
VITVAROR  DAMMSUGARE  HEM OCH HUSHÅLL  KÖK  FÖRVARING 18 MARS – 30 MARS 2020
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Electrolux Home 

FESTERBJUDANDE!

25% rabatt 
PÅ KÖK & FÖRVARING

PÅ UTVALDA  
VITVAROR

Ord. pris 2.490 kr
MIXER ELECTROLUX MASTERPIECE ESB9430

999 kr
FESTKLIPP

Mixar allt!  
Kallt som varmt! 
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PRESENTKORT
Ge bort den perfekta gåvan till  
någon du tycker om. Vi har present- 
kort som du enkelt köper i din  
närmaste Electrolux Home–butik.

*RÄNTEFRI DELBETALNING PROVA PÅ!
Hos oss kan du prova utvalda 
dammsugare, småelsprodukter 
och vitvaror hemma i 100 dagar. 
Är du inte helt nöjd får du 
pengarna tillbaka. Läs mer:  
electroluxhome.se/100dagar

100 dagars
öppet köp

SYMBOLFÖRKLARING
Electrolux Homes egen  
köks- och förvaringsserie.

Svensktillverkade kök.

5 års garanti. Gäller på alla  
vitvaror från Electrolux,  
Husqvarna och AEG.

Våra kök är Svanenmärkta.

Vi ger 25 års funktions-
garanti på alla Sentenskök.

TRYGGHETSCERTIFIKAT
PÅ INVERTERMOTORN

10 ÅRS
10 års servicegaranti gäller på 
tvättmaskin och torktumlare 
med invertermotor.

ENERGISYMBOLER
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25 ÅR AV ALLT FÖR DITT HEM 

Nu har vi fest!
Sedan starten 1995 har vi kontinuerligt  
arbetat för att inspirera och erbjuda människor  
produkter för hemmets alla vrår. För att 
underlätta vardagen, för en bättre samvaro 
och gemenskap och för nya smakupplevelser. 
Här hittar du kompletta köks- och 
förvaringsinredningar. Vitvaror och produkter 
för köket, din matlagning, familjens förvaring, 
städning och tvätt. Under detta år kommer  
vi på olika sätt uppmärksamma vårt 
25-årsfirande. Besök din butik för sprakande 
festerbjudanden! 
 
Välkommen till Electrolux Home!

5.990 kr
Ord. pris 6.990 kr 607 kr/mån*

Baka med varmluft!
SPIS  ELECTROLUX EKC7000W14 
H 850-936 x B 596 x D 600 mm

 � Glaskeramikhäll med 4 värmezoner 
varav en är flexibel

 � Stor varmluftsugn
 � Extra stora bakplåtar
 � Katalysrengöring - oxiderar fett  
och smuts automatiskt

Energieffektivitetsklass

Kapacitet, antal kuvert

Centrifugeringseffektivitet A-G

Användbar volym l/frys

Ugnsstorlek

Belysningseffektivitetsklass

Buller dB(A)

Torkeffektklass A-G

Användbar volym liter

Flödesdynamik, klassificering

Energiförbrukning kWh/år/år

Vattenförbrukning l/år

Kapacitet kg

Fettfiltereffektivitetsklass

Kylning SEER/kW

Energiförbrukning/standardprogram

/år Vattenförbrukning l/standardprogram

Deklarerat programN

Centrifugeringshastighet (v/min)M

Induktion & varmluft  
för optimal matlagning
INDUKTIONSSPIS  ELECTROLUX EKI9000W4 
H 850-936 x B 596 x D 600 mm

 � SteamBake-ugn - tillför ånga för krispig  
yta och mer volym vid brödbakning

 � Stor varmluftsugn
 � Gräddar flera plåtar samtidigt
 � Matlagningstermometer för perfekt  
resultat med automatisk avstängning

 � Katalysrengöring - oxiderar fett och  
smuts automatiskt

Dela upp din betalning i  
5 delbetalningar till 0% ränta.  
I beloppet ingår en administrativ 
avgift på 25 kr i månaden & totalt 
för dessa 5 månader ingår en 
kampanjavgift på 25 kr. Vid ett köp 
på till exempel 10.000 kr blir den 
totala kostnaden att betala 10.150 
kr, med en effektiv ränta på 6,10%. 
Kreditgivare Ecster AB. Läs mer på:  
electroluxhome.se/homekonto
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Varmluft!

