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Inkl miljøgebyr. Frakt kan tilkomme  



Basispakke Veil 44 907 kr Nå 24 990 kr

Ovn CKB100X

 – 600 SurroundCook® Oven opprettholder jevn varme i alle
hjørner av ovnen.

 – Tilberedning med ekte varmluft sørger for jevn
tilberedning på alle 3 nivåene.

– Hold ovnen naturlig ren med damp, ved hjelp av
AquaClean.

 – Viften sirkulerer varmen jevnt og konsekvent i hele
ovnen.

Farge Rustfritt stål med
AntiFingerPrint

Innbyggingsmål, HxBxD
(mm) 600x560x550

Displayfarge No Ovnsvolum, brutto/netto
(liter) 72 / 72

Ovnsrengjøring Aqua Clean Enamel Temperaturintervall 50°C - 275°C
Energiklasse A Total tilkoblingseffekt (W) 2790

Rettene dine, alltid fantastiske×

Jevn tilberedning med ekte varmluft×

Enkel rengjøring med AquaClean ×

Rask og effektiv, jevn tilbereding×

Multifunksjonsovn med
ekte varmluft

×

Betjening med brytere×

Kjølevifte×
Enkel rengjøring av
ovnsdøren

×
Dørlås×

Platetopper HOI620S

 – Induksjonsteknologi gir
profesjonell hurtighet og sikkerhet

 – Induksjonsteknologi gir en
overflate som er kjølig ved berøring, og som kan tørkes ren

 – Booster-funksjon får fart på
matlagingen ved å hurtig nå høye temperaturer

 – Kasserollegjenkjenning,
slik at varmesonen bare varmer når en gryte er til stede

Type koketopp Induksjon Bredde 60 cm
Rammetype Ingen ramme Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 60x560x490
Installasjon Snap In-system Betjening Touch
Total tilkoblingseffekt (W) 6600 Sikring (A) No

Hurtighet og presisjon for appetittvekkende kreasjoner×

Kan alltid tørkes ren – takket være induksjonsteknologien×

Spar tid ved umiddelbart å nå høye temperaturer×

En varmesone som bare varmes opp når det står en gryte på den×

Touch-betjening×
Induksjonssoner med
booster

×

Restvarmeindikator:
Digitalt, 7 trinn

×

Trygg koketopp:
Automatisk utkobling

×

Barnesikring×
Tastelås×

Snap In-system for svært
enkel installasjon

×



Basispakke Veil 44 907 kr Nå 24 990 kr

Integrert kombiskap LNT3LF18S

– Beskyttelse av ingredienser med stabile
temperaturer takket være ColdSense.

 – ColdSense - 40%
raskere avkjøling og temperaturstabilisering etter døråpning.

 – Ta farvel med jevnlig avriming med
LowFrost-teknologien.

 – Electronic Controls med LCD-skjerm lar
deg justere kjøleskapinnstillingene.

Serie 300 PRO Energieffektivitetsklasse, E20 F
Kapasitet (L) 196 / 72 Installering Integrert / Sliding Door
Farge Hvit Dørhengsling Høyre (kan hengsles om)
Tilkobling Nei Lydnivå, dB(A) E20 35

Temperaturkontroll, for smaksbeskyttelse ×

Aktiv temperaturkontroll. Ingredienser beskyttet. Med ColdSense×

Mindre vedlikehold av fryseren med LowFrost×

Velg kjøleskapinnstillinger med Electronic Control×

FastFreeze
hurtiginnfrysning

×

Lys- og lydsignal for
varsling av åpen dør

×

Kjøleskapsbelysning: 1,
Innvendig LED, Sidevegg

×

Fryseskuffer: 3 full bredde,
Gjennomsiktig plast

×

Glasshyller i frysedel×

Integrerte oppvaskmaskiner KEAF7200L

 – 300 AirDry Dishwasher
tørker opp til 3 ganger bedre med naturlig luftstrøm

 – Smart AirDry-teknologien bruker naturlig luftstrøm
for perfekt tørre tallerkener.

 – Et halvtimes vaskeprogram for rask og effektiv vask.
– PerfectFit glidehengsler sørger for enkel installasjon av

oppvaskmaskinen.

