KÖPGUIDE
Har du planerat att köpa ny kyl och frys till köket? Ska du
renovera ditt kök eller bygga ett nytt hus? Kyl och frys är
en väsentlig del av köket, så du planerar väl köpet väl?
Med hjälp av Festivos köpguide kan du kartlägga hurudana
behov av kyl och frys du har i köket. Fyll i dina önskemål
direkt i detta dokument som du sedan kan skriva ut och ta
med dig till försäljaren, eller gör en produktjämförelse på
vår webbplats på www.festivo.fi

EN HURUDAN ANLÄGGNING ELLER KOMBINATION AV ANLÄGGNINGAR BEHÖVER DU?
Fundera först över hurudana förvaringsbehov du har
för olika livsmedel.
Side-by-side
Kyl
Frys
Vinskåp
Kombination: side-by-side samt vinskåp

En side-by-side kyl och frys har idealiska lagringsförhållanden för alla
olika livsmedelsgrupper: kyl, grönsakslåda, 0-zon och no frost-frys.
Grönsakslådan är avsedd för färska grönsaker och frukter som behöver
fukt, medan 0-zonen är utformad särskilt för livsmedel som behöver
förvaras kallare, såsom kött och fisk.
Själva kylen är avsedd för förvaring av färska livsmedel, men liknar inte
ett traditionellt kylskåp. Temperaturerna i kylen är verkligen jämna och
därför kan du förvara till exempel mjölk i vilken del av skåpet som helst
och den är ändå kall. I kylen finns en rotfruktslåda i trä, där det är enkelt
att förvara rotfrukter.
I vinskåpet lagrar och kyler du dina viner i sådana förhållanden som är
gynnsammast för dem.

HUR STOR ANLÄGGNING PASSAR I DITT KÖK?
Festivo-anläggningarna finns i flera olika storlekar.
Höjden är alltid standardhöjd, men du kan välja
hur bred anläggning du vill ha. Fundera över hur
mycket förvaringsutrymme du behöver och mät
noggrant hur stor anläggning som passar i ditt
kök på det utrymme som reserverats för kyl- och
frysanläggningar.

Side-by-side kyl och frys samt kylar finns i fyra olika bredder
1200 mm

1000 mm

900 mm

Tornfrysen är alltid en no frost-frys i standardstorlek
450 mm

Vinskåpet finns i 2 storlekar
Fullhög för 70 flaskor
och 442 mm bred

Låg för 25 flaskor
och 496 mm bred

750 mm

VILKEN FÄRG VILL DU HA
PÅ ANLÄGGNINGARNA?

Välj kyl- och frysanläggningar som passar till stilen
i resten av ditt kök. Du kan välja mellan stiligt vit, tilltalande
svart, mjukt grå och rostfritt stål. Kombinera färgerna på
stommen och dörrarna fritt.

Side-by-side, kyl och frys

Vinskåp
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OBSERVERA ALLTID FÖLJANDE VID
PLACERING AV ANLÄGGNINGEN:
• Kyl- och frysanläggningar ska inte placeras intill
apparater som avger värme (ugn, diskmaskin)
• Värmeelement rekommenderas inte i närheten av
kyl- och frysanläggningar
• Det lägre vinskåpet kan också placeras under
köksbänken eller under en annan bänk
• Välj dörrhängning enligt var anläggningen ska
placeras

Om anläggningen placeras intill en vägg,
behöver skåpet placeras 80 mm från
väggen för att skåpets dörr ska kunna
öppnas ordentligt 95 grader.

TESTAD OCH HÅLLBAR, FINLÄNDSK FESTIVO
Suomen Kotikylmiö Oy är den enda finländska tillverkaren av kyl- och
frysanläggningar för hemmet. Den finländska andelen i varje Festivohushållsapparat är 80 %. I anläggningarnas tillverkningsprocess
används alltid lokala partner i mån av möjlighet.
I Festivos anläggningar används endast mångsidigt testade
komponenter som konstaterats vara bra även för professionellt
bruk. Till exempel kompressorerna är pålitliga kvalitetsprodukter av
marknadens mest kända tillverkare. Lamellförångaren hjälper till att
skapa optimal fuktighet och jämn kyla med tanke på förvaringen av
livsmedel.

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
tel. (03) 553 8600
www.festivo.fi
Service och reservdel
tel. (03) 553 8681

Rostfritt stål

