Sentenskök Land midnattsblå

10 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2020

VITVAROR DAMMSUGARE HEM OCH HUSHÅLL KÖK FÖRVARING

JULKLIPP
SKÄRBRÄDA 30772-100-0

249 kr
Ord. pris 549 kr

KAFFEBRYGGARE E7CM1-2GB

1.290 kr
Ord. pris 1.490 kr

GÖR DITT KÖK KOMPLETT

50% rabatt
på utvalda ångugnar

JULERBJUDANDE

Köp ditt nya kök med

15.000 kr rabatt

SMAKRIK & HÅLLBAR MATLAGNING

Upptäck matmagin med våra intuitiva vitvaror

Perfekta julgåvor
till dig själv eller någon du tycker om

Självständig städning
med enastående prestanda
Ge dig själv en robotdammsugare i
julgåva och få mer tid över till annat.

ROBOTDAMMSUGARE PI92-6DGM
 Smart navigering med 3D Vision™ -teknik
 Trekantig form och effektiv hörnborste
Powerbrush™ - för perfekt rengöring i hörn,
längs väggar, runt och under möbler
 Styr när och var Pure i9.2 ska städa
via din smartphone
 Upp till 120 min städtid
 Snabbladdning

6.990 kr

Ord. pris 7.990 kr 697 kr/mån*

399 kr

399 kr

Ord. pris 649 kr

Ord. pris 649 kr
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Perfekt för både te & nudlar
VATTENKOKARE ELECTROLUX E3K1-3ST
Generös vattenkokare på 1,7 liter i rostfritt stål som du enkelt kan
öppna och hälla ur med en hand. Designad med en 360-graders
roteringsplatta för enklare hantering, smidig sladdförvaring och
vattennivåmätare. Automatisk avstängning. 1850 W.

250 KR RABATT

Rosta brödet & njut lite extra

JULKLIPP

JULKLIPP

250 KR RABATT

BRÖDROST ELECTROLUX E3T1-3ST
Smidig brödrost i rostfritt stål som rostar 2 skivor i taget. Har 7
olika inställningar för att passa alla smaker. Fungerar även för
att tina eller värma upp ditt bröd. Designad med stoppknapp
och smulbricka för enkel rengöring. 800 W.

Julklappstips under 500 kr
GÅVOR FÖR INSPIRATION & EN ENKLARE VARDAG

Perfekt för både
kök & badrum

Sax i en presentask

Perfekt för julskinkan

MULTISAX SSAXMP

TERMOMETER ME217

Multisax med 5 olika funktioner; skrapa för fiskfjäll,
skaldjurstång, flasköppnare, nötknäppare och
vakuummejsel. Lätt att ta isär för rengöring och tål
maskindisk. En fin presentask medföljer.

Digital ugns- och grilltermometer som mäter
innertemperaturen på kött, fisk, rotfrukter liksom
vätskor. Stora, lättlästa siffror och tecken indikerar
både nuvarande temperatur och inställd sluttemperatur. Signal vid önskad innertemperatur. Klarar
-50 till +300°C. Kabeln klarar temperaturer upp till
380°C. Tillhörande hållare ingår.

KÖKSREDSKAP 758002/758001/758000

149 kr

349 kr

199 kr/st

Sätter färg på maten

Järnkoll för
perfekt resultat

Färskpressat till sista droppen

TERMOMETRAR
M514R/M514B

Design som ger dig varje droppe saft ur citrusfrukten
när du pressar den. Välj mellan lime, citron eller apelsin.

Digital universaltermometer
som inom sekunder visar
den aktuella temperaturen.

99 kr/st

Ord. pris 259 kr

GASBRÄNNARE SFKB
Gasbrännare med ställbar låga.
Perfekt för att karamellisera
crème brûlée eller sätta färg
på en sotad lax, sufflé eller
gratäng.

299 kr
Ord. pris 399 kr

Miljösmart pump för
både tvål & diskmedel

Ord. pris 495 kr

Ord. pris 299-325 kr/st

CITRUSPRESSAR 226751/226752/226753

Ord. pris fr. 139 kr/st

169 kr/st
Ord. pris 259 kr/st

Smart öppnare

Grillbestick för
bästa grillupplevelsen

Vackra lådor för
både vardag & fest

BESTICK 07150-359-0

LÅDOR

Set med 6 grillgafflar och 6 knivar, där den
ena halvan är tandad och den andra slät.
Tillverkade i 18/10 rostfritt stål. Levereras i
en vacker trälåda.

Vacker redskapslåda och dryckeslåda i acaciaträ
med 6 fack. Perfekt för förvaring av köksredskap,
flaskor, färska kryddor och dryck.

499 kr

fr. 199 kr

Ord. pris 999 kr

Pump som sparar tvål och diskmedel med upp till 75%.
Gör din flytande tvål och diskmedel till mjukt och härligt
skum. Sugkopp i botten håller pumpen på plats.
Finns som svart, vit och rostfri.

Redskapslåda
Dryckeslåda

246922
246929

Ord. pris fr. 369 kr

Ord. pris 369 kr 199 kr
Ord. pris 549 kr 399 kr

Stilrena skålar i stål
SKÅLAR
Specialutgåva av den världsberömda och älskade
Margretheskålen i stål. Perfekt att använda både
till servering och matlagning. 0,5 liter.
Skål 0,5 l
Skål 1,5 l
Skål 3,0 l

245113
245114
245115

Ord. pris 299 kr
Ord. pris 349 kr
Ord. pris 499 kr

fr. 199 kr

199 kr
249 kr
399 kr

Ord. pris fr. 299 kr
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FÖR VÄLSMAKANDE & HÄRLIGT DOFTANDE MAT

Produkterna vid din sida

PÅ KÖPET
STEKSPADE & 3-PACK
STEKPANNESKYDD
Värde 162 kr

Handgjorda stekpannor
för hemmaproffset

Grilla både ute & inne

Perfekt startpaket

GRILLPLATTA 150800

KOK- & STEKKÄRL 122130

STEKPANNOR

Stabil och praktisk grillplatta i gjutjärn, så även
handtagen. Passar både för utomhusgrillen och
att använda på alla typer av spisar, även induktion på en zon. Ett perfekt tillbehör för att höja din
matupplevelse i köket! 23x47 cm.

Startpaket med en gjutjärnsgryta på 3 liter och
en stekpanna på Ø25 cm. Brunlaserat träskaft
av massiv bok. Båda är förinstekta med svensk
KRAV-märkt rapsolja.

Lätta gjutjärnsstekpannor med långt smidesskaft.
Fungerar på alla typer av värmekällor, även
induktion. Tål ugnstemperatur över 220°C.
Stekpanna Ø20 cm 162000 Ord. pris 599 kr 449 kr
Stekpanna Ø24 cm 162400 Ord. pris 699 kr 499 kr
Stekpanna Ø28 cm 162800 Ord. pris 799 kr 699 kr

fr. 449 kr

749 kr
Ord. pris 999 kr

1.299 kr
Ord. pris 1.748 kr

Ord. pris fr. 599 kr

WORLD’S
BEST PAN
THE

Arbeta fram smaken som proffsen

Mer kvalitet i matlagningen

Perfekt gåva för induktionshällen

STEKPANNOR

KOK- & STEKKÄRL

KOK- & STEKKÄRL SALINA

Tyska kockar lovordar dessa gjutna aluminiumpannor. Har en keramisk ytbehandling för rejäl
tålighet. PFOA-fria. Fungerar på alla typer av
värmekällor, även induktion.

Högkvalitativa kärl med jämn värmespridning
tack vare 7 lager rostfritt stål och aluminium som
varvats om varandra. Behandlad med Silvinox,
en unik metod för att rena stålet. 30 års garanti.