Serie 300 Installering Helintegrert
Produktmål, HxBxD (mm) 818x596x550 Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 820-880x600x550
Kapasitet kuverter 13 For bestikk Bestikkurv
QuickSelect - Lydnivå dB(A) E20 49

Glem oppvaskhåndkleet, åpne døren for å tørke serviset ditt×

Tre ganger bedre tørking med AirDry ×

Rask og effektiv×
Enkel installasjon, PerfectFit ×

5 programmer, 3
temperaturer

×

Betjeningspanel med
symboler

×

Tørkesystem: AirDry
Technology

×

Utsatt Start: 3 timer×
Bestikkurv×
Programmer: 160
Minutes, 90 Minutes, Eco,
Quick 30 Minutes, Rinse &
Hold

×

Water Stop-system×
Overflomssikring×
Indikator for påfyll av salt
og skyllemiddel

×



Oppgradering/Tilvalg

Platetopper IDE74243IB

Pris 19 990 kr | Veil 32 527 kr
 – Kombinert induksjonstopp og ventilator. Full frihet til å

designe kjøkkenet ditt med ComboHob.
 – Minimalistisk design og beleilig

matlaging med ComboHob.
 – Ventilatoren blir regulert automatisk etter

temperaturen på platetoppen, med Hob2Hood.
 – Brofunksjonen kobler to soner

sammen. For en større stekesone.

Type koketopp Induksjon Bredde 72 cm
Rammetype Spesialdesign Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 210x560x490
Installasjon Med festeklemmer Utblåsning Nei
Kullfilter inkludert (Inkludert) Volt (V) 220-240

Kjøkkendesign på dine vilkår×

Kombinert tilberedning og ventilasjon med ComboHob×

Automatisk ventilator. Med Hob2Hood×

Stekesoner kan kobles sammen. Med brufunksjon×

Touch kontroll×
Brofunksjon×
Booster funksjon×

Pause funksjon×
Timer funksjon×
Automatisk hurtig
oppvarming

×

Barnelås×
Automatisk
sikkerhetsbryter

×

Indikator for fettfilter bytte×

Ovn CKP806X

Pris 4800.- for oppgradering kr | Veil 15 060 kr
 – 600 SurroundCook® Oven opprettholder jevn varme i alle

hjørner av ovnen.
 – Tilberedning med ekte varmluft sørger for jevn

tilberedning på alle 3 nivåene.
 – Smart Kitchen. Personlig assistanse.

Fjernstyrt ovn.
 – Pyrolytisk rengjøring gjør fett og matrester

til aske.

Farge Rustfritt stål Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 600x560x550
Displayfarge Hvit Ovnsvolum, brutto/netto (liter) 72 / 72
Ovnsrengjøring Pyrolyse Temperaturintervall 30°C - 300°C
Energiklasse A+ Total tilkoblingseffekt (W) 3490

Rettene dine, alltid fantastiske×

Jevn tilberedning med ekte varmluft×

Smart Kitchen – praktisk personlig matlagingshjelp×

Pyrolytisk rengjøring for vedvarende gjenskinn×

Multifunksjonsovn med
ekte varmluft

×

Utrekkbare brytere×
2 pyrolyseprogrammer×

Viften stopper når døren
åpnes

×

Ovnslys som automatisk
slås på når man åpner
døren

×

Elektronisk
temperaturregulering

×

Automatisk
sikkerhetsfunksjon slår
ovnen av

×

Påminnelse om rengjøring×
Restvarmeindikator×



Oppgradering/Tilvalg

Kompaktovn CKM700CX

Pris 10200.- for tilvalg kr | Veil 17 727 kr
 – 800 CombiQuick® lager mat på halve tiden sammenliknet

med konvensjonelle ovner.
– CombiQuick® kombinerer oppvarming og

mikrobølgemodus slik at maten tilberedes raskere.
 – Fast Heat Up-funksjonen forvarmer ovnen raskere

enn vanlige ovner.
– LED timerdisplayet foreslår

temperaturer basert på de valgte matlagingsfunksjonene.

Farge Rustfritt stål Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 450x560x550
Displayfarge Hvit Ovnsvolum, brutto/netto (liter) /
Ovnsrengjøring Clean-emalje Temperaturintervall 30°C - 230°C
Energiklasse No Total tilkoblingseffekt (W) 3000

Deilige måltider på halve tiden×

Deilige retter på halve tiden med CombiQuick® ×

Spar tid med Fast Heat Up-funksjonen×

LED timerdisplayet setter den beste temperaturen ×

Ovn med integrert
mikrobølgeovn

×

Varmluftsovn med
mikrofunksjon

×

Display med timer,
tidtaker og start-stop-
automatikk

×

Utrekkbare brytere×
Ovnslys som automatisk
slås på når man åpner
døren

×

Elektronisk
temperaturregulering

×

Restvarmeindikator×
Easy Entry ovnsstiger×
Kjølevifte×

Platetopper HOF850BMF

Pris 4800.- for oppgradering kr | Veil 16 927 kr
– Induksjonskoketoppen 600

SenseBoil® justerer kokende vann til jevn småkoking.
– Kokende vann reduseres automatisk

til småkoking med innebygget kokesensor.
 – Hob2Hood® kobler trådløst platetoppen til

ventilatoren, for automatisk uttrekk av stekeosen.
 – Individuell styring av hver sone med fingertuppene.

