
FESTIVO FK10

Myyjänohje hinnoilla





Jokaisen Festivon valmistajana toimii vuonna 1994 perustettu Suomen  
Kotikylmiö Oy. Olemme ainoa kotimainen kodin kylmälaitteiden valmistaja.

Tehtaamme sijaitsee Hollolassa, jossa työllistämme noin 60 henkeä. Koko 
henkilöstöämme yhdistää halu luoda täsmällisellä ja tarkalla työllään kestäviä ja 
aidosti laadukkaita kylmälaitteita. Festivo on ansaitusti keittiön ylpeyden aihe!

Jokaisen Festivo-kotitalouslaitteen kotimaisuusaste on 80%. Hyödynnämme  
paikalliskumppaneita valmistusprosessissa niin paljon kuin mahdollista.

Suomen Kotikylmiö



FK10 Tuotesarja

Festivo FK10 sarjan kylmiöpakastimet rakentuvat toisiinsa liitettävistä moduuleista, joista voi-
daan rakentaa erilaisia kylmäkokoonpanoja käyttökohteen ja tarpeiden mukaan. Jokaisessa 
moduulissa on oma tehokas kylmäelementti ja lämpötilan säätö. Jokaisen moduulin kätisyys 
voidaan vaihtaa jälkikäteen kääntämällä ovi ja vedin sekä siirtämällä logo oven yläreunaan. 
Moduulit liitetään toisiinsa kiinnikkeillä ja ovien väliin asennetaan peitelista. 



Tekniset ominaisuudet
45 VLM 45 FM 55 CM 75 CM

LEVEYS (MM) mm 445 445 545 745

KORKEUS (MM) mm 2060 2060 2060 2060

SYVYYS mm 587 + 46 (runko + ovi)

TILAVUUS L n. 70 pulloa 195 338 498

PAINO (KG)* BRUTTO / NETTO kg 88 / 80 90 / 82 103 / 94 112 / 102

ENERGIALUOKKA A+ A+ A+ A+

ENERGIAN KULUTUS kWh/vuosi 188 260 115 129

LIITÄNTÄTEHO W 120 110 120 120

ÄÄNITASO dB alle 40 dB

LÄMPÖTILA-ALUEET C +9…+14 / +14…+18 -18…-24 / ±0 +2…+7 / +8…+12 +2…+7 / +8…+12

PAKASTUSKYKY kg/vrk - 18 - -

TOIMITUSVÄRIT Runkovärit valkoinen / musta /harmaa

Ovivärit valkoinen / musta / rst

55 CM

Kylmiö

75 CM

Kylmiö

45 FM

Pakastin

45 VLM

Viinikaappi



Vakiomallit
Kylmiöpakastimet 100 CFM ja 120 CFM ovat 
tilattavissa vakiomalleina, jotka rakentuvat kylmiö 
ja pakastin moduuleista. Kylmiön täyskorkean 
oven takana on vakiona yksi hedelmille ja vihan-
neksille tarkoitettu HEVI vetolaatikko. Pakastimen 
täyskorkean oven takana on vakiona yksi lihalle ja 
kalalle tarkoitettu NOLLA vetolaatikko. 

Kylmiön ja pakastimen kätisyys on mainittava tuotteen tilausvaiheessa.  

Jokaisen moduulin kätisyys voidaan kuitenkin vaihtaa jälkikäteen kääntämällä  

ovi ja vedin sekä siirtämällä logo oven yläreunaan. Kätisyydenmuutossetti 

”VAIHTO” 39 €, tilattavissa Festivon varaosamyynnistä, huolto@festivo.fi.

100 CFM 120 CFM

KylmiöpakastinKylmiöpakastin

Vakiomallit 100 CFM ja 120 CFM ovat varustettu 
yhtenäisellä sokkelilla, sisältäen kaappien liitos-
sarjan. Molemmissa moduuleissa on oma sähkö-
liitäntä. Asennus vaatii näin ollen kaksi pistorasiaa.



Festivon tyylikkäistä kylmiö-, pakastin- ja viinimoduu-
leista voidaan rakentaa  
hyvin erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia:
• Moduuleista on helppo rakentaa asiakkaan tarpeita 

vastaava kokonaisuus
• Laitteiden keskinäinen järjestys on muutettavissa 

tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan
• Ovien kätisyyden vaihto myös jälkikäteen  mahdollistaa 

aina sopivan oven avautumissuunnan
• Moduuleilla syntyy tarvittaessa tilavia ja näyttäviä 

kokonaisuuksia

Moduulirakenteen edut

Esimerkkejä viinikaapin sisältävistä yhdistelmistä:



Kylmiöt 55 CM ja 75 CM

Tehokas LED-valaisin kylmiön yläosassa luo  
laadukkaan ja miellyttävän yleisvalaistuksen.

Kylmiön vakiovarusteluna on 4 täyssyvää 
lasihyllyä ja yksi pieni lasihylly. Hyllyjä on 
mahdollista sijoittaa 9 eri korkeuteen.  
Hyllyjen reuna on suojattu alumiinilistalla.

