειξη στο δάπεδο
Φωτεινή ένδειξη ώρας στο δάπεδο
Ρυθμιζόμενο άνω καλάθι
Αναβολή έναρξης (1-24h)
Εσωτερικός φωτισμός LED
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας
Συρόμενος δίσκος για μαχαιροπίρουνα

 Σύστημα διακοπής νερού

Προγράμματα

Αυτόματο 
Κανονικό
Οικολογικό
Εντατικό
Γρήγορο
Για ευαίσθητα
Πρόπλυση
Αθόρυβο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

DryPlus
ExtraHygiene
Εντατική ζώνη
Εξοικονόμηση χρόνου

Απόδοση
Energy efficiency class: D (from G to A ).
Energy consumption:0.84/kWh/standard cycle, eco programme.
Water consumption: 9.5 litres/standard cycle, eco programme.
Noise level: 44 dB (A).

Εγκατάσταση 
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνίτη. 
Το καλώδιο παροχής ρεύματος και η πρίζα περιλαμβάνονται.
Περιλαμβάνεται φράγμα διάχυσης για πρόσθετη προστασία από την υγρασία.

Διαστάσεις
Π59.8×Β55.0×Υ86.5 cm.

DISKAD 60 cm
Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
799€
404.754.16

Ένα πλυντήριο πιάτων που εξοικονομεί νερό κι έχει όλες τις 
λειτουργίες που χρειάζεστε. Με πολλά άτομα γύρω από το τραπέζι 
χρειάζεστε ένα αποδοτικό πλυντήριο πιάτων με μεγάλη χωρητικότητα.
Επίσης είναι αθόρυβο για να απολαμβάνετε την κουβέντα μετά το 
φαγητό. 

Βασικά χαρακτηριστικά

Αριθμός σερβίτσιων: 14
Ηχητικό σήμα
Φωτεινή ένδειξη στο δάπεδο
Φωτεινή ένδειξη ώρας στο δάπεδο
Ρυθμιζόμενο άνω καλάθι
Αναβολή έναρξης (1-24h)
Εσωτερικός φωτισμός LED
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας
Συρόμενος δίσκος για μαχαιροπίρουνα

 Σύστημα διακοπής νερού

Προγράμματα

Αυτόματο 
Κανονικό
Οικολογικό
Εντατικό
Γρήγορο
Για ευαίσθητα
Πρόπλυση
Αθόρυβο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

DryPlus
ExtraHygiene
Εντατική ζώνη
Εξοικονόμηση χρόνου
Half load

Απόδοση 
Energy efficiency class: D (from G to A ).
Energy consumption:0.85/kWh/standard cycle, eco programme.
Water consumption: 9.5 litres/standard cycle, eco programme.
Noise level: 42 dB (A).

Εγκατάσταση 
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνίτη. 

Το καλώδιο παροχής ρεύματος και η πρίζα περιλαμβάνονται. 
Περιλαμβάνεται φράγμα διάχυσης για πρόσθετη προστασία από την υγρασία.

Διαστάσεις
Π59.8×Β55.0×Υ86.5 cm.

MEDELSTOR 45 cm 
Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
449€
104.755.02

Ιδανικό για μικρούς χώρους και πολύ πρακτικό. Αυτό το πλυντήριο 
πιάτων έχει διάφορες έξυπνες λειτουργίες και 3 επίπεδα που 
αυξάνουν τη χωρητικότητά του. Ένας πρακτικός βοηθός στην κουζίνα 
σας που εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια.

Βασικά χαρακτηριστικά

Αριθμός σερβίτσιων: 10
Ηχητικό σήμα
Φωτεινή ένδειξη στο δάπεδο
Φωτεινή ένδειξη ώρας στο δάπεδο
Ρυθμιζόμενο άνω καλάθι
Αναβολή έναρξης (1-24h)
Εσωτερικός φωτισμός LED
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας
Συρόμενος δίσκος για μαχαιροπίρουνα

 Σύστημα διακοπής νερού

Προγράμματα

Αυτόματο 
Κανονικό
Οικολογικό
Εντατικό
Γρήγορο
Για ευαίσθητα
Πρόπλυση
Αθόρυβο

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

Συντήρηση συσκευής

Απόδοση 
A+++ (από D έως A+++).
188 kWh/year.
Κατανάλωση ενέργειας: 0.66 kWh/κανονικό πρόγραμμα, eco πρόγραμμα.
Κατανάλωση νερού: 10 litres/κανονικό πρόγραμμα, eco πρόγραμμα.
Επίπεδο θορύβου: 44 dB (A).

