
Välkommen 
till ett vitt och 
brett sortiment

Priserna gäller 29 maj – 2 juni 2020. 
Med reservation för slutförsäljning och 
eventuella tryckfel.

Sladdlös, 
uppladdningsbar 
dammsugare
• Två utbytbara batterier
• Flexibla tillbehör 
• Filter som aldrig 
   behöver bytas ut
BOSCH BBS812PCK

Begränsat antal

2.995:-
7.495:-

U� �  HALVA � � � !

3.495:-
4.995:-

Lättskött diskmaskin
En diskmaskin som rymmer 13 kuvert och 
som har en ljudnivå på 48 dB. Den har 
både Autodisk, intensivdisk och flera andra 
program. 
CYLINDA DM 3010

En av Sveriges 
mest populära 
diskmaskiner

9.995:-

8 kg tvättmaskin med det intelligenta och 
automatiska doseringssystemet i-DOS™ 
som doserar exakt varje gång för ett 
perfekt tvättresultat.

• Låg ljudnivå
• EcoSilence Drive™
• VarioDrum
• Användarvänlig display 
BOSCH WAT286M8SN  

� � � � �  � � �  � � n

�   SUPERPRIS! P� �  kt 1.000:-

P� �  kt 2.000:-

3.390:-

2.390:-

Bäst i test! Kaffe med precision
Den enda kaffebryggaren som säker ställer användningen av rent vatten. 
Kaffe bryggaren har utvecklats med världs mästaren Tim Wendelboe. 
Perfekt kaffe varje gång.
WILFA WSP-2A

BÄST-I-TEST

K

affe b r y g gare

7.995:-� � 
 � 	  � � � � 

Intelligent tvättmaskin - enkelt, 
automatiskt och mer hållbart



S� �  � �  2.300:-
7.495:-

Innovativ 
värme fördelning
Den moderna spisen med keramikhäll för kortar tillagningstiden tack 
vare snabb upp värmning. Med 3D hotAir får du fina bak resultat med 
upp till 3 plåtar samtidigt. 
SIEMENS HK9R3A120W

Kastrullset 
på köpet!
Staplingsbart kastrull-
set: 1 + 4 + 8 L i rostfritt 
stål som är utrustade 
med pip och häll-lock 
för enkel avhällning. 
WILFA SCS-SS3 

VÄRDE 2.290:-

S� �  � �  3.000:-

8.995:-

7.995:-

6.495:-
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Värde 2.290:-

Varmluft 
till kanon-

pris

Stekpanna på köpet!
28 cm stekpanna som rekommenderas 
av det norska kocklandslaget. 
WILFA P28ANS - VÄRDE 1.390:-

Spisen för alla 
ändamål 
Keramikspis med effektiva 
hilight-zoner för att 
uppvärmningen ska gå 
snabbare. Två av de runda 
zonerna är expanderbara för 
att passa större kastruller. 
• Keramikhäll
• Varmluft
• Katalytisk rengöring ugn
• Pizza/Paj-läge
CYLINDA S 8264 KV

P� �  kt 2.500:-

Praktisk spis med keramikhäll
Modern spis med keramikhäll. Välutrustad för kokning, bakning, 
rostning och stekning. Ugnsluckan har en mekanisk luckspärr och 
är även värmeskyddad.
SIEMENS HK5P00020W

5.490:-
7.990:-

Rymlig kyl/frys av 
lessfrost typ
En rymlig kylfrys med stabila 
metallhandtag och stora 
rymliga hyllplan. Frysdelen 
är av ”Less Frost”-typ, vilket 
gör att du inte behöver att 
frosta av så ofta. Dörrarna 
är omhängningsbara.
CYLINDA KF 2385LF

Rymlig frys
Ett självavfrostande 
frysskåp med grepp vänligt 
metallhandtag. I det stora 
frysutrymmet finns glas-
hyllor och rymliga lådor. 
Dörrarna är omhängnings-
bara.
CYLINDA F 2385LF

4.995:- 5.495:-6.995:-
5.995:-

Rymlig kyl
Rymligt kylskåp med stabilt 
metallhandtag. Genom 
Dual flow-teknik sprids 
kylan jämnt och ger rätt 
luftfuktighet i hela skåpet. 
Dörrarna omhängnings-
bara.
CYLINDA K 2385H

S� �  � �  2.300:-

Värde 1.390:-
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Du handlar alltid 
tryggt hos oss
Om du inte har möjlighet att besöka 
vår butik – ring så hjälper vi dig. 
Vi kan också köra hem och installera 
dina varor mot en mindre avgift.

P
A

KETPRIS 9.990:-

Kylskåp + Frysskåp

Om du inte har möjlighet att besöka 

Vi kan också köra hem och installera 



Rena fynd!