Hyllyjen toiminnallisuutta voidaan lisätä  
laadukkailla KIRA säilytysastioilla.

Siirrettävän välipohjan yläpuolelle voidaan 
sijoittaa lisävarusteena KYLMÄ vetolaatik-
ko, joka on suunniteltu jääkaappilämpötilan 
vaativien tuotteiden säilyttämiseen. Laati-
kosto soveltuu erinomaisesti myös juomien 
säilytykseen. Laatikon kantena toimii kylmiön 
lasihylly. Lämpötila +2…+7 C.

Siirrettävän välipohjan alle voidaan sijoit-
taa 1- 3 vaimennetuilla kiskoilla varustettua 
HEVI vetolaatikkoa. Nämä laatikot tarjoavat 
erinomaiset lämpö- ja kosteusolosuhteet 
hedelmien sekä vihannesten säilytykseen. 
Lämpötila +8… +12 ja suhteellinen kosteus 
jopa 90 %.

55CM ja 75CM kylmiöissä on aina vakiona yksi HEVI vetolaatikko. 
Siirrettävän välipohjan ansiosta kylmiöihin voi lisätä 2-3 vetolaatikkoa.

+2 … +7 c

+2 … +7 c

+8 … +12 c

+8 … +12 c

+2 … +7 c

+2 … +7 c

+8 … +12 c

+8 … +12 c



55 CM 75 CM

LED valaistus kyllä kyllä

Lasihylly 4 +1 kpl 4 + 1 kpl

Ovilokerot 4 kpl 4 kpl

HEVI (tilavuus) vakio (25 L) vakio (38 L)

HEVI2 lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 50 l) lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 76 l)

HEVI3 lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 75 l) lisävaruste (moduulin kokonaistilavuus 114 l)

KYLMÄ vetolaatikko lisävaruste (21 L) lisävaruste (33 L)

KAPPA juureslaatikko lisävaruste (13L) lisävaruste

KIRA säilytinsarja lisävaruste lisävaruste

Lasihylly (lisähylly) lisävaruste lisävaruste

Lukitus lisävaruste (lukitus oveen, oven kätisyys ei käännettävissä) lisävaruste

Ominaisuudet ja varusteet



HEVI vetolaatikko Festivo kylmiöissä on vakiovarusteena yksi HEVI vetolaatikko (alin laatikko). 
HEVI vetolaatikko on suunniteltu hedelmien ja vihannesten säilytykseen. HEVI vetolaatikon etuosa 
on läpinäkyvä ja laatikko on varustettu tilanjakajalla. Vetolaatikon lämpötila on säädetty viisi astetta 
kylmiötä korkeammaksi, eli välille +8…+12 C. Maksimissaan kylmiöt 55CM ja 75CM voidaan varustaa 
kolmella päällekkäisellä vetolaatikolla.

KYLMÄ vetolaatikko (lisävaruste) Festivo kylmiöihin on saatavissa KYLMÄ vetolaatikko, joka on 
suunniteltu jääkaappilämpötilaa vaativien tuotteiden (elintarvikkeiden) säilyttämiseen. KYLMÄ ve-
tolaatikko soveltuu erinomaisesti myös juomien säilytykseen. Siihen mahtuu esimerkiksi 40 kpl 0,3 
l juomatölkkejä. KYLMÄ vetolaatikko on varustettu tukevilla vaimennetuilla kiskoilla ja sen etuseinä 
on läpinäkyvä. Laatikon lämpötila vastaa kylmiön lämpötilaa välillä +2…+7 C. KYLMÄ laatikko on lisä-
varuste ja sitä voidaan asentaa yksi kylmiötä kohden. KYLMÄ vetolaatikko asennetaan siirrettävän 
välipohjan yläpuolelle ja sen alla voi olla maksimissaan kaksi HEVI vetolaatikkoa.

KIRA säilytinsarja (kokonaisuutena myytävä lisävaruste) KIRA säilytinsarja on suunniteltu pie-
nempien elintarvikkeiden säilytykseen kylmiössä. PEL-4 ja PEL-10 rasiat on varustettu pehmeällä 
ilmatiiviillä kannella. Kaikki sarjan tuotteet ovat elintarvikekelpoisia ja konepestäviä.
 
KAPPA juuressäilytin (lisävaruste) KAPPA juuressäilytin on valmistettu saarnista ja petsattu tyy-
likkääseen tumman pähkinän sävyyn. Se on tarkoitettu juuresten säilytykseen (vaativat jääkaappi-
lämpötilan), mutta soveltuu hyvin myös moneen muuhun käyttötarkoitukseen, kuten esimerkiksi 
juomien säilytykseen ja tarjoiluun.

Tehdasasenteiset lisävarusteet

Kylmiöiden varusteet

HEVI + KYLMÄ HEVI2 HEVI2 + KYLMÄ HEVI3

Tilavuus 55CM (L) 46 50 71 75

Tilavuus 75CM (L) 71 76 109 114

PEL-4 PEL-10 P-14 KAPPA

Tilavuus 0,7 2,2 0,8 13

Korkeus mm 77 150 23 195

Leveys 127 150 420 300

Syvyys 127 150 140 260



NO Frost -pakastin 45 FM

Ylinnä kaksi pakastinhyllyä ylös nostettavilla luukuilla.
Lämpötila -18…-24 C.