25% rabatt
7.898 kr

Ord. pris 10.490 kr 780 kr/mån*

1.000 kr i festrabatt!



Säljs av utvalda butiker
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Brunch- & våffeltider!

ELVISP ELECTROLUX EHM6300 Tystgående elvisp med steglös hastighetsreglering och turbofunktion. 500 W. 
VÅFFELJÄRN ÅVIKEN 921DD Enkelt och smidigt våffeljärn i gjuten aluminium med non-stick beläggning som ger frasiga våfflor, 5 hjärtan. Du kan själv reglera  
temperaturen med en justerbar termostat. Ljudsignal när våffeljärnet är varmt och när dina våfflor är klara. Kan förvaras på högkant. 1000 W. 
ELVISP ELECTROLUX ESM3300 Elvisp med stativ och roterande bunke i rostfritt stål för dig som vill ha händerna fria till annat. 450 W. 
VÅFFELJÄRN ÅVIKEN 922DD Dubbelt våffeljärn i tjock, gjuten aluminium med non-stick beläggning som ger våfflorna en frasig yta och en fin, jämn färg. 2x4 hjärtan. 
Justerbar termostat så att du själv kan reglera temperaturen. Ljudsignal när våffeljärnet är varmt och när dina våfflor är klara. Kan förvaras på högkant. 1600 W.

499 kr
Ord. pris 649 kr

Kaffebönor Caffè Mauro
Hela kaffebönor av högsta kvalitet från ett av Italiens största 
och duktigaste rosterier. Fantastiska blandningar av de bästa 
arabicabönorna, från 100% till perfekta mixer med 30% av de 
bästa indiska robustabönorna. Passar perfekt för vanligt kaffe, 
espresso liksom specialkaffedrinkar. 

Maestoso 1 kg M1202  Ord. pris 169 kr   127 kr  
De Luxe 1 kg  M1511  Ord. pris 279 kr   209 kr 
Premium 1 kg M1520  Ord. pris 279 kr  209 kr

fr. 127 kr/st
Ord. pris fr. 169 kr/st

490 kr
Ord. pris 790 kr

Storslagen kvalitet & precision
ESPRESSOMASKIN JURA S8 15202

Specialiteter från espresso till latte macchiato 
tillreds med denna högklassiga espressomaskin. 
AromaG3-malverk som maler kaffebönorna mer 
exakt, dubbelt så snabbt och extra arombeva-
rande. Specialiteter med mjölk och mjölkskum blir 
fulländade tack vare en speciell finskumsteknik. 
Smart Connect gör att du kan fjärrstyra maskinen 
via din smartphone eller surfplatta.

15.990 kr
Ord. pris 16.990 kr  1.516 kr/mån*

Lättgjutjärnspannor  
för hemmaproffset!
STEKPANNOR RONNEBY BRUK ULTRA LIGHT PRO

Stekpanna Ø 24cm  162400 Ord. pris 649 kr 499 kr 
Stekpanna Ø 28cm  162800 Ord. pris 799 kr 599 kr

fr. 499 kr/st
Ord. pris fr. 649 kr/st

Klassiska gjutjärnspannor  
för plättar eller pannkakor!
STEKPANNOR RONNEBY BRUK MAESTRO 

Plättpanna   120630  Ord. pris 499 kr  399 kr 
Pannkakspanna  120830  Ord. pris 499 kr  399 kr

399 kr/st
Ord. pris 499 kr

390 kr
Ord. pris 590 kr

799 kr
Ord. pris 999 kr

Överraska någon med en lätt omelett eller perfekt vispad grädde till 
morgonchokladen & våffelkalaset

25%
rabatt
på Caffé  
Mauro

VÅFFELDAGEN

Vi bjuder på
våfflor & kaffe
i butike

Välkommen!

25 mars
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Prisfest på utvalda vitvaror!