Type koketopp Induksjon Bredde 80 cm
Rammetype Skråslipt fremkant Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 44x750x490
Installasjon Snap In-system Betjening DirecTouch
Total tilkoblingseffekt (W) 7350 Sikring (A)

Vi passer på kokevannet, du tilbereder nydelig mat ×

Kok opp vann, under full kontroll, med kokesensoren ×

Hob2Hood® for ren bekvemmelighet×

Direkte touch-betjening for hver sone×

DirectAccess touch-
betjening med glidebrytere

×

Induksjonssoner med
booster

×

Timer×

3-trinns
restvarmeindikator

×

Trygg koketopp:
Automatisk utkobling

×

Barnesikring×

Tastelås×
Snap In-system for svært
enkel installasjon

×

Lydsignal, kan slås av×



Oppgradering/Tilvalg

Ventilator LFG716X

Pris 8460.- for tilvalg kr | Veil 12 527 kr
– 700 Hob2Hood® justerer automatisk

ventilatorinnstillingene, slik at du kan fokusere på matlaging.
– Slå på og reguler ventilatoren med Hob2Hood

 – En kjøkkenventilator som gjør mer enn å bare redusere
stekos

 – Luften på kjøkkenet rengjøres raskt takket være den kraftige
motoren i ventilatoren.

 – Juster innstillingene i ventilatoren din uten problemer
med vår intuitive elektroniske kontroll.

Farge Rustfritt stål Produktmål (mm) -
331x540x300

Betjening Elektroniske
trykknapper

Min. avstand til el. koketopp
(mm) 500

Antall hastigheter 3 + intensiv Kapasitet min/maks (m³/h) 300 / 580
Kapasitet intensiv
(m³/h) 700 Type kullfilter ECFB01

La platetoppen ta seg av ventilatoren ×

En intuitiv kompanjong ×
Lavt energiforbruk, høy effekt×

Snarveien til ren luft×

Smaker, ved fingertuppene dine×

Installering: Innbygging i
hette, bredde 54

×

Kapasitet utlufting (høy /
lav): 580 / 300 m³ / h

×

Kapasitet utlufting
(intensiv): 700 m³ / h

×

Kapasitet resirkulasjon
(min / maks / intensiv):
295 / 430 / 435 m³ / h

×

Lydnivå (min / maks /
intensiv): 54 / 67 /
70dB(A)

×

Antall hastigheter: 3 +
intensiv

×

Belysning: LED spotlight, 2
stk

×

Effektivt kantsug for lavere
engergiforbruk og støynivå

×

Betjening med trykknapper×

Ventilator LFP216W

Pris 2580.- for tilvalg kr | Veil 3 060 kr
 – 300 SpaceSaving-ventilatoren er helt integrert i

kjøkkenskapet for mer lagringsplass.
 – Lysinnstillingene og viftehastigheten på

kjøkkenventilatoren kan kontrolleres raskt og enkelt.
 – Fullstendig vaskbart filter som renser luften effektivt

– LED-lys, perfekt for å se hva som lages

Farge Grå Produktmål (mm) 179-
179x598x284

Betjening 3 positions
switch

Min. avstand til el. koketopp
(mm) 420

Antall hastigheter 3, Micro switch Kapasitet min/maks (m³/h) 160 / 280
Kapasitet intensiv
(m³/h) - Type kullfilter ECFB03

Elegant og helintegrert ventilator×

Avtrekkshetteinnstillinger på en lettvint måte×

Rent filter, ren luft.×
Mer synlighet, mindre energi ×

Installering: Uttrekkbar,
bredde 60 cm

×

Kapasitet utlufting (høy /
lav): 280 / 160 m³ / h

×

Kapasitet resirkulasjon
(min / maks / intensiv):
105 / 120 / m³ / h

×

Lydnivå (min / maks /
intensiv): 49 / 61 / dB(A)

×

Antall hastigheter: 3,
Micro switch

×

Belysning: LED bulb, 2 stk×

Fettfilter:
Aluminiumskassett, 1 stk

×

Både utlufting og
resirkulering er mulig. Filter
finnes som tilbehør.