Pakastimen keskiosassa on 3 - 4 läpinäkyvällä kannella suojattua 
tukevaa pakastinkoria. Lämpötila -18…-24 C.

Siirrettävän välipohjan alle voidaan sijoittaa 1- 2 vaimennetuilla kiskoilla 
varustettua NOLLA vetolaatikkoa. Nämä laatikot tarjoavat erinomaiset 
olosuhteet kalan ja lihan säilytykseen. Lämpötila ± 0 C.

Festivo pakastin on vakiona varusteltu yhdellä NOLLA vetolaatikolla. 
Lisävarusteena pakastimeen on saatavissa myös toinen NOLLA2 veto-
laatikko. 

No frost-toiminto kyllä

LED valaistus kyllä

Pakastin lokero 2 kpl

Pakastinkori 3-4 kpl

NOLLA 

16 L (vakiovaruste)

NOLLA2 

Moduulin kokonaistilavuus 33 l. (lisävaruste)

Lukitus Lukitus oveen, oven kätisyys ei käännettävissä  
(lisävaruste)

Tehokas LED-valaisin luo laadukkaan ja miellyttävän yleisvaikutuksen.



Viinikaappi 45 VLM
Festivo viinikaappi on ammattilaisten suosima, laadukas kotimainen 

tuote viinien säilytykseen. Viinikaappiin mahtuu n. 70 pulloa ja siinä on 
kaksi säädettävää lämpötila-aluetta. 

Tärinävaimennus kyllä

LED valaistus kyllä

UV-suoja UV-suojattu lasiovi

Viinihyllyt 7 kpl tumma puuhylly

Varustekappa 300 x 260 x 195 mm, tilavuus 13 L

Lukko Lisävaruste

Puuhylly (lisähylly) Lisävaruste

LED-valo, tummat seinät, pähkinän sävyiset puuosat ja tummennettu 
UV-suojattu lasiovi luovat laadukkaan ja miellyttävän yleisilmeen.

Viinikaapin yläosa on suunniteltu viileämpänä tarjottavien valko- ja 
kuohuviinien säilytykseen. Tilaan mahtuu 3-4 viinihyllyä ja lämpötila  
on säädettävissä välillä +9…+14 C

Korkeussäädettävällä välihyllyllä voidaan säätää kahden eri lämpö- 
tila-alueen jakoa säilytettävien viinilaatujen mukaan.

Viinikaapin alaosa on suunniteltu punaviinien säilytykseen. Tilaan  
mahtuu 3-4 viinihyllyä ja lämpötila on säädettävissä välillä +14…+18 C

Viinikaapin pohjalle on sijoitettu laadukas puinen varustekappa, johon 
voi sijoittaa viinien käsittelyyn ja nautiskeluun liittyviä tarvikkeita. 



Asennusmitat

TOIMITUS
Jokaisessa moduuleissa on oma sähköliitäntä.  
Yhdistelmän asennus vaatii näin ollen kaksi  
pistorasiaa.

Perusrahti (vapaasti ajoneuvosta purettuna) 99 €/
lava. Kuljetusvakuutus 1,1 % nettoarvosta. 

Tarkempi asennukseen liittyvä ohjeistus on ladattavissa verkkosivuiltamme www.festivo.fi/kodin-kylmalaitteet.

Kuva 1 esittää laitteiden asennusmi-
tat sivusta kuvattuna. Kaikki moduulit 
ovat korkeudeltaan ja syvyydeltään 
identtisiä. Katkoviivalla on kuvattu 
laitteiden vaatima korkeustila silloin 
kun ne käännetään pystyyn.

Kuva 2 Laitteen sijoituspaikan 
ollessa seinän vieressä, laitteen ovi 
tarvitsee 35 mm tilaa seinästä, jotta 
vetolaatikot mahtuvat liukumaan 
ulos kaapin sisältä.

Kuva 3 Festivo laitteen ilmankierto ja 
asennus yläkaappien kanssa. Lait-
teen yläpuolelle on jätettävä vähin-
tään 40 mm tyhjä tila. Vaihtoehtoises-
ti yläkaapin yläpuolelle ja taakse on 
jätettävä vähintään 80 mm tyhjätila.

FK10 tuotteet toimitetaan siirtolavalle pakattuina 
ja hyvin suojattuina ensimmäiseen purkupaikkaan 
erillisinä moduuleina. Moduulit voidaan siirtää 
yksitellen kohteeseen ja liittää siellä monipuoliseksi 
kylmälaiteyhdistelmäksi. Laitteet kytketään 230V 
verkkovirralla varustettuun pistorasiaan.



Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
Keskus puh. (03) 553 8600
Huolto puh. (03) 553 8681
festivo@festivo.fi
huolto@festivo.fi

festivofinland