Stekpanna Ø28 cm
A528 Ord. pris 1.399 kr
Traktörpanna Ø28 cm A728 Ord. pris 1.499 kr

Sauteuse Ø20 cm 40850-221-0
Ord. pris 1.999 kr 1.299 kr
Stekpanna Ø28 cm 40850-938-0
Ord. pris 2.699 kr 1.999 kr

Designade med en mycket tålig non-stick beläggning
med stenmineraler i det yttersta skiktet för en fin stekyta
på maten och ett utseende som påminner om granit. Bottnen är speciellt anpassad för extra snabb värmespridning, radiant, och fungerar optimalt på din induktionshäll.
Ergonomiska handtag som alltid håller sig svala. Fungerar
på alla värmekällor och i ugn upp till 230°C.

999 kr/st
Ord. pris 1.399 - 1.499 kr

fr. 1.299 kr
Ord. pris fr. 1.999 kr

Stekpanna Ø28 cm 75002-822-0 Ord. pris 899 kr 799 kr
Kastrull Ø16 cm 75002-809-0 Ord. pris 769 kr 699 kr

fr. 699 kr
Ord. pris fr. 769 kr

Hälsosam friterad
mat för hela familjen
VARMLUFTSFRITÖS E6AF1-6ST

2.490 kr

Ord. pris 2.990 kr 288 kr/mån*

Varmluftsfritös i rostfri design som ger dig ett mer
hälsosamt sätt att njuta av dina friterade favoriter. Het
luft cirkulerar och värmer upp ingredienserna från alla
vinklar, vilket ger en knaprig yta. Här behövs bara lite
eller ingen olja alls. Fritösen kan användas även till
grillning, stekning och bakning. 8 förinställda program.
Temperatur på mellan 80 och 200ºC. Designad med
löstagbara delar som tål maskindisk. Receptfolder
ingår. 5,4 liter. 1800 W.

NYHET

Proffsbrännare
GASBRÄNNARE MRC-995A
Karamellisera crème brûlée, bränn av grönsaker,
kött och fisk för att få fram en naturlig smak av
grillat och brynt eller grilla av ytan på din fiskeller köttfilé med det medföljande grillmunstycket.
Den här brännaren kan du använda både som
tillagningsmetod och till smaksättning.

899 kr
Ord. pris 1.199 kr
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PÅ KÖPET

3 FÖR 2

Köp 3 betala för 2.
Du får den billigaste
på köpet.

1 FÖRPACKNING VAKUUMRULLAR
VR-20300

Värde 179 kr

Hälsosam matlagning
tillagad med perfektion
SOUSVIDE SVS-1200S

Hållbara tillbehör

Förpacka hållbart & effektivt

VAKUUMRULLAR & VAKUUMPÅSAR

VAKUUMFÖRPACKARE VS-0824S

2 st rullar 20x300 cm VR-20300 Ord. pris 179 kr
2 st rullar 28x300 cm VR-28300 Ord. pris 179 kr
50 st påsar 20x30 cm VB-2030 Ord. pris 199 kr

Vakuumförpackare för längre hållbarhet, utmärkt
för SousVide och som skyddar mot frostskador vid
förvaring i frys. Designad för två val vid förseglingen - normal/varsam eller val för torra och
våta livsmedel. Utrustad med marineringsfunktion,
inbyggd skärare och förvaring av rulle. 5 rullar
och 1 slang medföljer. 24 l/min. 120 W.

1.299 kr
Ord. pris 1.499 kr

Kraftfull SousVide-cirkulator som
hjälper dig till en mer hälsosam
matlagning då näringsämnen,
smaker och färg bevaras, tack
vare att du vakuumförpackar
maten innan. Här blir temperaturen i tillagningen exakt, vilket
gör att maten alltid blir perfekt
tillagad och ditt kött, din fisk och
fågel blir både mör och saftig.
1200 W. Temperaturintervall:
20 till 95 °C.

1.199 kr
Ord. pris 1.799 kr

Tillaga din julskinka med
SousVide för ett perfekt resultat

Innovativa & hållbara
förvaringslådor för alla ändamål

20% RABATT

FÖRVARINGSLÅDOR
Innovativ och multifunktionell låda i kromstål, en unik produkt
inom förvaring och matlagning. Finns i flera olika storlekar.

Ett måste för
matentusiasten
& familjen
FRITÖS DFR-1600S
Fritös med snabb uppvärmning och stabil
värme som ger krispiga och goda pommes frites,
rotfruktschips, nuggets och vårrullar, bara med en
liten mängd olja. Designad med steglös termostat,
fönster i locket för full kontroll, signallampor och
utbytbart luktfilter. Gummifötter och en sval utsida
säkerställer en trygg användning. Grytan går att
ta ut och tål maskindisk. 2,4 liter. 1600 W.

920 ml rund
SR06
500 ml rektangulär SS04
580 ml rektangulär SS05
980 ml rektangulär SS06
1100 ml rektangulär SS07
•
•
•
•

Ord.
Ord.
Ord.
Ord.
Ord.

pris
pris
pris
pris
pris

249 kr
269 kr
299 kr
349 kr
399 kr

199 kr
215 kr
239 kr
279 kr
319 kr

Ugnssäker upp till 400°C
Mikrovågssäker
Fryssäker ner till -40°C
Tål maskindisk

NYHET

Ta hand om din julmat på bästa sätt eller
gör dig redo för matlådorna i januari

699 kr
Ord. pris 799 kr

Underlägg i
trä medföljer

En brödkniv i världsklass

Perfekt knivduo för
all typ av matlagning
KNIVSET 67S-223
Optimalt set med två japanska knivar, en kockkniv
på 20 cm och en brödkniv på 23 cm. Bladen är
tillverkade i starkt, rostfritt polerat stål. Handtagen
i svart består av bambupulver och polypropen,
för bästa möjliga hygien. Designen säkerställer att
smuts och bakterier inte kan samlas i öppningen
mellan blad och handtag. Brödkniven skär i båda
riktningarna, vilket gör att den med lätthet skär
även genom hårdare bröd.

1.299 kr
Ord. pris 1.699 kr

Handsmidd precisionskniv

Med smak av Asien

KNIVAR

GRYTA & WOK

Kniv med grovt hamrat blad, processad åtta
gånger för extra skärpa och hårdhet. Långt
handtag ger perfekt grepp och balans.

Gjutjärnsgryta och wok med ett värmetåligt glaslock
och ett vackert trälock för servering. Försedda med
rejäla handtag för enkel och säker hantering.

Allroundkniv SKURO13 Ord. pris 1.095 kr 849 kr
Santokukniv SKURO12 Ord. pris 1.695 kr 1.199 kr
Köttyxa
SKURO11 Ord. pris 1.495 kr 1.099 kr

Gryta Ø24 cm
Wok Ø36 cm

fr. 849 kr

fr. 449 kr

Ord. pris fr. 1.095 kr

SK4
Ord. pris 595 kr 449 kr
S-FRS-390 Ord. pris 895 kr 699 kr

Ord. pris fr. 595 kr
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NYHETER
100 dagars
öppet köp

1.490 kr

ELECTROLUX FRUKOSTSERIE

Ord. pris 1.690 kr

Frukoststunder
som lyser upp
KAFFEBRYGGARE ELECTROLUX E7CM1-4MTM

Brygger utsökt kaffe för hemmets alla kaffestunder. Full kanna på
bara 6 minuter som ger dig upp till 9 koppar. Designad med ett
bredare munstycke, AutoBloom™ - automatisk pour over-effekt
där allt kaffe fuktas jämnt av vattnet - för optimal styrka och smak
i varje kopp. Adderad med aromafunktion för extra fyllighet,
droppstoppsfunktion och uppfyller alla bryggarkrav från
European Coffee Brewing Centre. 1600 W.

