
KODIN 
KYLMÄLAITTEET



PANOSTA 
LAATUUN
Kotimaiset Festivo-kylmäsäilytyslaitteet kestävät mukana arjessasi. Jokaisessa Festivossa 

yhdistyvät laadukkaat ja testatut komponentit suurtalouspuolelta sekä täsmällinen suomalainen 

työnjälki. Tilavassa Festivossa säilytät elintarvikkeet niille optimaalisissa olosuhteissa, jolloin 

ruoka säilyy tuoreempana ja parempana pidempään. Erinomaisten ominaisuuksiensa lisäksi 

Festivo erottuu keittiöstäsi tyylikkäällä muotoilullaan.
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TESTATUSTI KESTÄVÄ

MONEEN MAKUUN

OLEMME LÄHELLÄ ASIAKKAITAMME, 
HOLLOLASTA MEIDÄT LÖYTÄÄ

Festivon laitteissa käytetään ainoastaan monipuolisesti testattuja ja 

ammattilaiskäytössäkin hyväksi todettuja komponentteja. Esimerkiksi 

kompressorit ovat markkinoiden tunnetuimman valmistajan luotettavia 

laatutuotteita. Myös kaikki sisäratkaisut on toteutettu kestämään 

käyttöä ja aikaa. Lamellihöyrystin muodostaa kylmiöön elintarvikkeiden 

säilymisen kannalta optimaalisen kosteuden ja tasaisen kylmyyden.

Erinomaisten ominaisuuksiensa lisäksi 

Festivo erottuu keittiöstäsi tyylikkäällä 

muotoilullaan. Voit muokata Festivon 

laitteista kotisi ja keittiösi tyyliin sopivat 

kokonaisuudet. Tarjolla on useita 

vaihtoehtoja – valitse laitteen runkoon, 

oveen ja kahvoihin haluamasi väri. 

Festivoiden valmistajana toimii Suomen Kotikylmiö Oy. 

Olemme ainoa kotimainen kodin kylmälaitteiden valmistaja. 

Jokaisen Festivo-kotitalouslaitteen kotimaisuusaste 

on 80%. Hyödynnämme niin paljon kuin mahdollista 

paikalliskumppaneita valmistusprosessissa.
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KYLMIÖPAKASTIMET
Laadukas ja kestävä kodin kylmäkeskus, jossa on ihanteelliset säilytysolosuhteet kaikille eri 

ruokaryhmille: kylmiö, vihanneslaatikko, nollatila sekä no frost -pakastin. Kylmiö on tarkoitettu 

tuoreena säilytettäville elintarvikkeille. Vihanneslaatikko on puolestaan kosteutta vaativille 

tuorevihanneksille ja hedelmille, kun taas +0 –asteinen tila on kylmempää säilytystä vaativille 

elintarvikkeille, kuten lihalle ja kalalle. Kylmiöpakastimia on saatavilla viidessä eri koossa. 

75 CF KYLMIÖPAKASTIN

100 CF KYLMIÖPAKASTIN

90 CF KYLMIÖPAKASTIN

120 CF KYLMIÖPAKASTIN

RUNKO

Valkoinen

Harmaa

Musta

Valkoinen

Harmaa

Musta

RST

OVET

VÄRIT
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Alaosan vetolaatikoista toinen on tarkoitettu kosteutta 

vaativille tuorevihanneksille ja hedelmille. Vetolaatikon 

lämpötila-alue on +8-10 astetta.

Toinen vetolaatikko on +0 –asteinen tila kylmempää 

säilytystä vaativille elintarvikkeille, kuten lihalle ja kalalle.Festivon kylmiöpakastimissa on hyvin 

tilava kylmiöosa. Kylmiöpakastimeen 

sopivat suurenkin kotitalouden ruoat 

erinomaisesti. Pakastin on varustettu 

no frost –toiminnolla eli 

automaattisulatuksella.

120 CF KYLMIÖPAKASTIN

5



KYLMIÖT
Säilö ruokaa oikeaoppisesti, kylmiössä säilytät kaikki tuoreet elintarvikkeet. Tasainen 

lämpötila ja korkea ilmankosteus varmistavat, että ruoka säilyy tuoreena pidempään. 

Valitse neljästä eri koosta sopivin kotiisi.