×



Oppgradering/Tilvalg

Mikrobølgeovn KMFD264TEX

Pris 7790.- for tilvalg kr | Veil 12 660 kr
 – 800 TouchOpen-mikrobølgeovnen lar deg åpne

døren med kun én berøring.
 – Mikrobølgedøren med TouchOpen-funksjonen har myke

berøringsmekanismer.
 – Den integrerte grillen betyr at du kan gjøre mer med

mikrobølgeovn.
 – Mikrobølgefunksjonen gir deg muligheten til å

lage, varme opp eller tine mat.

Farge Black / Stainless steel with
antifingerprint

Innbyggingsmål,
HxBxD (mm) 450x562x500

Displayfarge Hvit Programindikasjon Symboler
Produktmål, HxBxD
(mm) 459x594x404 Betjening Touch

Ovnsvolum,
brutto/netto (liter) Mikrobølgeeffekt (W) 900

TouchOpen for rask og enkel tilkomst×

TouchOpen for enkel tilgang×

Grill for allsidige måltider×

Mikrobølgeovnen – en snarvei på kjøkkenet×

Matlagingsfunksjoner:
Grill, Mikrobølger,
Mikrobølger og grill

×

Hurtigstart-funksjon:
maks effekt i intervaller på
30 sek.

×

Autoprogrammer basert
på vekt

×

Tineprogram basert på
vekt

×

Digital klokke og timer×
Barnelås×

Touch-betjening×
Innvendig belysning×
Sluttsignal×

Mikrobølgeovn LMS2173EMX

Pris 5390.- for tilvalg kr | Veil 6 660 kr
 – Du kan lage, varme opp eller tine mat i

mikrobølgeovnen 300 Microwave.
 – Mikrobølgefunksjonen gir deg muligheten til å

lage, varme opp eller tine mat.
 – Tin maten raskt og effektivt med

opptiningsfunksjonen.
 – Tidsuret slår automatisk av mikrobølgeovnen når den er

ferdig.

Farge Black / Stainless steel with
antifingerprint

Innbyggingsmål,
HxBxD (mm) 380x560x300

Displayfarge Hvit Programindikasjon Symboler
Produktmål, HxBxD
(mm) 388x595x312 Betjening Vribryter

Ovnsvolum,
brutto/netto (liter) Mikrobølgeeffekt (W) 700

Enkel oppvarming, matlaging eller opptining×

Mikrobølgeovnen – en snarvei på kjøkkenet×

Tin maten raskt med tinefunksjonen vår×

Enkel timing, gode resultater×

Matlagingsfunksjoner:
Mikrobølger

×

Autoprogrammer basert
på vekt

×

Tineprogram basert på
vekt

×

Sluttsignal×

Betjening med vribryter×



Oppgradering/Tilvalg

Integrert kjøleskap LRS4DF18S

Pris 2000.- for oppgradering kr | Veil 19 993 kr
 – DynamicAir stabiliserer temperaturer for å unngå at mat

tørker ut.
 – DynamicAir opprettholder stabile temperaturer og

hindrer maten fra å tørke ut.
 – Juster temperaturer og funksjoner med

elektronisk touch-betjening.
 – Styr fuktighetsnivået i kjøleskapet, med Humidity

Control.

Serie 300 FLEX Energieffektivitetsklasse,
E20 F

Totalt kjølevolum,
liter 311 Volum, liter (nullsone)

Installering Integrert / Sliding Door Farge Hvit

Dørhengsling Høyre (kan hengsles
om) Produktmål, HxBxD (mm) 1772x548x549

Stabil temperatur, alltid kjølig×

Jevn avkjøling, med DynamicAir×

Enkel kontroll med elektronisk touch-betjening×

Humidity Control for ferske grønnsaker×

Elektronisk
temperaturstyring og
digitalt display

×

FreeStore™ luftsirkulasjon×

ActionCool hurtigkjøling×
Lys- og lydsignal for
varsling av åpen dør

×
Ferie-funksjon reduserer
energiforbruk når du ikke
hjemme

×

Kjøleskapsbelysning: 1,
Innvendig LED, Sidevegg,
With rise-on effect

×

Integrert fryseskap LUT6NF18S

Pris 12590.- for tilvalg kr | Veil 20 127 kr
 – No Frost hindrer isdannelse i fryseren.
 – No Frost hindrer isdannelse i fryseren.