990 kr

1.290 kr

100 dagars
öppet köp

990 kr

100 dagars
öppet köp

100 dagars
öppet köp

VATTENKOKARE ELECTROLUX E7CK1-6BP Kompakt med en kapacitet på 1,25 liter. Utrustad med 7 förprogrammerade temperaturinställningar, 40-100 ºC,
varmhållningsfunktion för 40 minuter. Har en 360-graders roteringsplatta och löstagbart kalkfilter för enklare hantering. Automatisk avstängning. 2400 W.
VATTENKOKARE ELECTROLUX E7GK1-8BP Glaskanna på 1,7 liter, försedd med en löstagbar tesil för bryggning av lösbladste direkt i kannan. Spillskydd för
säker användning. Utrustad med 7 förprogrammerade temperaturinställningar, 40-100 ºC, och en varmhållningsfunktion för 40 minuter. Smidig 360-graders
roteringsplatta, löstagbart kalkfilter och automatisk avstängning förenklar användningen optimalt.
BRÖDROST ELECTROLUX E7T1-6BP Rostar 2 skivor åt gången. Designad med extra bredd och djup för alla typer av bröd och centrerar dessutom brödet
automatiskt. Har 7 rostningslägen och du kan manuellt kontrollera rostningsgraden under rostningen. Sköter även uppvärmning och upptining av bröd perfekt.
Smidig smulbricka, rack för bullvärmare och dammskydd ingår. 980 W.

Köp mjölkskummare
eller kaffekvarn för
ENDAST 500 KR
vid köp av kaffebryggare DCF02

Ord. pris
1.795 kr
MFF01

2.495 kr

Ord. pris 2.190 kr

1.990 kr
Ord. pris 2.390 kr

Ord. pris
2.495 kr
CGF01

KAFFEBRYGGARE SMEG DCF02BLEU
Elegant kaffebryggare som kokar upp till
10 koppar åt gången. Knappar för styrka på
arom och hårdhet på vattnet. Autostart- och
antidroppfunktion. 1050 W.
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1.790 kr

KAFFEBRYGGARE MOCCAMASTER HBG961AO 59792 • Brygger 10 koppar, 1,25-literskanna, på 6 minuter
• Bryggtemperatur på 92–96 grader • Automatisk avstängningsfunktion • Automatisk droppstoppfunktion
• Uppfyller alla bryggarkrav från European Coffee Brewing Centre • Handgjord i Holland • Upp till 10 års
garanti • 1520 W
KAFFEBRYGGARE MOCCAMASTER KB952AO 59134 • Brygger 10 koppar, 1,25-literskanna, på 6 minuter
• Bryggtemperatur på 92–96 grader • Dubbla värmeelement för optimal värme vid bryggning och
värmehållning • Manuellt droppstopp • Automatisk avstängningsfunktion • Uppfyller alla bryggarkrav
från European Coffee Brewing Centre • Handgjord i Holland • Upp till 10 års garanti • 1520 W

KÖP
TILL

KÖP AARKE KOLSYREMASKIN &
få en kolsyrepatron på köpet**

149 kr

Värde 259 kr

Ord. pris 349 kr

TOASTGALLER 594300

KLIMATPOSITIV
KOLSYRA 120288
Lämna in din tomma
kolsyrepatron och byt
till en klimatsmart!

Gör din favorittoast direkt
i brödrosten. 2-pack.

59 kr
Ord. pris 89 kr

Perfekt rostat bröd varje gång

Tevatten på nolltid

För dig som älskar design

BRÖDROST 598305

VATTENKOKARE 595500

KOLSYREMASKIN 335515

Brödrost i rostfritt stål som rostar 2 brödskivor åt
gången och som utan problem rymmer tjockare
skivor. Har en teknologi som säkerställer perfekt
gyllenbruna skivor. Patenterad teknik som gör att
du kan lyfta upp och kolla till brödet mitt under
rostningen utan att avbryta timern. 1100 W.

Smidig vattenkokare som på ett kick kokar upp ditt
vatten. Praktiska angivelser för både antal koppar
och liter säkerställer att du kokar upp precis rätt
mängd, från 1 kopp upp till 1 liter. Lätt att hälla ur.
Rostfri. 2100 W.

Robust och stilren kolsyremaskin med hölje i 100%
rostfritt stål. Materialet gör att maskinen både är
hållbar och står stabilt. Producerar jämna bubblor.
Ger ett bra bubbelvatten som håller kolsyran i minst
sex timmar i kylskåpet.

899 kr

1.990 kr

1.195 kr

Ord. pris 999 kr

Ord. pris 1.295 kr

Jura-kampanjen gäller
23/11 till 10/1

Långkok medan
du gör annat

100 dagars
öppet köp

Laga din mat på ett
enkelt & hälsosamt sätt

Matberedaren som klarar allt

Espressomaskin för en kopp åt gången.
Programmerbar kaffestyrka i 10 steg, med
speciella funktioner för bland annat latte
macchiato, flat white och cappuccino. Designad
med touchdisplay och artificial intelligence
– automtisk, smart anpassning av skärmen.
Toppinnovativ pulsextraktionsprocess som
optimerar extraktionstiden för bästa smak i små
koppar. Smart Connect gör att du kan fjärrstyra
maskinen via din smartphone eller surfplatta.

SLOWCOOKER ESC7400
Slowcookern blir helt oumbärlig när du väl
upptäckt alla fördelar. God och nyttig mat
för dig med ont om tid! Löstagbar innergryta
i keramik på 6,8 liter som tål maskindisk.
Många inställningsmöjligheter och tydlig display.

Den här matberedaren hackar, skivar och blandar
med oslagbar elegans tack vare PowerTilt-teknik.
Har kraftfull induktionsmotor på hela 1200 W,
skärblad med titanbeläggning och två behållare
på 2,2 liter respektive 4,2 liter. 5 års produktgaranti
och 25 års motorgaranti.

10.490 kr

690 kr

3.490 kr

Gudomlig arom med en touch
ESPRESSOMASKIN ENA 8 TOUCH 15332

Ord. pris 10.990 kr 1.016 kr/mån*

Ord. pris 990 kr

MATBEREDARE EFP9400

Ord. pris 3.990 kr 379 kr/mån*

**Erbjudandet gäller kolsyrepatron Gas grön 120288.
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JULERBJUDANDE

Köp ditt nya kök med

15.000 kr rabatt

***

KAFFEBRYGGARE
E7CM1-2GB

1.290 kr
Ord. pris 1.490 kr

***För att få 15.000 kronor i rabatt på ditt nya kök behöver du köpa kökssnickerier från Sentens för minst 70.000 kr (exkl. vitvaror).
****För att få 50% rabatt på utvalda ångugnar behöver du köpa kökssnickerier för minst 70.000 kr tillsammans med 3 valfria vitvaror. Ett fantastiskt erbjudande för att göra ditt nya kök komplett.

VÄLKOMMEN TILL OSS
SENTENS - SVENSKTILLVERKADE
KÖK AV HÖGSTA KVALITET
I fabriken i Tidaholm förvandlas våra idéer
till kök med genomtänkt design i varje detalj.