Rymlig diskmaskin med bästa energiklass
En diskmaskin som rymmer hela 14 kuvert och som har låg ljudnivå (44dB) så 
att du inte behöver vänta med ett sätta igång disken. Autodisk, tidssparfunktion 
samt flexibla korgar med höj och sänkbar överkorg för att du ska få plats även 
för högre tallrikar och glas. 
CYLINDA DM 3138

6.995:-

Frontmatad tvättmaskin
• Skonsam textilvård tack vare Mieles skontrumma
• Snabb uppfräschning med Express 20
• Perfekt komplement för speciella användningsområden – CapDosing
•  Lätt styrning med touchknappar – EasyControl 
• Sparsam, högpresterande, utan slitage – ProfiEco-motor
MIELE WCA030 WCS ACTIVE

4.995:-

Låg 
ljudnivå

P�  a-på-� � , � � � 
� t 2.000:-

Energisnål tvättmaskin
• VarioPerfect: 40% kortare tid eller 10% energibesparing
• WaterPerfect ger lägre vattenförbrukning
• 15-minuters snabbprogram (super15)
SIEMENS WM14B262DN

4.990:-

3.790:-

P� �  kt 1.200:-

Rymlig diskmaskin med bästa energiklass
och som har låg ljudnivå (44dB) så 

att du inte behöver vänta med ett sätta igång disken. Autodisk, tidssparfunktion 
samt flexibla korgar med höj och sänkbar överkorg för att du ska få plats även 

Frontmatad tvättmaskin
• Skonsam textilvård tack vare Mieles skontrumma
• Snabb uppfräschning med Express 20
• Perfekt komplement för speciella användningsområden – CapDosing
•  Lätt styrning med touchknappar – EasyControl 
• Sparsam, högpresterande, utan slitage – ProfiEco-motor
MIELE WCA030 WCS ACTIVE

P�  a-på-� � , � � � 
� t 2.000:-

9.495:-

Nyhet!
Introduktions-

pris

• VarioPerfect: 40% kortare tid eller 10% energibesparing
• WaterPerfect ger lägre vattenförbrukning

3.790:-

P� �  kt 1.200:-

Rena fynd!Rena fynd!
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PAKETPRIS

Tvätt + tork

Liten, smidig tvättmaskin
En smal och energisnål tvättmaskin 
som rymmer 6 kg tvätt. Bland de 
15 programmen kan du välja mellan 
snabbtvätt, bomull med förtvätt, 
trumrengöring och t.ex. använda dig av 
fördröjd start. 
CYLINDA FT 3164

9.485:-

6.995:-
Kondenstumlare
Kondenstumlare med innerbelysning och 
som rymmer 7 kg tvätt. Maskinen har hela 
15 program, bland annat automatiskt 
anpassade och tidsprogram. 
CYLINDA TK 3170



Ångstrykjärn
• 3 zone design för optimal ångfördelning
• Ångpuff: 90 g/ min
• Droppstopp
BOSCH TDA2610

199:-
299:-

1.290:-
1.590:-

Supertyst och kompakt
Dammsugare med Bosch’s nya tekonologi 
för maximal prestanda. Rekommenderad 
för allergiker tack vare ULPA-filter som 
är effektivt och minimerar utsläppet av 
partiklar. Ljudnivå på endast 69 dB. 
BOSCH BGL4SIL2

Kraftfull 2-i-1 
dammsugare 
Det bästa av två 
världar – en kraft-
full upprättstående 
dammsugare och 
en enkel handhållen 
damm sugare i en och 
samma lösning. Upp till 
80 minuters drifttid.
NILFISK EASY CLEANER

1.295:-
1.995:-

1.295:-

Kaffebryggare
Kaffebryggare i rostfritt stål som passar 
perfekt i alla kök. Skandinavisk utvecklad 
kaffe bryggare som uppfyller kraven från 
European Coffee Brewing Center. 
WILFA CMC-100S

995:-
Stavmixer med minihackare
Högpresterande stavmixer i rostfritt stål 
med en kraftfull motor på 1000 W. Minihack-
are, visp och behållare ingår!
WILFA SM-1000FP

1.099:-

Sous Vide 
Älskar du att laga hälsosam mat och vill 
utforska nya sätt att laga den? Då är 
Wilfa Creek Sous Vide Stick något för dig 
dig! Med denna blir du garanterat din 
egna mästerkock och kommer skapa helt 
fantastiska rätter!
WILFA SVS-1200S

1.090:-699:-

1.590:-

Elvisp i 
modern design 
Effektiv och rolig att använda.

• Front i rostfritt stål för elegant intryck
• Bra vispnings- och knådningsresultat
• Tyst och stark 400 watt-motor
• Lätt och bekväm
BOSCH CLEVERMIXX MFQ24200

P� �  kt 900:-

P� �  kt 700:-

Bra val för 
allergiker

Prisvärt 
ångstrykjärn

Lätt, smidig dammsugare
Tre filtreringelement i en och samma 
damm sugare och rengör effektivt ditt hem. 

• Effektiv motor
• Räckvidd: 10 meter
• AirClean+-filter
MIELE COMPACT C2 PETROL

399:-

299:-

Tyst 
och lätt

K�  a � � � !

1.995:-
2.895:-


