Vitvaror

Brf Lobelia. Vitvaror från
Electrolux och Husqvarna.
Välj mellan ”Bra – Bättre
eller Bäst”.

Kök ”Bra”

Val av vita vitvaror.

Bra – Grundutförande

Induktionshäll HOI620S

• Snabbt och säkert med induktion
• Kastrullavkänning – fungerar endast när ett kokkärl står på zonen
• Upplysta touchkontroller
• 59 cm bred

Induktionshäll

Inbyggnadsugn EOB100W

• Volym: 72 liter
• Tillagning på flera nivåer samtidigt
• Extra stora plåtar

Inbyggnadsmikro EMM17007OW

Inbyggnadsugn

Inbyggnadsmikro

• Smart design – passar där andra inte ryms
• 17 liters ugnsvolym
• Vred och display ger smidig användning

Kylskåp ERF4111MOW

• Höjd: 185 cm
• DynamicAir håller kylan stabil
• Tystgående
• Effektiv och energisnål LED-belysning
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Frysskåp EUF2740JOW

• Höjd: 185 cm
• MaxiBox möjliggör infrysning av många och stora frysvaror
• FrostFree – automatisk avfrostning ger dig mer tid till annat
• FastFreeze snabbinfrysning
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Kylskåp

Frysskåp

Kyl/frys
kombiskåp

Kyl/frys kombiskåp EN3609MFW

• Höjd: 184,5 cm
• Energiklass A++
• LowFrost
• Flaskhylla
• Gäller för lägenheter med 1 rok och 2 rok

Diskmaskin ESF5533LOW

Diskmaskin

• Time Manager – diska rent på halva tiden
• Snabbprogram 30 minuter
• Ingen onödig förbrukning tack vare AutoSensor som känner av behovet

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Kök ”Bättre”

Val av vita vitvaror.

Bättre – Tillval

Induktionshäll HOI630MF

• Snabbt och säkert med induktion
• Kastrullavkänning – fungerar endast när ett kokkärl står på zonen
• Booster på alla kokzoner
• 59 cm bred

Induktionshäll

Inbyggnadsugn EOB400W

• Volym: 72 liter
• Pop out-vred
• Inbyggd matlagningstermometer
• UltraFanPlus-värmesystem med en extra stor fläkt

Inbyggnadsmikro EMM17007OW

Inbyggnadsugn

Inbyggnadsmikro

• Smart design – passar där andra inte ryms
• 17 liters ugnsvolym
• Vred och display ger smidig användning

Kylskåp ERF4111AOW

• Höjd: 185,4 cm
• DynamicAir
• Flaskhylla och LED-belysning
• Stålhandtag
• Gäller för lägenhet med 3 rok
Frysskåp EUF2745AOW

• Höjd: 185,4 cm
• NoFrost – aldrig mer manuell avfrostning
• MaxiBox
• FastFreeze snabbinfrysning
• Gäller för lägenhet med 3 rok
Kyl/frys kombiskåp EN3453OW

Kylskåp

Frysskåp

Kyl/frys
kombiskåp

• Höjd: 184,5 cm
• Energiklass A++
• Självavfrostande
• Flaskhylla
• DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls stabil
• Gäller för lägenheter med 1 rok och 2 rok
Diskmaskin ESF5545LOW

• Time Manager – diska rent på halva tiden
• Snabbprogram 30 minuter
• Naturlig och energisnål torkning med AirDry
• AutoFlex för optimal förbrukning
Integrerad diskmaskin EEM48320L

Diskmaskin

Integrerad diskmaskin

• MaxiFlex-besticklåda
• SatelliteClean dubbelroterande sprayarm
• Effektiv torkning med AirDry
• Tyst feedback med Beam on Floor

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Kök ”Bäst”

Val av vita vitvaror.