75 C KYLMIÖ

100 C KYLMIÖ

90 C KYLMIÖ

120 C KYLMIÖ

RUNKO

Valkoinen

Harmaa

Musta

Valkoinen

Harmaa

Musta

RST

OVET

VÄRIT
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Runsaasti säilytystilaa tarjoavassa kylmiössä 

säilytät elintarvikkeita juuri niille suotuisissa 

olosuhteissa. Kaksiovisen mallin etuihin 

lukeutuvat myös kaapin täysleveät hyllyt, joten 

säilytyskapasiteetti on mahdollisimman suuri. 

Kylmiö eroaa vastaavista Festivo-

kylmiöpakastinmalleista siinä, että 

pakastinosa puuttuu. 

120 C KYLMIÖ

Alaosan vetolaatikot on tarkoitettu kosteutta 

vaativille tuorevihanneksille ja hedelmille. 

Vetolaatikon lämpötila-alue on +8-10 astetta.
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45 F PAKASTIN

Kompaktin kokoinen pakastin sopii 

pienempiinkin keittiöihin. Kapeaan, 

mutta täyskorkeaan pakastimeen voit 

lajitella tuotteet kahden ylösnostettavan 

luukun hyllyille sekä neljään 

ulosvedettävään pakastelaatikkoon. 

Pakastin on varustettu no frost –

toiminnolla eli automaattisulatuksella.

Alimmainen 

nollatilavetolaatikko on 

suunniteltu erityisesti 

tuoresäilyttämiseen, eli 

liha- ja kalatuotteille.

PAKASTIN
Kompaktin kokoinen pakastin sopii pienempiinkin keittiöihin. Kapeaan, mutta täyskorkeaan 

pakastimeen voit lajitella tuotteet kahden nostoluukun hyllyille sekä neljään ulosvedettävään 

pakastelaatikkoon. Alimmainen nollatilavetolaatikko on suunniteltu erityisesti tuoresäilyttämiseen, eli 

liha- ja kalatuotteille. Tornipakastimeen on saatavilla lisävarusteena jääpalakone kakkoshyllyn tilalle. 

RUNKO

Valkoinen

Harmaa

Musta

Valkoinen

Harmaa

Musta

RST

OVET

VÄRIT
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45 VL VIINIKAAPPI

50 VL VIINIKAAPPI

70 pullon viinikaapissa on kaksi säädettävää lämpötila-

aluetta: +9-14 asteinen alue valkoviineille sekä 

+14-18 asteinen alue punaviineille. Valaistu kaappi on 

tärinävaimennettu ja sen lasiovi on suojattu UV-säteilyltä 

suotuisten olosuhteiden takaamiseksi. 

25 pullon viinikaappia on saatavana kahdessa eri korkeudessa: 

81 cm tai 86 cm korkeana. Kaappi voidaan sijoittaa sujuvasti 

esimerkiksi keittiötason alle. Lämpötila-alue voidaan säätää 

+9-18 asteen välille. Tärinävaimennetussa kaapissa on UV-

suojattu lasiovi ja sisävalo.

50 VL VIINIKAAPPI

VIINIKAAPIT
Säilytä ja viilennä viinisi niille suotuisimmissa olosuhteissa. Festivo viinikaapit 

on suunniteltu viinien säilytykseen. Kaappia on saatavilla kahdessa eri koossa: 

70 pullon korkeana tornikaappina sekä 25 pullon matalampana kaappina.