Εγκατάσταση 
Εγκατάσταση to be made by qualified installer
Το καλώδιο παροχής ρεύματος και η πρίζα περιλαμβάνονται.
Περιλαμβάνεται φράγμα διάχυσης για πρόσθετη προστασία από την υγρασία.

Διαστάσεις
Π44.6×Β55.0×Υ81.8 cm.

Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων

Πλήρη περιγραφή λειτουργιών και οδηγιών εγκατάστασης μπορείτε να βρείτε στο ikea.gr

LAGAN 45 cm 
Integrated dishwasher
349€
104.756.20

A reliable, water- and energy-saving dish-
washer that has all the basic functions you 
need to get the job done. Perfect when 
you are seeking everyday convenience in a 
smaller living space. 

Key features

Number of place settings: 10
Sound signal
Beam on floor
Time beam on the floor
Adjustable upper basket
Delayed start (1-24h)
Interior LED lighting
Automatic dooropener
Pullout cutlery tray

 Water stop system

Programs

Auto 
Normal wash
Eco wash
Intensive
Rapid wash
Wineglass wash
Pre wash
Silent wash

Optional features

DryPlus 
Half load

Performance 
Energy efficiency class: E (from G to A ).
Energy consumption:0.76/kWh/standard cycle, eco 
programme.
Water consumption: 9.0 litres/standard cycle, eco 
programme.
Noise level: 47 dB (A).

Installation 
Installation to be made by qualified installer
Power supply cable with plug included.
Diffusion barrier included for added protection 
against moisture.

Measurements
W44.8×55×H83.5 cm.
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Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει 
σε όλα τα βήματα που πρέπει να 
κάνετε. από το να βρείτε το στιλ σας 
και να μετρήσετε την ΙΚΕΑ κουζίνα 
σας, μέχρι να την σχεδιάσετε, 
να την παραγγείλετε και να την 
εγκαταστήσετε.

από την 
αρχή ως το 

τέλος

Η ΝΈΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΈΑ

ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αυτός ο οδηγός σας προσφέρει 
συμβουλές και οδηγίες βήμα-βήμα 
για το πώς να εγκαταστήσετε μόνοι 
σας την κουζίνα σας.

Οδηγός 
εγκατάστασης για 
τη νέα κουζίνα 
ΙΚΕΑ  

Οδηγός 
εγκατάστασης
κουζίνας ENHET

Ένας οδηγός 
για την 
εγκατάσταση 
της νέας ΕΝΗΕΤ 
κουζίνας σας 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

αναγνωρισμένους ή εξουσιοδοτημένους συνεργάτες συντήρησης ή 
όπου χρησιμοποιήθηκαν μη γνήσια ανταλλακτικά.
• Βλάβες από λανθασμένη εγκατάσταση ή εκτός προδιαγραφών.
• Επαγγελματική χρήση. • Φθορές κατά τη μεταφορά. Αν μεταφέρετε 
το προϊόν στο σπίτι ή σε άλλη διεύθυνση με δικό σας μέσο η ΙΚΕΑ 
δεν ευθύνεται για όποια φθορά γίνει κατά τη μεταφορά. Ωστόσο 
σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη μεταφορική εταιρία με 
την οποία συνεργάζεται η ΙΚΕΑ, οι τυχόν φθορές μεταφοράς θα 
καλυφθούν από την ΙΚΕΑ (δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την εγγύηση). 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών στο κατάστημα ΙΚΕΑ και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.IKEA.gr • Το κόστος εγκατάστασης της ηλεκτρικής 
συσκευής ΙΚΕΑ. 