Bäst – Tillval

Induktionshäll QHIB650P

• Infinitezoner med bryggningsfunktion
• Precisionskokning
• Timer
• Snabb uppvärmning genom PowerBoost

Induktionshäll

Inbyggnadsugn QCE7250W

• SteamBake-ugn med varmluft och ånga för bakning
• Självrengörande med pyrolys
• Smidiga teleskopskenor och perforerad proffsplåt
• Soft Closing

Inbyggnadsmikro QN4237W

Inbyggnadsugn

Inbyggnadsmikro

• 800 W
• 5 effektlägen
• Tre program i följd – automatiskt

Kylskåp QR920W

• Höjd: 185 cm
• Jämn fördelning av luften
• Snabbkylning
• Flaskhylla
• Tre fullbreda grönsakslådor
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Frysskåp QT920W

• Höjd: 185 cm
• Energisnål kompressor
• NoFrost-självavfrostning ger dig tid till annat
• Snabbfrysning – perfekt när du storhandlat
• Effektiv LED-belysning
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Kylskåp

Frysskåp

Kyl/frys
kombiskåp

Kyl/frys kombiskåp QRT4280W

• Höjd: 184,5 cm
• Självavfrostande
• CustomFlex – ordna interiören efter dina behov
• Snabbkylning/-frysning
• Gäller för lägenheter med 1 rok och 2 rok

Integrerad diskmaskin QB6144I

Integrerad diskmaskin

• Autosensor
• Glasprogram och SoftGrips
• Time Manager
• Beam-on-Floor

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Kök ”Bra”

Val av rostfria vitvaror.

Bra – Tillval

Induktionshäll HOI620S

• Snabbt och säkert med induktion
• Kastrullavkänning – fungerar endast när ett kokkärl står på zonen
• Upplysta touchkontroller
• 59 cm bred

Induktionshäll

Inbyggnadsugn EOB100X

• Volym: 72 liter
• Tillagning på flera nivåer samtidigt
• Extra stora plåtar

Inbyggnadsmikro EMM17007OX

Inbyggnadsugn

Inbyggnadsmikro

• Smart design – passar där andra inte ryms
• 17 liters ugnsvolym
• Vred och display ger smidig användning

Kylskåp ERF4111MOX

• Höjd: 185 cm
• DynamicAir håller kylan stabil
• Tystgående
• Effektiv och energisnål LED-belysning
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Frysskåp EUF2740JOX

• Höjd: 185 cm
• MaxiBox möjliggör infrysning av många och stora frysvaror
• FrostFree – automatisk avfrostning ger dig mer tid till annat
• FastFreeze snabbinfrysning
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Kylskåp

Frysskåp

Kyl/frys
kombiskåp

Kyl/frys kombiskåp EN3602MOX

• Höjd: 184,5 cm
• Energiklass A++
• LowFrost
• Flaskhylla
• Gäller för lägenheter med 1 rok och 2 rok

Diskmaskin ESF5533LOX

Diskmaskin

• Time Manager – diska rent på halva tiden
• Snabbprogram 30 minuter
• Ingen onödig förbrukning tack vare AutoSensor som känner av behovet

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Kök ”Bättre”

Val av rostfria vitvaror.

Bättre – Tillval

Induktionshäll HOI630MF

• Snabbt och säkert med induktion
• Kastrullavkänning – fungerar endast när ett kokkärl står på zonen
• Booster på alla kokzoner
• 59 cm bred

Induktionshäll

Inbyggnadsugn EOB400X

• Volym: 72 liter
• Pop out-vred
• Inbyggd matlagningstermometer
• UltraFanPlus-värmesystem med en extra stor fläkt

Inbyggnadsmikro EMM17007OX

Inbyggnadsugn

Inbyggnadsmikro

• Smart design – passar där andra inte ryms
• 17 liters ugnsvolym
• Vred och display ger smidig användning

Kylskåp ERF4114AOX

• Höjd: 185,4 cm
• DynamicAir
• Flaskhylla och LED-belysning
• Stålhandtag
• Gäller för lägenhet med 3 rok
Frysskåp EUF2745AOX

• Höjd: 185,4 cm
• NoFrost – aldrig mer manuell avfrostning
• MaxiBox
• FastFreeze snabbinfrysning
• Gäller för lägenhet med 3 rok
Kyl/frys kombiskåp EN34530OX