ETT MILJÖMEDVETET LIV I DITT KÖK
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.
Svensktillverkade kök med korta transporter inom
landet, innebär ett mindre avtryck på miljön.
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Sentens är vårt eget köksvarumärke som erbjuder dig ett av
marknadens bredaste kökssortiment, från modern minimalism till
gammaldags lantlig charm. Alltid av högsta kvalitet. Hos oss hittar
du även intuitiva vitvaror, massor av inspiration och bra recept
- allt samlat på ett ställe. Besök electroluxhome.se för en riktig
köks- och smakupplevelse.

VÅRA SENASTE FÄRGER
Olivgrön
NCS S 5005-G50Y

Midnattsblå
NCS S 8005-R80B

Mörkgrå
NCS S 7500-N

Varm grå
NCS S 4502-Y

GÖR DITT KÖK KOMPLETT

50% rabatt

på utvalda ångugnar
vid köp av kökssnickerier
& 3 valfria vitvaror****

VÅRA UTVALDA ÅNGUGNAR
SPARA

14.495 kr
KOAAS31WT – SousVide
Pris med rabatt: 14.495 kr
Ord. pris 28.990 kr

Sentenskök Kust Design Olivgrön

SPARA 12.995 kr

SPARA 12.245 kr

CKS1085X – SousVide
Pris med rabatt: 12.995 kr
Ord. pris 25.990 kr

CKS1080X – SousVide
Pris med rabatt: 12.245 kr
Ord. pris 24.490 kr

FÖRMÅNLIGT FINANSIERINGSERBJUDANDE
Ett kök är en stor investering. Likaså är en ny förvaringslösning
eller nya vitvaror. Vi hjälper dig med en förmånlig finansiering
som vi på Electrolux Home har i samarbete med Ecster AB.
En trygg lösning utan hög ränta. Vid exempelvis en ränta på
5,20% blir din räntekostnad 3 kr per tusenlapp och månad,
då du har 30% automatiskt ränteavdrag på deklarationen.
Läs mer om vårt kökslån på
electroluxhome.se/kokslanet

SPARA 8.995 kr
CKS860X – 100% ånga
Pris med rabatt: 8.995 kr
Ord. pris 17.990 kr

SPARA 5.995 kr
CKP9000X – Ångfunktion
Pris med rabatt: 5.995 kr
Ord. pris 11.990 kr

Mer information hittar du på, electroluxhome.se/kökskampanj
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ELECTROLUX INTUITIVA VITVAROR

Smakrik &
hållbar matlagning

ENKELT & SMIDIGT

SenseFry® – temperatursensor som
automatiskt säkerställer och behåller
rätt temperatur på stekkärlet

SensePro® – trådlös matlagningssensor som
känner av kärntemperatur och kommunicerar
med hällen, för trygghet och resultat i världsklass

INTUITIVA VITVAROR
Med vitvaror från Electrolux är det
inte krångligt att laga mat på ett
hållbart sätt. Våra produkter är så
intuitiva att du inte behöver tänka. Du
kan bara njuta. Njuta av matlagning.
Njuta av välsmakande mat. Våra
ugnar vet när de ska addera ånga
för att göra din mat godare och våra
fläktar jobbar tyst ovanför hällen, som
samtidigt har koll på den perfekta
temperaturen för din mat - det är vad
vi kallar intuitiv matlagning.

Flexibilitet & trygghet i ett

Framtidens induktionshäll är här

INDUKTIONSHÄLL HOF850FMF
B 780 x D 520 mm

INDUKTIONSHÄLL EIS8648
B 780 x D 520 mm

 SenseFry®
 Flexibla zoner – för automatisk anpassning
av zonen till kokkärlets storlek
 Booster-funktion – för värmeökning på nolltid
 Hob2Hood – för automatisk kontroll av fläkt
och ljus med samma funktion






10.490 kr

19.490 kr

Ord. pris 10.990 kr 1.016 kr/mån*
Finns även i mått B 590 x D 520 HOF650FMF

8.490 kr Ord. pris 8.990 kr 834 kr/mån*
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100 dagars
öppet köp

SensePro®
Intuitiv touchkontroll och stor display
Bridge-funktion – gör två värmezoner till en stor
Hob2Hood – för automatisk kontroll av fläkt och
ljus med samma funktion

Ord. pris 19.990 kr 1.834 kr/mån*

100 dagars
öppet köp

LAGA MAT MED ÅNGA
100% ånga (full ånga) möjliggör att du kan
koka din mat i ugnen istället för på spishällen.
Smak, färg och näringsämnen stannar kvar.
50% ånga värmer upp matresterna så att
de blir som nylagade. Passar även utmärkt
för dina desserter.

SousVide ångar kött, fisk, fågel eller
grönsaker tillsammans med örter och
kryddor i en vakuumpåse i låg temperatur.
Färg och näringsämnen stannar kvar och
smakerna blir extra intensiva.

25% ånga gör kycklingen saftig och smakrik
på insidan och knaprigt gyllenbrun på
utsidan.
Bakning

Stekning

Desserter
& efterrätter

Grönsaker, ris,
fisk & ägg

SousVide

SousVide
Full: 50 – 99°C
Hög: 50 – 130°C
Medium: 50 – 200°C
Låg: 50 – 230°C

Full Ånga
100%: 50 – 99°C
50%: 50 – 130°C
25%: 50 – 230°C

25% Ånga
Ånga kombinerad med
varmluft 140 – 230°C

A 0,93/
		 0,81

Mer information hittar du på
electroluxhome.se/angugn

Inbyggnadsugn med unik
matlagningstermometer

4 ångfunktioner
SousVide

Exakt precision
A-G

A+

A-G

A++

1,09/		
0,69

0,99/
0,52

71

70

Stor

Stor

100 dagars
öppet köp

Matlagning på en
helt ny teknisk nivå

UGN CKP8000X
H 594 x B 595 x D 567 mm

UGN CKS1085X
H 590 x B 560 x D 550 mm

 SteamBake-ugn - tillför ånga för krispig yta och
mer volym vid brödbakning
 Matlagningssensor - mäter temperatur, signalerar
vid önskad värmenivå och ugnen stängs av
 Snabbstartsfunktion
 Automatisk ugnsavstängning
 Pyrolysrengöring - gör fett och smuts till aska

 SousVide - vakuumförpackad matlagning
för ett perfekt resultat varje gång
 CookView®-ugn - wifi och ugnskamera som
gör att du kan hålla koll på matlagningen
via din smartphone
 Connected Cooking med wifi - för att enkelt
ställa in och ändra tid och temperatur på ugnen
med din smartphone
 Steamify®-funktion - ange tillagningstemperatur
och ugnen justerar automatiskt inställningarna
för ångan
 Matlagningstermometer - mäter temperatur,
signalerar vid önskad värmenivå och ugnen
stängs av
 Ångrengöring - naturligt rent med ånga

Finns även som vit CKP8000V 9.990 kr

Ord. pris 10.490 kr 970 kr/mån*

 700 SenseCook®-ugn med unik matlagningstermometer - mäter temperatur, signalerar vid
önskad värmenivå och stannar matlagningen
 Multilevel Cooking - för jämn tillagning
på alla tre nivåer
 Cirkulation av luften i hela ugnen för
en jämn tillagning
 Ångrengöring - naturligt rent med ånga

5.990 kr

Ord. pris 6.490 kr 607 kr/mån*

100 dagars
öppet köp

Multifunktionell inbyggnadsugn
med SteamBake & pyrolys

Ord. pris 10.490 kr 970 kr/mån*

Varmluft

UGN CKB400X
H 600 x B 560 x D 550 mm

Ångfunktion
SteamBake

9.990 kr

72 Stor

25.990 kr

Snabbhet & precision
HÄLL EHH7000F
B 590 x D 520 mm
 PowerBooster-funktion - för värmeökning
på nolltid
 Hob2Hood - för automatisk kontroll av
fläkt och ljus med samma funktion
 Justerbar timer - för full kontroll
på din matlagning