Extremt tyst - bara 40 dB!
DISKMASKIN  ELECTROLUX ESF9000W2 
H 818 x B 596 x D 580 mm

 � RealLife® - för enastående rengöring
 � TimeManager - för halverad disktid,  
samma goda resultat

 � AutoFlex - anpassar tid och elförbrukning 
efter diskmängd

 � SprayZone-funktion - intensivrengöring 
av kastruller och grytor

 � Premium Rails - för mjukt glidande korgar 
utan att tallrikarna stöter i varandra

 � AirDry - automatisk lucköppning  
för naturlig torkning

 � Stor, uttagbar övre bestickkorg

Dela upp betalningen av din 
nya produkt i 5 delbetalningar 
till 0% ränta & med mycket 
förmånliga avgifter. Vid ett 
köp på till exempel 10.000 
kr blir den totala kostnaden 
du ska betala 10.150 kr. Du 
kan vara trygg med att inga 
dolda avgifter tillkommer.*

Läs mer på s. 2

Vårt finansieringserbjudande!

Dela tryggt upp 
din betalning

Flexibel inredning  
& skonsam diskning
DISKMASKIN  ELECTROLUX ESF7000W3 
H 818 x B 596 x D 590 mm

 � TimeManager - för halverad  
disktid, samma goda resultat

 � AutoFlex - anpassar tid och  
elförbrukning efter diskmängd 

 � AirDry - automatisk lucköppning  
för naturlig torkning

4.990 kr
Ord. pris 5.690 kr 516 kr/mån*

FINNS ÄVEN I ROSTFRITT ESF7000X3 
5.990 kr Ord. pris 6.490 kr 607 kr/mån*

A+++ 

Eco50

0,92 

A  

13 

9 

234 

2775 

44

A+++ 

Eco50

0,85

A  

15 

11 

241 

3080 

40

Höjd  1745 mm

Fräscha råvaror som 
håller länge!
KYL/FRYS  ELECTROLUX EN7000W1 
H 1745 x B 595 x D 647 mm

 � TwinTech - reglerad luftfuktighet 
för längre fräschör, smak och 
konsistens

 � Shopping-funktion - snabbkyler
 � FrostFree - automatisk avfrostning

5.990 kr
Ord. pris 6.590 kr 607 kr/mån*

A+ 

294 

194 

91 

43

Höjd  1845 mm

Håller din mat i topptrim 
dag efter dag!
KYL/FRYS  ELECTROLUX EN8000W1 
H 1845 x B 595 x D 647 mm

 � TwinTech - reglerad luftfuktighet för 
längre fräschör, smak och konsistens

 � Shopping-funktion - snabbkyler
 � UltraFresh+ - specialfilter i grönsaks- 
lådan som sprider antioxidanter,  
vilket bevarar näringsämnen i frukt 
och grönt längre

 � FrostFree - automatisk avfrostning

7.690 kr
Ord. pris 8.290 kr 761 kr/mån*

A++ 

239 

220 

91 

43

FINNS ÄVEN I ROSTFRITT EN8000X1 
8.290 kr Ord. pris 8.990 kr 816 kr/mån*

FINNS ÄVEN I ROSTFRITT  
ESF9000X2 7.898 kr  
Ord. pris 10.490 kr 780 kr/mån*

25% rabatt
7.493 kr

Ord. pris 9.990 kr 743 kr/mån*



 

**                     För att få 25% rabatt på kök behöver du köpa kökssnickerier från Sentens för  
minst 70.000 kr (exkl. vitvaror). För att få 25% rabatt på förvaring behöver du  
köpa förvaringslösningar från Sentens för minst 5.000 kr.
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FESTERBJUDANDE!

PÅ KÖK & FÖRVARING**

Ett miljömedvetet liv i köket

Vi på Electrolux Home har alltid fokus på hållbarhet, 
att värna om både människor och miljö. Vår köksserie 
Sentens är miljömärkt med Svanen och allt material  
vi använder har valts ut med stor omsorg. Våra kök  
är designade för att hjälpa dig att på ett enkelt sätt 
vara miljösmart. Med både energibesparande blanda-
re/kranar, energieffektiv LED-belysning, smart källsor-
tering och plats för egna odlingshyllor. Våra vitvaror är 
framtagna för att hålla länge, vara energieffektiva och 
designade för att minimera matsvinn.  