Kylskåp

Frysskåp

Kyl/frys
kombiskåp

• Höjd: 184,5 cm
• Energiklass A++
• Flaskhylla
• DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls stabil
• Gäller för lägenheter med 1 rok och 2 rok
Diskmaskin ESF5545LOX

• Time Manager – diska rent på halva tiden
• Snabbprogram 30 minuter
• Naturlig och energisnål torkning med AirDry
• AutoFlex för optimal förbrukning
Integrerad diskmaskin EEM48320L

Diskmaskin

Integrerad diskmaskin

• MaxiFlex-besticklåda
• SatelliteClean dubbelroterande sprayarm
• Effektiv torkning med AirDry
• Tyst feedback med Beam on Floor

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Kök ”Bäst”

Val av rostfria vitvaror.

Bäst – Tillval

Induktionshäll QHIB650P

• Infinitezoner med bryggningsfunktion
• Precisionskokning
• Timer
• Snabb uppvärmning genom PowerBoost

Induktionshäll

Inbyggnadsugn QCE7250X

• SteamBake-ugn med varmluft och ånga för bakning
• Självrengörande med pyrolys
• Smidiga teleskopskenor och perforerad proffsplåt
• Soft Closing

Inbyggnadsmikro QN4237X

Inbyggnadsugn

Inbyggnadsmikro

• 800 W
• 5 effektlägen
• Tre program i följd – automatiskt

Kylskåp QR1000X

• Höjd: 185 cm
• Jämn fördelning av luften
• CustomFlex – ändra dörrinteriören hur du vill
• Snabbkylning
• Flaskhylla
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Frysskåp QT1000X

• Höjd: 185 cm
• CustomFlex – ändra dörrinteriören hur du vill
• NoFrost
• Snabbfrysning
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Kylskåp

Frysskåp

Kyl/frys
kombiskåp

Kyl/frys kombiskåp QRT4223X

• Volym kyl/frys: 220/91 liter
• Elektronisk styrning med touch
• NoFrost-självavfrostning ger dig tid till annat
• Snabbkylning – perfekt vid storhandling
• Gäller för lägenheter med 1 rok och 2 rok

Integrerad diskmaskin QB6144I

Integrerad diskmaskin

• Autosensor
• Glasprogram och SoftGrips
• Time Manager
• Beam-on-Floor

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

Tvätt ”Bra eller Bäst”

Val av vita vitvaror.

Bra vitvaror – Grundutförande
Tvättmaskin EW6F5247G1

• SensiCare anpassar program efter mängd
• Program för flera specifika textilietyper
• SoftPlus sprider plaggen jämnt så att varje fiber tvättas
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Torktumlare EW6C527G2

Tvättmaskin

Torktumlare

• SensiCare-system justerar torktiden efter fuktigheten på plaggen
– sparar tid och energi
• Möjlighet till senarelagd start
• Automatiska och tidsstyrda program
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Tvätt/tork kombi WD41A84160

• Kapacitet för 8 kg tvätt och 4 kg tork
• Ångprogram för fräschare och slätare kläder
• TimeManager anpassar programmet och tvätten efter ditt schema
• Invertermotor för låg ljudnivå och lång livslängd
• Gäller för lägenheter med 1 rok och 2 rok

Tvätt/tork kombi
Bäst vitvaror – Tillval

Tvättmaskin QW147383

• Färre skrynklor och fräschare plagg med ProSteam
• ProSense väger tvätten och förbrukar bara det som behövs
• Woolmark Blue-certifiering – tvättar ylle lika skonsamt som handtvätt
• Gäller för lägenhet med 3 rok

Torktumlare QW7384

Tvättmaskin

Torktumlare

• Torkkapacitet: 8 kg
• SensiDry torkar på lägre temperatur som sparar på textilier och miljö
• ProSense anpassar torktid och förbrukning för varje tvätt
• Energisnål värmepumpsteknik
• Gäller för lägenhet med 3 rok

FÖR MER INFORMATION OM
BRF LOBELIA KONTAKTA:
Leif Persson. Inredningskoordinator.
Direkt: 031-704 68 53
www.riksbyggen.se/lobelia

RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.