5.990 kr

Ord. pris 6.490 kr 607 kr/mån*

2.425 kr/mån*
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Spisen som har allt
Induktion,
SteamBake & pyrolys
SPIS EKI6692SOW2
H 850-936 x B 596 x D 600 mm
 4 flexibla värmezoner med booster-funktion
– för värmeökning på nolltid
 SteamBake-ugn
 Stor varmluftsugn
 Matlagningstermometer – med automatisk
ugnsavstängning
 Pyrolytisk självrengöring

STEAMBAKE

Din matlagning har
aldrig varit enklare

14.490 kr

Ord. pris 14.990 kr 1.379 kr/mån*

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

A-G

Finns även som rostfri EKI6692SOX2

15.490 kr Ord. pris 15.990 kr 1.470 kr/mån*

A

A-G

73 Stor

A

A-G

0,95/0,82

0,75/0,82

73

73

73

Stor

Stor

Stor

Induktion & varmluft
för optimal matlagning

SPIS EKC6054SOW
H 850-936 x B 596 x D 600 mm

SPIS EKI9000W4
H 850-936 x B 596 x D 600 mm

 Snabb glaskeramikhäll
- för uppvärmning på nolltid
 Stor varmluftsugn
 Cirkulation av luften i hela ugnen
för en jämn tillagning

 SteamBake-ugn
 Gräddar flera plåtar samtidigt
 Matlagningstermometer för perfekt resultat
med automatisk avstängning
 Katalysrengöring - oxiderar fett och
smuts automatiskt

5.990 kr

9.990 kr

Ord. pris 10.490 kr 970 kr/mån*

Dubbla ugnar för maximal matlagning
SPIS EKC6560BOW4
H 893-912 x B 596 x D 600 mm
Glaskeramikhäll med 4 värmezoner
SteamBake-ugn
Dubbla ugnar - för att enkelt tillaga flera rätter samtidigt
Varmluft - för möjlighet att laga mat på flera
nivåer samtidigt
 Matlagningstermometer - mäter temperatur, signalerar
vid önskad värmenivå och ugnen stängs av
 Katalysrengöring - oxiderar fett och smuts automatiskt





12.990 kr

Ord. pris 13.980 kr 1.243 kr/mån*
Finns även som rostfri EKC6560BOX4

14.990 kr Ord. pris 15.980 kr 1.425 kr/mån*

SMART TILLBEHÖR

för din mikrovågsugn
Liten & effektiv

Snygg fristående mikro

MIKROVÅGSUGN EMM20000OW

MIKROVÅGSUGN EMM21000S






5 effektlägen, 700 W
Roterande tallrik i glas
Signal när maten är klar
Smidig dörröppning

990 kr
Ord. pris 1.190 kr







Fristående
Roterande tallrik i glas
Upptiningsfunktion
5 effektlägen
800 W

1.390 kr

Ord. pris 1.590 kr

Finns även som vit EMM21000W
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A

0,95/0,82

Flexibel häll & varmluft
för optimal matlagning

Ord. pris 6.490 kr 607 kr/mån*

A+ 0,98/
		 0,7

1.290 kr Ord. pris 1.490 kr

LOCK TILL MIKROVÅGSUGN
E4MWCOV1

49 kr

PÅ KÖPET

SPIS SPSK60IB9 VIT

JULKLIPP

18.495 kr

SPIS SSK92IMX8 ROSTFRI

10.000 kr
rabatt
A-G

24.995 kr

Ord. pris 34.995 kr 2.334 kr/mån*

A

A-G

A

1,09/0,8

1,09/0,8

70

70/35

Stor

Stor/liten

FLÄKT SMEG KD70WHE
VID KÖP AV SPIS
SMEG SPSK60IB9
Värde 8.995 kr

SPIS SPSK60IB9 SMEG H 880-915 x B 600 x D 600 mm  Induktionshäll med 4 värmezoner  9 effektnivåer för varje zon  Två bryggningsbara zoner för ovala
kokkärl och grytor  Booster-funktion för värmeökning på nolltid  Multifunktionell ugn med flertalet funktioner  Matlagningstermometer - för ett perfekt resultat
 Pyrolytisk självrengöring – gör fett och smuts till aska  Vit
SPIS SSK92IMX8 SMEG H 885-915 x B 900 x D 600 mm • Multifunktionell dubbelugn - för största möjliga matskapande • Matlagningstermometer - för ett perfekt
resultat • Induktionshäll med 4 värmezoner • 9 effektnivåer för varje zon • Två bryggningsbara zoner för ovala kokkärl och grytor • Booster-funktion för värmeökning på nolltid • Rostfri

JULKLIPP

3 FÖR 2

3.995 kr

2.295 kr

Köksmaskin i 50-talsstil

Kompakt mikro med
optimala funktioner

Ord. pris 5.495 kr
425 kr/mån*

KÖKSMASKIN SMF03WHEU
Vacker köksmaskin i aluminium. Bunke i rostfritt
stål på 4,8 liter med tiltfunktion baktill och antislirfötter för bra stabilitet. Degkrok, visp, blandare,
silikonblandare, stänkskydd och plastlock ingår.
10 hastigheter. 800 W. Finns även i svart, röd och
som cremefärgad.

fr. 1.495 kr/st

Ord. pris 2.995 kr 271 kr/mån*

MIKROVÅGSUGN MOE25X
Optimal mikrovågsugn när utrymmet är begränsat.
Utrustad med både upptinings-, grill- och pizzafunktion och har 10 automatiska program. Både en
smidig, roterande tallrik och en pizzatallrik ingår.
25 liter. 900 W.

Köp 3 betala för 2.
Du får den billigaste
på köpet.

KOK- & STEKKÄRL
Vackra och smidiga stekpannor och grytor i kallpressad
aluminium med en motståndskraftig och giftfri non-stickbeläggning på insidan. Undersida och handtag i rostfritt stål.
Grytan och traktörpannan har dessutom ett smidigt lock i glas
med ånghål. Fungerar på alla typer av värmekällor, även
induktion. Tål en ugnstemperatur på upp till 250°C.
Diskmaskinssäkra. Finns även i svart och rött.

Stekpanna Ø28 cm
CKFF2801CRM
Traktörpanna Ø28 cm CKFD2811CRM
Gryta Ø24 cm
CKFC2411CRM

Ord. pris 1.495 kr
Ord. pris 1.795 kr
Ord. pris 1.995 kr

20% rabatt
på alla FAB-skåp

Gäller alla färger utom Dolce & Gabbana

PRISEXEMPEL
KYLSKÅP
FAB5RPG3

7.596 kr
Ord. pris 9.495 kr
753 kr/mån*
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SMARTA DISKMASKINER

SMARTA TILLBEHÖR

till din diskmaskin, kyl & frys

Enkelt & smidigt med
framtidens produkter

Minimera risken för vattenskador
DROPPSKYDD E2WHD600/E3RHK600

Speciellt utformad droppbricka med kanaler för att snabbt
fånga upp mindre läckage och låta vattnet dunsta av. Med
det här droppskyddet minimerar du risken för vattenskador
på golv och köksinredning.

Vi designar diskmaskiner så intuitiva att du inte behöver tänka. Du ska bara kunna
leva och njuta. Med våra produkter är det inte krångligt att leva ett hållbart liv.