Flexibla förvaringslösningar  
för hela hemmet

Vår förvaringsserie Sentens erbjuder mängder med 
garderobslösningar och andra förvaringslösningar 
för ditt hem. Vi har flera varianter av garderober 
med snygga skjutdörrar som passar lika bra i hallen 
som sovrummet eller tvättstugan. Vi satsar på att  
skapa praktisk och snygg inredning för ditt hem.  
Vi hjälper självklart till med att planera och designa 
dina lösningar, oavsett om det gäller det lilla udda 
utrymmet eller en stor maffig walk in closet.
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 A+++  1,07  B 1400 7 45 171   58/78

Flexibel torkning
TORKTUMLARE  
ELECTROLUX EDP7000W2   
H 850 x B 600 x D 638 mm

 � Värmepumpsteknik - för upp  
till 40 % energibesparing

 � SensiCare-system – anpassar  
automatiskt torktid och  
energiförbrukning efter fuktighet

 � GentleCare-system – lägre temperatur  
för effektiv och skonsam torkning

 � Fördröjd start - ställ in den starttid  
som passar dig bäst

5.690 kr
Ord. pris 5.990 kr 579 kr/mån*7 kg 7 kg

 A+ 2,28 7 277 66

Anpassar tvättiden
TVÄTTMASKIN  
ELECTROLUX EWF7000W2   
H 850 x B 600 x D 575 mm

 � TimeManager - för halverad tvättid,  
samma goda resultat  

 � SoftPlus - förblandar sköljmedlet  
jämnt, för mjukare tvätt och längre  
hållbarhet på plaggen

 � Woolmark-certifiering (Blue)  
- klarar ylleplagg galant

4.990 kr
Ord. pris 5.490 kr 488 kr/mån*

 A+++ 0,58 A 1600 9 55 108  47/75

TVÄTTMASKIN ELECTROLUX EWF9000W3  
H 850 x B 600 x D 631 mm

 � AutoDose - smarta sensorer för automatisk  
dosering av tvätt- och sköljmedel

 � MyElectrolux-app för att enkelt styra  
din tvättmaskin med din smartphone

 � UltraCare - förblandar tvättmedel, sköljmedel  
och vatten för att gynna både plagg och miljö

 � SensiCare-system - anpassar automatiskt tvättid  
och energiförbrukning efter mängden tvätt

 � Specialprogram för siden
 � Invertermotor 9 kg

TRYGGHETSCERTIFIKAT
PÅ INVERTERMOTORN

10 ÅRS

8.243 kr/st
Ord. pris 10.990 kr/st 811 kr/mån*/st

25%  
rabatt
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8 kg

TORKTUMLARE ELECTROLUX EDH9000W3   
H 850 x B 596 x D 638 mm

 � 3DSense-teknik - skannar plaggen på djupet  
och justerar automatiskt inställningarna för  
perfekt torkning och klädvård

 � DelicateCare- och GentleCare-system - anpassar  
temperatur och rörelse för längre hållbarhet på dina kläder

 � Värmepumpsteknik - för upp till 40 % energibesparing
 � MyElectrolux-app för att enkelt styra din torktumlare med  
din smartphone

 � Fördröjd start - ställ in den starttid som passar dig bäst
 � Sängkläder XL och Blandat XL-program  
- för effektivare och jämnare torkning

 A+++ 1,47 8 177 63

NYHET! Unik 
3DSense-teknik

Möjligheter till  
fantastisk klädvård

AutoDose 

Smarta, innovativa sensorer sköter doseringen av ditt  
tvätt- och sköljmedel automatiskt. Så mycket som 

20–25 tvättar kan köras med bara en påfyllning. Detta 
säkerställer att ingen överdosering sker, vilket bevarar 
klädernas form, material och funktion 3 gånger längre 

och är bättre för både miljön och din ekonomi.
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698 kr
Ord. pris 1.395 kr 

995 kr
Ord. pris 1.795 kr

57% rabatt
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Höjd 1530 mm

KYLSKÅP MED FRYSFACK 
SMEG FAB28 60 cm bred

Höjd 1968 mm

KYL/FRYS SMEG  
FAB32 60 cm bred

***Gäller alla färger utom Dolce&Gabbana och Union Jack.

Färgfest till  
FESTPRISER!

Mixer för roligare matlagning
STAVMIXER  SMEG HBF01BLEU

Smidig stavmixer med steglös hastighet och  
turbofunktion som enkelt mixar både hårda och  
mjuka ingredienser till perfektion. Ergonomiskt  
handtag med halkskydd för ett perfekt grepp. 700 W.