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τη σωστή εργασία που 
πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που 
χρησιμοποιούν γνήσια ανταλλακτικά για να προσαρμόσουν την 
ηλεκτρική συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας μιας 
άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

Γενικά δικαιώματα
Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την εγγύηση, 
αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν 
για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους 
σχετικά με τη σύμβαση πώλησης. Τα δικαιώματα του καταναλωτή 
από το νόμο είναι σωρευτικά προς τα δικαιώματα που του παρέχει η 
εγγύηση.

Τρόποι επικοινωνίας αν χρειαστείτε τις υπηρεσίες 
μας:Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της 
ΙΚΕΑ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην 
τελευταία σελίδα της παρούσας εγγύησης.

Εγγύηση ηλεκτρικών συσκευών
Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της εγγύησης?
Η εγγύηση ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την 
αρχική ημερομηνία αγοράς της ηλεκτρικής 
συσκευής από το κατάστημα ΙΚΕΑ και καταλαμβάνει 
την ελληνική επικράτεια. Η εγγύηση των 
ηλεκτρικών συσκευών TILLREDA και LAGAN 
ισχύει για δύο (2) χρόνια. Για λόγους εξακρίβωσης 

της ημερομηνίας αγοράς είναι απαραίτητο να κρατήσετε την 
αυθεντική απόδειξη αγοράς που αποτελεί τη μοναδική απόδειξη 
της ημερομηνίας που αγοράστηκε. Αν πραγματοποιηθούν επισκευές 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται η περίοδός της για 
τις ηλεκτρικές συσκευές ή τα νέα ανταλλακτικά.

Τι καλύπτεται από την εγγύηση;
Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος 
και εφόσον έχει αγοραστεί από κατάστημα της ΙΚΕΑ Ελλάδας. Η 
εγγύηση καλύπτει ελαττωματικά υλικά ή ελαττωματική κατασκευή 
της ηλεκτρικής συσκευής από
την ημερομηνία αγοράς στο κατάστημα ΙΚΕΑ. Η εγγύηση ισχύει μόνο 
για οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται στην παράγραφο: «Τι 
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;».

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές καλύπτονται από την εγγύηση;
Η εγγύηση 5 χρόνων ισχύει για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές IKEA, 
εκτός των ηλεκτρικών συσκευών TILLREDA και LAGAN που έχουν 
εγγύηση για 2 χρόνια. 

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές δεν καλύπτονται από αυτήν την 
εγγύηση;
Οι ηλεκτρικές συσκευές TILLREDA και LAGAN που συνοδεύονται από 
2 χρόνια δωρεάν εγγύηση, από την ημερομηνία αγοράς.

Τι θα κάνει η ΙΚΕΑ για να διορθώσει το πρόβλημα;
Για το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση, τα έξοδα για τη 
διόρθωση φθορών όπως επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και 
ταξίδια θα καλύπτονται, εφόσον η συσκευή είναι προσβάσιμη για 
επισκευή χωρίς επιπλέον έξοδα. Η εγγύηση λειτουργεί σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Τα ελαττωματικά 
εξαρτήματα μετά την επισκευή επιστρέφονται στο κατάστημα ΙΚΕΑ. 

Ποιος πραγματοποιεί την επισκευή;
Ο παροχέας συντήρησης των ηλεκτρικών συσκευών IKEA ή το 
εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών πραγματοποιεί την επισκευή.

Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Φυσιολογική φθορά.
• Βλάβη από πρόθεση ή απροσεξία, βλάβη λόγω έλλειψης προσοχής 
στις οδηγίες χρήσης, λανθασμένη εγκατάσταση ή σύνδεση σε λάθος 
ηλεκτρική τάση, βλάβη από χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση, 
σκουριά, διάβρωση ή βλάβη στην παροχή νερού που περιλαμβάνει 
υπερβολικό ασβέστιο, βλάβη από ασυνήθιστες περιβαλλοντικές 
συνθήκες. • Αναλώσιμα ανταλλακτικά όπως μπαταρίες ή λαμπτήρες. 
• Εξαρτήματα και διακοσμητικά που δεν επηρεάζουν την κανονική 
λειτουργία της
ηλεκτρικής συσκευής (περιλαμβάνονται γρατζουνιές και διαφορές 
στο χρώμα). • Τυχαία βλάβη που προκαλείται από ξένα αντικείμενα 
ή ουσίες και από τον καθαρισμό ή την απόφραξη των φίλτρων, 
του συστήματος αποχέτευσης ή των συρταριών σαπουνιού. • 
Βλάβη στα παρακάτω μέρη: κεραμικό γυαλί, αξεσουάρ, κεραμικά 
σκεύη και καλάθια για μαχαιροπίρουνα, σωλήνα τροφοδοσίας και 
αποχέτευσης, πώματα, λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων, 
οθόνες, πόμολα, κάσες και τμήματα κάσας. Οι παραπάνω βλάβες 
καλύπτονται αν αποδειχτεί ότι είναι
κατασκευαστικές. • Σε περιπτώσεις που δε βρέθηκε βλάβη κατά την 
επίσκεψη τεχνικού. • Επισκευές που δεν πραγματοποιήθηκαν από 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ο οδηγός σχεδιασμού μας, σας βοηθάει 
στην μέτρηση, την παραγγελία και την 
εγκατάσταση της νέας ΙΚΕΑ κουζίνας σας. Θα 
τον βρείτε στο κοντινό σας ΙΚΕΑ κατάστημα 
ή δείτε τον στο IKEA.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ ΙΚΕΑ
Αυτός ο οδηγός έχει όλα τα προϊόντα 
κουζίνας, τις τιμές, τις πληροφορίες 
και τη βοήθεια που χρειάζεστε για να 
δημιουργήσετε την κουζίνα των ονείρων 
σας. Θα τον βρείτε στο κοντινό σας ΙΚΕΑ 
κατάστημα ή δείτε τον στο IKEA.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο οδηγός εγκατάστασης κουζίνας σας δίνει 
συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες 
για να εγκαταστήσετε σωστά την νέα ΙΚΕΑ 
κουζίνα σας. Θα τον βρείτε στο κοντινό σας 
ΙΚΕΑ κατάστημα ή στο IKEA.gr

Περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΚΕΑ
Σχεδιάστε την METOD κουζίνα των ονείρων σας σε ένα τρισδιάστατο 
περιβάλλον και με τη δυνατότητα κοστολόγησης σε κάθε 
λεπτομέρεια αλλά και σε ολόκληρη την κουζίνα. Εκτυπώστε το 
σχέδιό και την λίστα προϊόντων στο σπίτι ή αποθηκεύστε τα στο 
site της ΙΚΕΑ. Στο κατάστημα της ΙΚΕΑ μπορείτε να συζητήσετε με 
τους εξειδικευμένους σχεδιαστές κουζίνας για το σχέδιό σας και να 
πάρετε πολλές συμβουλές και οδηγίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Θέλουμε να κάνουμε τον σχεδιασμό της κουζίνας σας,
άνετο και ξεκούραστο. Οι εξειδικευμένοι σχεδιαστές μας
στο κατάστημα ΙΚΕΑ και τα online εργαλεία μας μπορούν να σας 
βοηθήσουν.

Δείτε περισσότερα στο www.IKEA.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Μεταφέρουμε τις αγορές σας μέσα στον χώρο που επιθυμείτε, 
ανεξαρτήτως ορόφου, μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας 
μεταφοράς.

Δείτε περισσότερα στο www.IKEA.gr

Υπηρεσίες

Η μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών μας σας δίνει την 
ελευθερία να αποφασίσετε πόσα θέλετε να κάνετε 
μόνοι σας και πόσα θέλετε να κάνουμε εμείς για σας.
 
Παρακάτω θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες που 
μπορούμε να προσφέρουμε. 

Δείτε περισσότερα στο www.IKEA.gr
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