195 kr/st
Ord. pris 295 kr/st

AirDry - automatisk lucköppning
för naturlig torkning

A+++

A+++

A+++

Eco 50

Eco 50

Eco 50

0,82

0,821

0,832

A

A

A

13

13

13

9,9

10,5

10

234

234

234

2775

2940

2940

44

42

42

Flexibel inredning
& skonsam diskning

Stort utrymme – låg ljudnivå

Enastående ren disk utan blötläggning

H 818 x B 596 x D 580 mm

H 818 x B 596 x D 580 mm

H 818 x B 596 x D 590 mm

 XXL-utrymme ger plats för 13 kuvert
 SatelliteClean® - innovativ spolarm för
rengöring i varje hörn
 ExtraHygiene-funktion - maximal rengöring
som dödar alla bakterier
 AutoFlex - anpassar tid och elförbrukning
efter diskmängd
 Justerbar övre korg i höjdled
 AirDry

 XXL-utrymme ger plats för 13 kuvert
 RealLife® - för enastående rengöring
 SatelliteClean - innovativ spolarm
för rengöring i varje hörn
 SprayZone-funktion - intensivrengöring
av kastruller och grytor
 Justerbar övre korg i höjdled
 LED-display och invändig belysning
 AirDry

DISKMASKIN ESF7000W3 VIT

DISKMASKIN ESS67300SW VIT

DISKMASKIN ESZ8000W VIT

Ord. pris 5.990 kr 561 kr/mån*

Ord. pris 7.990 kr 743 kr/mån*

Ord. pris 8.490 kr 788 kr/mån*

DISKMASKIN ESF7000X3 ROSTFRI

DISKMASKIN ESS67300SX ROSTFRI

DISKMASKIN ESZ8000X ROSTFRI

Ord. pris 6.790 kr 634 kr/mån*

Ord. pris 8.990 kr 834 kr/mån*

Ord. pris 9.490 kr 879 kr/mån*

 TimeManager - för halverad disktid,
samma goda resultat
 AutoFlex - anpassar tid och elförbrukning
efter diskmängd
 AirDry

5.490 kr
6.290 kr

249 kr
Ord. pris 299 kr

7.490 kr

8.490 kr

8.990 kr

SMART TILLBEHÖR

SMART TILLBEHÖR

Slipp handdisk av finglasen

Rent & vårdande

DISKKORG FÖR GLAS E9DHGB01

RENGÖRINGSMEDEL TILL TVÄTT- & DISKMASKIN
6-PACK M3GCP400

till din diskmaskin

Diska dina ömtåliga glas på ett säkert sätt i
maskin med vår praktiska glashållare. Korgen
rymmer upp till 8 champagneglas eller 6 vinglas.
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7.990 kr

till din tvätt- & diskmaskin 119 kr

3-i-1 rengöringsmedel för din tvätt-och diskmaskin.
Avkalkar, avfettar och rengör på en och samma gång.
För bästa resultat, använd en gång i månaden eller
efter 30 program.

Höjd 1860 mm
Höjd 1745 mm

A+
294

KYL- & FRYSPAKET VIT
A++
229

13.490 kr

91

116

Ord. pris 14.680 kr 1.288 kr/mån*

43

387

229
41

194

A++

KYL- & FRYSPAKET ROSTFRITT

38

15.490 kr

Fräscha råvaror
som håller länge

Ord. pris 16.680 kr 1.470 kr/mån*

KYL/FRYS EN7000W1
H 1745 x B 595 x D 647 mm

Ingen isbildning
- mer hygieniskt & bättre plats

Stabil temperatur
- alltid kallt & fräscht

FRYSSKÅP LUT5NF26W
H 1860 x B 595 x D 668 mm

KYLSKÅP LRS2DF39W
H 1860 x B 595 x D 668 mm

 NoFrost - luftcirkulation som förhindrar
frostbildning
 FastFreeze - snabbinfrysning,
med automatisk återgång
 FrostFree - automatisk avfrostning

 OptiSpace - för bästa förvaring och flexibilitet
 DynamicAir - kall luft cirkulerar i hela kylskåpet
för stabil temperatur överallt och förhindrar att
råvarorna förlorar sin form och torkar ut
 Shoppingfunktion - snabbkyler

7.690 kr

6.990 kr

Finns även som rostfri LUT5NF26X

Finns även som rostfri LRS2DF39X

761 kr/mån*

 TwinTech - reglerad luftfuktighet för
längre fräschör, smak och konsistens
 Shoppingfunktion - snabbkyler
 FrostFree - automatisk avfrostning

6.490 kr

Ord. pris 6.990 kr 652 kr/mån*

Höjd 2010 mm

697 kr/mån*

8.690 kr 852 kr/mån*

7.990 kr 788 kr/mån*
Höjd 1750 mm

A++
274
244
94
42

KYL & FRYSPAKET

A++
226

16.990 kr

Ord. pris 18.280 kr 1.607 kr/mån*

A++
113

223

352

42

38

Självavfrostande med god insyn

Fräscht & kallt med full kontroll

FRYSSKÅP EUE7000W1
H 1750 x B 595 x D 647 mm

KYLSKÅP ERE7000W1
H 1750 x B 595 x D 647 mm

 CustomFlex - flexibel inredning
 SpacePlus™ - optimerat utrymme för största
möjliga förvaringskapacitet
 FrostFree - automatisk avfrostning

 CustomFlex - flexibel inredning
 FreeStore® - för jämnare temperatur i hela kylen
 Utrymmesbesparande flaskhylla
- för upp till 5 st 1,5-liters petflaskor

9.990 kr

8.290 kr

970 kr/mån*

Förvaring för bästa
fräschör, smak & konsistens
KYL/FRYS LNC7ME34W1
H 2010 x B 595 x D 650 mm
 CustomFlex - flexibel inredning
 TwinTech - reglerad luftfuktighet för
längre fräschör, smak och konsistens
 NoFrost - luftcirkulation som förhindrar
frostbildning
 MultiFlow - för en jämn och stabil
temperatur i hela kylen
 Speciallåda Extra Chill - lägre temperatur
för optimal förvaring av pålägg

9.490 kr

Ord. pris 9.990 kr 925 kr/mån*
Finns även som rostfri LNC7ME34X1 10.490 kr
Ord. pris 10.990 kr 1.016 kr/mån*

816 kr/mån*
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Rita din förvaringslösning på webben
Du vet bäst vad som behöver rymmas i
din garderob eller i din ultimata tvättstuga.
På electroluxhome.se/planeringsverktyg kan du enkelt
och smidigt rita upp din drömgarderob eller tvättstuga!
Din ritning sparas och du är sedan välkommen in till oss i
butiken för att med vår hjälp göra verklighet av drömmen.
Vi ses!

NYHET

Få dina lådor
måttanpassade
upp till 1167 mm

Vår förvaringsserie erbjuder mängder med flexibla
garderobs- och förvaringslösningar för ditt hem. Vi har
flera varianter av garderober med snygga skjutdörrar som
passar lika bra i hallen som sovrummet eller tvättstugan.

Skapa din garderobs& förvaringsdröm

KÖP SKJUTDÖRRSGARDEROBER

& få inredning på köpet

Köp skjutdörrar för 10.000 kr och få inredning för 2.000 kr på köpet.
Köp skjutdörrar för 20.000 kr och få inredning för 4.000 kr på köpet.
Läs mer på electroluxhome.se/forvaringskampanj

Skräddarsydda program för alla material
STRYKJÄRN E7SI1-6LG
Ångstrykjärn med skräddarsydda program för alla material,
från siden till ull. Outdoor-program för frilufts- och ytterkläder
som förnyar de vattenavvisande egenskaperna och ger ett
bättre, långvarigt skydd. Finsprayfunktion, självrengöring
och antidroppfunktion. Ångpuff på 220 g/min. 2300 W.