Perfekt te oavsett blandning
VATTENKOKARE SMEG KLF04WHEU

Vattenkokare i rostfritt stål för tedrickaren med höga krav. Hela 7 
valbara temperaturer; 50, 60, 70, 80, 90, 95 och 100 ˚C. Automatisk 
avstängning när vattnet når önskad temperatur. Varmhållnings-
funktion. Vattennivåindikator. Avtagbart och tvättbart filter i rostfritt 
stål. 1,7 liter. 2400 W. Finns i flera färger.

Ultimat brödrost för  
din söndagsbrunch! 
BRÖDROST SMEG TSF02BLEU

Elegant och komplett brödrost som klarar 4 skivor åt gången.  
Utrustad med två breda brödfack. Fixar både upptining,  
återuppvärmning och bagelrostande. 950 W. Finns i flera färger.

25% 
rabatt

på FAB-kyl  
& kyl/frys***

Smegs fantastiska FAB-skåp  
har en 50-talsdesign som andas  
kreativitet när den är som allra 
bäst! Dessa vitvaror blir en  
central plats i köket med sina  
mjuka, klassiska linjer och livfulla 
färger. Den vackra retrodesignen 
kombineras perfekt med den 
toppmoderna teknik som dessa 
pärlor är utrustade med.

Höjd 740 mm

KYLSKÅP SMEG  
FAB5 40 cm bred

Höjd 2050 mm

KYL/FRYS SMEG  
FAB38 70 cm bred

Set av skärbrädor för  
bästa tänkbara hygien
SET AV SKÄRBRÄDOR JOSEPH JOSEPH J60150

Praktiskt set med 4 skärbrädor i olika färger för att var och en  
användas för olika typer av livsmedel, för bästa tänkbara hygien.  
Rött kött, fisk, grönsaker och lagad mat/bröd. Förpackade i ett snyggt 
och praktiskt förvaringsställ. Enkla att göra rent och hålla fräscha.

399 kr
Ord. pris 929 kr

45% rabatt

995 kr
Ord. pris 1.795 kr

45% rabatt

50% rabatt



Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker, 
dock längst till och med 30 mars 2020,  
om inte annat anges. Kan ej kombineras  
med andra erbjudanden. Vissa avvikelser kan  
förekomma lokalt och på electroluxhome.se.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.  
     Besök oss på facebook.com/ElectroluxHome

www.electroluxhome.se
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TERMOMETER SATAKE S-ME550

Digital hushållstermometer som fungerar på kött, fisk, kyckling,  
bakning och för att mäta vinets serveringstemperatur.  
Mäter upp till 250 ˚C på 3–4 sekunder.
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Skiva tunt & jämnt!
FINSTRIMLARE KYOCERA CSN-202BK

Mandolin gör skivan nätt och fin. Med keramiskt blad.  
4 tjocklekar. Tål maskindisk.
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Rent hus utan allergibesvär
DAMMSUGARE  
ELECTROLUX EUO9GREEN

 � Tyst och lättmanövrerad
 � Gjord av 70% återvunnen plast
 � Sköljbart allergifilter för ett 
hälsosammare hem

 � Parkettmunstycke ingår
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Tar lätt hand om städningen
DAMMSUGARE  
ELECTROLUX ESP73IW

 � Lättmanövrerad och  
skonsam för din kropp

 � Ljudnivå, 70 dB
 � 12 meters räckvidd
 � Parkettmunstycke ingår

FE
ST

K
LI

PP

Två dammsugare i en!
SKAFTDAMMSUGARE ELECTROLUX EER77MBM

 � Flexibelt munstycke med LED-lampor
 � Mikropartikelfilter för bättre luftflöde och rengöring
 � BRC-funktion - enkel borstrengöring
 � Extra starkt Litium HD-batteri
 � 45 minuters drifttid
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PP Perfekt för småsmulorna!
DAMMSUGARE ELECTROLUX ZB5003W

 � Handdammsugare för både hemmet, bilen och båten
 � Hjul som är skonsamma mot känsliga underlag och dina handleder
 � 3,6 V

290 kr
Ord. pris 490 kr

1.390 kr
Ord. pris 2.190 kr

1.868 kr
Ord. pris 2.490 kr

990 kr
Ord. pris 1.790 kr

199 kr
Ord. pris 345 kr 245 kr

Ord. pris 395 kr

    Parkett- 
munstycke 

ingår

    Parkett- 
munstycke 

ingår

42% rabatt 38% rabatt

41% rabatt 45% rabatt

37% rabatt 25% rabatt