 – Inverter kompressoren er dekket av en 10-års garanti mot
skader.

 – Juster temperaturer og funksjoner med
den elektroniske touch-betjeningen.

 – FastFreeze bevarer smaken, teksturen, og
vitaminene i maten.

Serie 600 PRO Energieffektivitetsklasse,
E20 F

Totalt fryservolum,
liter 204 Installering Integrert / Sliding

Door

Farge Hvit Dørhengsling Høyre (kan hengsles
om)

Produktmål, HxBxD
(mm) 1772x548x549 Innbyggingsmål, HxBxD

(mm) 1780x560x550

No Frost, for alltid×
No Frost, for alltid×
Kompressor 10-års garanti×

Enkel kontroll med elektronisk touch-betjening×

Bevar den perfekte teksturen FastFreeze×

ActionFreeze
hurtiginnfrysing

×

FastFreeze
hurtiginnfrysing som
automatisk går tilbake til
normal temperatur

×

Lys- og lydsignal for
varsling av åpen dør

×

Lys- og lydsignal for
varsling av høy
temperatur

×

Fryseskuffer: 5 full bredde,
Gjennomsiktig plast

×

Frysehyller med front: 2,
Transparent plast

×

Av / på-knapp med
barnelås

×

Glasshyller i fryseren×



Oppgradering/Tilvalg

Integrerte oppvaskmaskiner KEGB9410W

Pris 5000.- for oppgradering kr | Veil 18 660 kr
 – 700 GlassCare Dishwasher holder glass trygge og

skinnende.
– SoftGrips og SoftSpikes holder

glassene på plass
 – Hurtigvalg med WiFi

gjøre vedlikehold enkelt.
 – Beam on Floor bruker et projisert lys for å vise når

oppvaskmaskinen er ferdig.

Serie 700 PRO Installering Helintegrert
Produktmål, HxBxD
(mm) 818x596x550 Innbyggingsmål, HxBxD

(mm) 820-900x600x570

Kapasitet kuverter 15 For bestikk MaxiFlex
bestikkskuff

QuickSelect Level 3 Lydnivå dB(A) E20 42

GlassCare, uten sammenligning×

Ømfintlige glass beskyttet med SoftGrips og SoftSpikes ×

Hurtigvalg med WiFi gir enkle og tydelige vedlikeholdsveiledninger×

Stille tilbakemelding, Beam on Floor×

Oppvaskmaskin med XXL
kapasitet

×

8 programmer, 4
temperaturer

×

Touch-betjening for
program- og
funksjonsvalg

×

Auto Off-funksjon×
Innvendig belysning×
Tørkesystem: AirDry
Technology

×

Utsatt Start: 1 til 24 timer×
Programmer: 160 Minutes,
60 Minutes, 90 Minutes,
AUTO Sense, Eco, Machine
Care, Quick 30 Minutes,
Rinse & Hold

×

Vannsensoren×

Integrerte oppvaskmaskiner EEZ67300L

Pris 4200.- for oppgradering kr | Veil 16 927 kr
 – 800 SprayZone-

oppvaskmaskinen rengjør fastbrente matrester og dype kjeler intensivt.
 – Dyprengjøring av oppvask med SprayZone-teknologien.
 – Tre ganger bedre spyledekning med SatelliteClean

 – QuickSelect er
oppvaskmaskinen som snakker språket ditt

Serie 800 PRO Installering Helintegrert
Produktmål, HxBxD (mm) 818x596x550 Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 820-900x600x570
Kapasitet kuverter 13 For bestikk Bestikkurv
QuickSelect Level 3 Lydnivå dB(A) E20 44

Glem forhåndsskylling, SprayZone sørger for plettfri oppvask×

SprayZone, en intens rengjøring×
Full dekning med SatelliteClean ×
Slutt å måtte gjette riktig oppvaskprogram med QuickSelect×

Oppvaskmaskin med XXL
kapasitet

×

8 programmer, 4
temperaturer

×

Touch-betjening for
program- og
funksjonsvalg

×

Auto Off-funksjon×
Tørkesystem: AirDry
Technology

×

Utsatt Start: 1 til 24 timer×

Bestikkurv×
Programmer: 160 Minutes,
60 Minutes, 90 Minutes,
AUTO Sense, Eco, Machine
Care, Quick 30 Minutes,
Rinse & Hold

×

Vannsensoren×