NYHET

599 kr
Ord. pris 749 kr

490 kr

Ånga direkt i handen
HANDHÅLLEN STEAMER E6HS1-2EG
Steamer som du enkelt håller i handen för att
snabbt fräscha upp dina kläder och göra dem skrynkelfria.
Klarar av även de känsligaste av plagg. Klar att användas
på bara 20 sekunder och har en räckvidd på 3 meter. Jämnt
ångflöde på 20g/min och en avtagbar tank på 100 ml.
Borste och skyddshandske ingår. 1200 W.
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BEVARA DINA KLÄDER LÄNGRE

med mindre påverkan på miljön
PAKETPRIS 2.000 KR RABATT

Outdoor-program - för återaktivering
av dina funktionskläder. Perfekt i höstoch vintertid

Ord. pris 10.990 kr/st 1.878 kr/mån*

MyElectrolux-app -för att enkelt styra
din tvätt och tork med din smartphone

19.980 kr

TORKTUMLARE 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- & GentleCare-system - anpassar temperatur
och rörelse för längre hållbarhet på dina kläder
 Värmepumpsteknik - för upp till 40% energibesparing
 MyElectrolux-app
 Outdoor-program

TVÄTTMASKIN EWF9000W3
H 850 x B 600 x D 631 mm
 AutoDose
 MyElectrolux-app
 UltraCare - förblandar tvättmedel, sköljmedel
och vatten för att gynna både plagg och miljö
 SensiCare-system - anpassar automatiskt tvättid
och energiförbrukning efter mängden tvätt
 Specialprogram med ånga
 Outdoor-program

8 kg

A+++ 1,47

AutoDose - smarta
sensorer för automatisk dosering av
tvätt- och sköljmedel.
Säkerställer att ingen
överdosering sker

9 kg

8

177

A+++ 0,58 A

63

TORKTUMLARE EDH8000W2
H 850 x B 600 x D 630 mm

Ord. pris 7.790 kr 725 kr/mån*
TVÄTTMASKIN EWF8000W2

6.490 kr

Ord. pris 6.990 kr 652 kr/mån*

8 kg

A++ 1,99

8 kg

8

235

66

A+++ 0,61

B

1400 8

52

117 50/74

TORKTUMLARE EDP7000W2
H 850 x B 600 x D 638 mm

TORKTUMLARE EDP7000W2

5.990 kr

 Värmepumpsteknik - för upp till 40% energibesparing
 SensiCare-system - anpassar automatiskt
torktid och energiförbrukning efter fuktighet
 GentleCare-system – lägre temperatur för
effektiv och skonsam torkning

Ord. pris 6.490 kr 607 kr/mån*
TVÄTTMASKIN EWF7000W2

5.490 kr

Ord. pris 5.990 kr 561 kr/mån*

TVÄTTMASKIN EWF7000W2
H 850 x B 600 x D 575 mm

Puts väck med ultraljud

999 kr
Ord. pris 1.090 kr

108 47/75

7.290 kr

TVÄTTMASKIN EWF8000W2
H 850 x B 600 x D 520 mm

 TimeManager - för frihet att välja tvättid
och starttid själv, samma goda resultat
 SoftPlus - förblandar sköljmedlet jämnt, för
mjukare tvätt och längre hållbarhet på plaggen
 Woolmark-certifiering Blue - klarar ylleplagg galant

44

TORKTUMLARE EDH8000W2

 Värmepumpsteknik - för upp till 40% energibesparing
 Ställer in rätt och skonsammare temperatur för dina kläder
samtidigt som torktiden justeras efter plaggens fuktighet
 Outdoor-program

 TimeManager - för frihet att välja tvättid
och starttid själv, samma goda resultat
 UltraCare - förblandar tvättmedel, sköljmedel
och vatten för att gynna både plagg och miljö
 Outdoor-program
 Anti-allergiprogram

1600 9

7 kg

A+

2,28

7 kg

7

277

66

A+++ 0,92

SMART TILLBEHÖR

B

1400 7

52

171 58/78

till din tvätt

FLÄCKBORTTAGNINGSPENNA E4WMSTPN1

Från kaffespill till fläckar av choklad, denna moderna fläckborttagningspenna med
ultraljudsteknologi klarar av de svåraste av fläckar. Förbehandla med pennan och
låt sedan vattnet och tvättmedlet avsluta jobbet. Alltid rena och fräscha kläder.
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UPPTÄCK FRAMTIDENS DAMMSUGARE

Aldrig har jul- & nyårsstädningen varit enklare
2.990 kr
Brush roll-munstycke
med polerande effekt

4.990 kr

Brush roll-munstycke
med polerande effekt

Ord. pris 3.490 kr
334 kr/mån*

Ord. pris 5.490 kr
516 kr/mån*

3.290 kr

2.290 kr

3-i-1munstycke

Ord. pris 3.790 kr
361 kr/mån*

Ord. pris 2.490 kr
270 kr/mån*

Motormunstycke för
djurhår och textilier
100 dagars
öppet köp

100 dagars
öppet köp

100 dagars
öppet köp

100 dagars
öppet köp

Vinkelrör

Munstycke för
känsliga ytor

Suveränt munstycke för
optimal dammupptagning

2-i-1 för
optimal rengöring

Sladdlöst & enkelt
med perfekt städresultat

Fulländad
dammsugning

SKAFTDAMMSUGARE EER85SSM

SKAFTDAMMSUGARE PQ91-ANIMA

SKAFTDAMMSUGARE PQ91-P50MB

SKAFTDAMMSUGARE PF91-ANIMA

 Lätt i handen och smidig att använda
 Unik PowerPro Roller med en
rengöringsbredd för överlägsen
prestanda
 Polerande effekt på hårda golv
 Löstagbar handenhet

 Flexibelt munstycke med LED-lampor
 Gör enkelt rent borsten med
en knapptryckning
 Avtagbar handenhet
 Kraftfullt Litium HD-batteri
 Upp till 55 minuters drifttid,
laddas på 4 timmar

 Unik PowerPro Roller för
överlägsen prestanda
 Suger upp alla partiklar,
stora som små, oavsett golv
 Lätt och smidig att styra och
når under mycket låga möbler,
så låga som 14 cm
 Polerande effekt på hårda golv
 Kraftfullt litium-batteri

 Extra starkt Litium HD-batteri
 Teleskoprör - för lätt
och enkel styrning
 Flexibel huvudenhet och utdragbar
slang - för att enkelt komma åt
svårtillgängliga ytor
 Kraftfullt motormunstycke
försedd med LED-lampor

790 kr

1.090 kr

Ord. pris 1.090 kr

Ord. pris 1.890 kr

800 KR RABATT

Smart teknik
för rätt temperatur
STRYKJÄRN ELECTROLUX E8SI1-7EGM
Ångstrykjärn med program för alla behov och material.
PrecisionCare™-teknologi för full kontroll på temperaturen.
Finsprayfunktion och självrengöring. Ångpuff på 250 g/min.
2400 W.

Ord. pris 2.290 kr

JULKLIPP

JULKLIPP

300 KR RABATT

1.490 kr

 Lättmanövrerad och
skonsam för din kropp
 Ljudnivå, 70 dB

Parkettmunstycke
ingår

1.000 KR RABATT
Låt städningen rulla på bättre
DAMMSUGARE ELECTROLUX PD91-8SSM

JULKLIPP

JULKLIPP

 Smidig och enkel städning
 Optimerad S-Bag - för en
långvarig rengöring
 Mycket låg ljudnivå, endast 64 dB
 12 meters räckvidd

DAMMSUGARE ELECTROLUX ESP73RR

Ord. pris 3.990 kr 334 kr/mån*

Rent hem i avkopplande tystnad
DAMMSUGARE ELECTROLUX EUSC66-SB

Tar lätt hand om städningen

2.990 kr

Parkettmunstycke
ingår

800 KR RABATT
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Parkettmunstycke
ingår

 Extra stora lättrullande gummihjul
 Handtag med fjärrkontroll
och autofunktion
 Munstycke med LED-lampor för
optimal och noggrann städning
 69 dB

100 dagars
öppet köp

PROVA PÅ!