RUNKO

Valkoinen

Harmaa

Musta

Valkoinen

Harmaa

Musta

RST

OVIKEHYKSET

VÄRIT
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TEKNISET TIEDOT

KYLMIÖPAKASTIMET

120 CF 100 CF 90 CF 75 CF

Mitat (mm) leveys 1195 995 895 745

korkeus 2060 2060 2060 2060

syvyys (+ ovi 46 mm) 587 587 587 587

Tilavuus (l) kylmiö 500 359 288 342

pakastin 168 168 168 44

vihanneslaatikot 30 l 20 l 15 l –

nollatila 12 l 12 l 12 l 30 l

Paino (kg, sis. pakkauksen) 201 180 169 132

Energiankulutus kWh/rk 1,1 0,91 0,93 0,71

kWh/vuosi 405 364 342 262

Energiantehokkuus A+ A+ A+ A+

Sähköliitäntä teho (W) 250 225 225 150

johto (m) 3 3 3 3

Äänitaso (dB) 42 42 42 38

Pakastuskyky (kg/vrk) 18 18 18

Lämpötilan nousuaika (tunti) 13,5 13,5 13,5

Lämpötilat (°C) kylmiö +2...+7 +2...+7 +2...+7 +2...+7

pakastin -18...-24 -18...-24 -18...-24 -18...-24

vihanneslaatikko +8...+10 +8...+10 +8...+10 –

nollatila ±0 ±0 ±0 ±0

Varusteet teräshyllyt – – – –

suoja-allas lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

ovilokerot 4 kpl 4 kpl 4 kpl 3 kpl

pakastustasot 3 kpl 3 kpl 3 kpl –

pakastekorit 4 kpl 4 kpl 4 kpl –

jääpalakone lisävaruste lisävaruste lisävaruste –

puuhyllyt – – – –

puolilasihylly 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl

lasihylly 4 kpl 4 kpl 4 kpl 4 kpl

LED-sisävalo on on on on

lasiovi – – – –

lukko lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

kansilevy – – – –

pullohylly lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

juureskori 1 kpl 1 kpl 1 kpl 2 kpl

Värit   valkoinen (v), harmaa (h), musta (m) v, h, m v, h, m v, h, m v, h, m

valkoinen / ruostumaton teräs (v/rst) v/rst v/rst v/rst v/rst

harmaa / ruostumaton teräs (h/rst) h/rst h/rst h/rst h/rst

musta / ruostumaton teräs (m/rst) m/rst m/rst m/rst m/rst

Suomen Kotikylmiö Oy:n tuotekehitys on jatkuvaa. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Sijoituspaikan ollessa seinän vieressä, kaapin ovi tarvitsee 

tilaa avautuakseen kunnolla 95 astetta ja 80 mm seinästä.10



KYLMIÖT PAKASTIN VIINIKYLMIÖT

120 C 100 C 90 C 75 C 45 F 45 VL 50 VL

1195 995 895 745 442 442 496

2060 2060 2060 2060 2060 2060 860 tai 810

587 587 587 587 587 587 528

777 636 536 431 – 252, 70 plo 103, 25 plo

– – – – 168 – –

45 l 35 l 30 l 30 l – – –

– – – – – – –

158 140 133 112 90 88 50

0,45 0,43 0,41 0,34 0,75 0,51 0,41

166 160 151 129 260 188 151

A+ A+ A+ A+ A+ – –

140 140 140 120 110 120 115

3 3 3 3 3 3 3

37 37 37 37 42 37 37

– – – – 18 – –

– – – – 13,5 – –

+2...+7 +2...+7 +2...+7 +2...+7 – valk. +9...+14 +9...+18

– – – – -18...-24 pun. +14...18 –

+8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 – – –

– – – – ±0 varustelaatikko –

4 kpl 4 kpl 4 kpl – – – –

lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

8 kpl 8 kpl 8 kpl 4 kpl – – –

– – – – 3 kpl – –

– – – – 4 kpl – –

– – – – lisävaruste – –

– – – – – 7 kpl 5 kpl

– – – 1 kpl – – –

– – – 4 kpl – – –

on on on on – on on

– – – – – on on

lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

– – – – – – lisävaruste

– – – lisävaruste – – –

lisävaruste lisävaruste lisävaruste 1 kpl – – –

v, h, m v, h, m v, h, m v, h, m v, h, m v, h, m v, h, m

v/rst v/rst v/rst v/rst v/rst v/rst v/rst

h/rst h/rst h/rst h/rst h/rst h/rst h/rst

m/rst m/rst m/rst m/rst m/rst m/rst m/rst

Kylmälaitteen sijoitus vaikuttaa laitteen suorituskykyyn, kestävyyteen, sähkönkulutukseen ja ääneen. 
Kylmälaitetta ei pidä sijoittaa mihinkään lämpöä tuottavan lähteen läheisyyteen eikä paikkaan, missä aurinko 
paistaa suoraan laitteeseen. Viereen on hyvä jättää riittävästi laskutilaa. Kylmälaitteet tulee sijoittaa niin, että
ilmankierto on esteetön joko kylmälaitteen tai koko komeron päällä. Kalusteiden päälle on jätettävä 40 mm:n
ilmankiertoväli tai niin, että kaappi sijoitetaan kylmälaitteen päälle, jolloin kaapin taakse ja päälle tulee jättää 80 
mm ilmankiertoväli. Seinän viereen sijoitettaessa täytyy myös muistaa vetimen vaatima lisätila 80 mm.

Ovien kätisyys (avautuuko ovi vasemmalle vai oikealle) on päätettävä 
jo tilattaessa tuotetta. Jälkikäteen kätisyyttä ei voi vaihtaa.
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Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
puh. (03) 553 8600
www.festivo.fi 

Huolto ja varaosat
puh. (03) 553 8681

Suomen Kotikylmiö Oy:n tuotekehitys on jatkuvaa. Oikeudet muutoksiin pidätetään.