Ta julens bröd till
en ny nivå med ånga
INGREDIENSER
1 paket färsk jäst
1 dl riktigt god olivolja

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

GÖR SÅ HÄR

3,5 dl vatten
1 dl yoghurt naturell, 3 %
10–12 dl vetemjöl special
2,5 tsk salt
1 msk honung (rågad msk)

Genom att baka med ånga får
du en mjuk, saftig insida och
en krispig skorpa. Magiskt!

 Smula ner jästen i en bunke.
 Värm olja, vatten och honung till 37 grader (fingervarmt)
och slå vätskan över jästen så att den löser upp sig.
 Häll på yoghurt och salt och rör om.
 Häll på mjöl i omgångar och arbeta degen väl. Desto längre
du knådar degen, desto bättre blir brödets resultat. Se efter
hur mycket mjöl du behöver, degen får inte bli för torr. Den
ska vara mjuk och smidig, och precis släppa kanterna från
bunken. Arbeta bort “rynkorna” i degen, du vill ha den slät.
Knåda väl. Använder du en bakmaskin kan du låta den köra
degen i minst 15 minuter.
 När du är nöjd låter du degen jäsa under bakduk
i minst 40 minuter.
 Ta upp degen och knåda den ännu en gång.
 Lägg degen på en plåt med bakplåtspapper och låt jäsa
ytterligare minst 30 minuter under bakduk.
 Ta en mycket vass kniv och skär diagonala streck i degen.
Det ger ett snyggare bröd. Vill du göra det ännu mer
presentabelt siktar du lite mjöl över degen.
 Ställ in brödet i din kalla ugn, i den nedre delen, och stick in
en termometer (94 grader). Ställ in programmet: intervallånga
på 210 grader. Grädda i 30–40 minuter, tills brödet har fått en
fin gyllenbrun yta.
 Vänta minst 1 timme innan du skär upp brödet.

Läs mer om fördelarna med att välja en ugn med ångfunktion på sid 11 och på electroluxhome.se/angugn

RESERVERA ONLINE

- hämta i din butik inom 24 timmar

100 dagars
öppet köp

SYMBOLFÖRKLARING

Electrolux Homes egen
köks- och förvaringsserie.

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

Vi ger 25 års funktionsgaranti på alla Sentenskök.

Våra kök är Svanenmärkta.

Nu kan du reservera din produkt online på electroluxhome.se och hämta ut i
någon av våra Electrolux Home-butiker. Vi återkommer alltid inom 60 minuter
från din beställning, under den aktuella butikens öppettider. Din produkt
reserveras i 24 timmar. Vid utebliven hämtning avbokas din reservation
automatiskt. I dagsläget kan du endast reservera en produkt i taget.

Svensktillverkade kök.

10 års servicegaranti gäller på
tvättmaskin och torktumlare
med invertermotor.

FÖRMÅNLIGT FINANSIERINGSERBJUDANDE
Ett kök är en stor investering. Likaså är en ny förvaringslösning eller nya vitvaror.
Vi hjälper dig med en förmånlig finansiering som vi på Electrolux Home har i samarbete
med Ecster AB. En trygg lösning utan hög ränta. Vid exempelvis en ränta på 5,20% blir
din räntekostnad 3 kr per tusenlapp och månad, då du har 30% automatiskt ränteavdrag på deklarationen. Läs mer om vårt kökslån på electroluxhome.se/kokslanet

*DELA TRYGGT UPP DIN BETALNING
Dela upp din betalning i 11 delbetalningar till 0% ränta. I beloppet ingår en
administrativ avgift på 35 kr i månaden och totalt för dessa 11 månader ingår
en kampanjavgift på 295 kr. Vid ett köp på till exempel 10.000 kr blir den
totala kostnaden att betala 10.680 kr, med en effektiv ränta på 14,20%.
Kreditgivare Ecster AB. Läs mer på: electroluxhome.se/homekonto

ENERGISYMBOLER
Energieffektivitetsklass
/år

Energiförbrukning kWh/år
Energiförbrukning/standardprogram
Torkeffektklass A-G

/år

Vattenförbrukning l/år
Vattenförbrukning l/standardprogram
Kapacitet, antal kuvert
Ugnsstorlek

N Deklarerat program
Centrifugeringseffektivitet A-G
M

Centrifugeringshastighet (v/min)
Kapacitet kg
Användbar volym liter

PRESENTKORT
Ge bort den perfekta gåvan till någon du tycker om.
Vi har presentkort som du enkelt köper i din närmaste
Electrolux Home–butik.

Användbar volym l/frys
Kylning SEER/kW
Belysningseffektivitetsklass
Fettfiltereffektivitetsklass
Flödesdynamik, klassificering
Buller dB(A)
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249 kr

299 kr

Ord. pris 549 kr

Ord. pris 499 kr

200 KR RABATT

Snygg & praktisk
skärbräda i bambu

JULKLIPP

JULKLIPP

300 KR RABATT

SKÄRBRÄDA ZWILLING 30772-100-0
Skärbräda med antibakteriella egenskaper.
Lättskött och mycket skonsam mot kniven.
355x30x250 mm.

399 kr

Låt köket fyllas av doften av toast
SMÖRGÅSGRILL WILFA WSM-1000W
Optimalt toastjärn som snabbt blir ett ”måste ha” i hemmet.
Designad med skalformade plattor och gör två toasts åt gången.
Har dubbel non-stickbeläggning för enkel rengöring och smidig
sladdförvaring. 1000 W.

590 kr

Ord. pris 549 kr

Ord. pris 990 kr

150 KR RABATT

Utgående produkt, begränsat antal
400 KR RABATT

Mångsidig &
kompakt med full kraft

Blanda med stil

JULKLIPP

JULKLIPP

MATBEREDARE ELECTROLUX E5FP1-4GB

MIXER ELECTROLUX ESB2350
Mixer med pulsfunktion, rostfria blad
och tre hastigheter. Glaskanna på 1,5
liter. 450 W.

1.295 kr

599 kr

Ord. pris 1.695 kr

Ord. pris 999 kr

400 KR RABATT

Praktiskt & snyggt grytset i rostfritt stål
GRYTSET FUNKTION 200168
Grytset som består av 6 delar, där alla kärl har lock, hällpip,
ånghål och måttskala. Fungerar perfekt på alla typer av hällar.
1,25 liter, 2 liter och 3,1 liter.

JULKLIPP

400 KR RABATT

JULKLIPP

Stadig matberedare som klarar det mesta,
från kryddig gazpacho till len pestosås.
Tillbehör för strimling och skivning ingår,
liksom en multikniv som enkelt hjälper dig
att hacka och mixa dina råvaror. Dessutom
medföljer en degkniv och vispskiva för att slå
din äggvita och vispgrädde. Två hastighetsinställningar. Plastkanna på 1,2 liter. 700 W.

Mixer som fixar det mesta
STAVMIXER SMEG HBF02WHEU
Smidig stavmixer med en rad tillbehör. Visp, minihackare,
kanna i tritan och tillbehör för det perfekta potatismoset.
Steglös hastighet och turbofunktion. 700 W.

www.electroluxhome.se
Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker,
dock längst till och med 31 december 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

