smarte nye detaljer
S12 møbler
Her vist i farverne Frostblå, Støvblå
og Stormgrå samt Nordic Ask finér.
Vores møbelprogram er fleksibelt,
og designet til små- og store opbe
varingsløsninger i hele boligen. Fra
stuen og soveværelset – til entreen
og garderoben.

svane.com
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Garderobeløsning
Her vist i farven Frostblå med ind
farvede RETRO greb i samme farve.
Fronter og greb findes i alle Svane
Køkkenets nordisk inspirerede lak
farver.
Detalje: Garderobeskabet er med på
limet spejl på låge.
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100% dansk design

Bemærk spisebord i Sort Eg fra
Svane Køkkenet og smarte opbeva
ringsmuligheder til vin.

Den delikate hvidmalede ramme
er kombineret med smukt forarbej
dede massivtræs lameller med gri
befunktion.
MS12 findes i fem massivtræsvari
anter. Møbelrammen er hvidmalet.

Siemens innovative stegetermo
meter roastingSensor Plus har tre
målepunkter for en mere præcis
temperaturmåling.

Hjørneskab i højskabsvæg

S12 i badet

S12 i Nordic Ask kombineret med
hvidmalede højskabe.
Vi har mange bud på smarte og
funktionelle løsninger til din køk
kenindretning. Denne løsning er
med et hjørneskab med mulighed
for fuldt udtræk.

S12 er mulighedernes møbel, her i
farverne Frostblå, Lergrøn og Sten
grå. De mobile S12 skuffemøbler er
perfekte til opbevaring af småting,
og kan flyttes rundt efter behov.
Skulpturel bordplade med inte
greret vask i Corian®.
Detalje – S12 spejlramme som fås i
to forskellige størrelser.

Detalje. SMART greb med Ask giver
en raffineret naturkontrast til den
hvidmalede front.
SMART grebet findes i seks varianter.

– og i underskabet

Spiseborde

Denne hjørneløsning giver både en
flot indretning og skaber optimal
udnyttelse af pladsen i køkkenet.

Her vist som et plankespisebord i
tonet Ask med naturkant, bordbuk
ke i tonet Ask.
Spisebordsplader laves på mål, og
fås i hele Svane Køkkenets bord
plade sortiment. Bordbukkene fin
des i tre varianter med henholdsvis
to, tre eller fire ben pr. bukkeløsning.

Livet er ikke så firkantet

Livet er ikke så firkantet

svane.com

NYE KOGESEKTIONER FRA SIEMENS
Gryder, der koger over, hører fortiden til. På gryden monteres
der nemt en sensor, der kommunikerer med kogesektionen.
Når den indstillede temperatur er nået, giver kogesektionen lyd
fra sig, og temperaturen bliver holdt nøjagtig på det ønskede
niveau.
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HIDE AWAY WALL
En smart måde at gemme køkkenets maskinpark af vejen.
Produceres i hvilken som helst standard farve i Svane Køkken
ets colour malede overflader. Låger kan være hvidmalet, Colour
eller fineret i Ask eller Eg.
Hide Away er 246,8 cm bred indvendig og 65,4 cm dyb indven
dig, som giver plads til de hvidevarer, som du ønsker at gemme
væk. Udvendig længde er 275 cm, dybden er 75 cm. Indvendig
højde er 212,8 cm.

kogeSensor Plus er ideel for tilberedning af fødevarer, der skal
koges i en gryde. Madlavningssensoren fastgøres på gryden og
der vælges en af de fem temperaturindstillinger mellem 70°C
og 170°C. Kogezonen klarer resten.
Rolf Birk, Arkitekt MAA
Svane Køkkenet.

100% dansk design

K15 underskabe i niche og køk
kenø i farverne Mørkgrå og Gra
phite. Reoler i Nordic Ask. Hylder
og skulpturel emhættekasse i mat
chende farve.
Højskabe og Hideaway-Wall løsning
i hvidmalet med hvidmalet RETRO
knop-greb.
Spisebord fra Svane Køkkenet i sort
laminat med forkant i tonet Ask.
Bordbensløsning i Sort Eg.

WBL køkkenløsning i Nordic Ask
og Stengrå. De vandrette og lod
rette gribeprofiler på under- og høj
skabe findes i alle Svane Køkkenets
lakfarver.
Med Siemens iQ700 dampovnene
kan du puste nyt liv i mange for
skellige smage og råvarer.

Skulpturel emhættekasse i Stengrå
der matcher din køkkenløsning.
Emhættekasserne findes i to vari
anter og kan farvematches i alle
Svane Køkkenets lakfarver.

Tre køkkendesigns i moderne fusion. Høj- og
topskabe i Nordic Ask. Underskabe i niche er
K15 Stormgrå med svævende hylder og em
hættekasse i samme lakfarve.
Køkkenø i Massiv Ask med bordplade- og
bordpladerammekant i Corian. Barløsning i
tonet ask.

Svane Køkkenets 2016 nyhedskollektion er vores bud på de
stærkeste bolig- og indretningstendenser lige nu.
Vi kalder kollektionen Nature/by Svane, og det lyse nordiske
asketræ er et gennemgående kollektionstema. Fra fronter til
bordplader – i detaljer og møbler.
Et designunivers af nye former, farver, materialer, møbler,
funktioner og features, der kan kombineres frit og tilpasses
individuelle behov og personlig smag.
Vi tænker indretning som en helhed, og vores fleksible pro
dukt- og elementprogram kan derfor skræddersyes ned til
den mindste detalje. Kreative indretnings- og opbevarings
løsninger til køkken, bad, garderobe – og resten af boligen.

God mad tilberedes bedst med gode
forudsætninger. NEFF ovne med
pyrolyse og integreret mikroovn, så
kan det ikke gøres mere enkelt.

MS12. Vores 2016 køkkennyhed
er en fusion af tidens to markante
køkkentendenser, og forener det
skarpe møbeludtryk med naturens
organiske former.

Den nye serie iQ700 fra Siemens byder på en række innovative
og exceptionelle funktioner
Og du får ikke kun flot design, men også innovativ teknologi.
F.eks. varioSpeed: Ved at kombinere de integrerede mikrobøl
ger med de almindelige ovnfunktioner opnår du kortere tilbe
redningstid – og får stadig de samme gode resultater. Ovnen
reducerer tilberedningstiden med op til 50%. Kom ind i din lo
kale Svane butik og oplev Siemens produkterne live – lige nu er
der attraktive kampagnepakker.
Til højre: HN878G4S1 ovn med mikro og dampskud. Til venstre: CS858GRS1
Kompakt ovn med damp BI630CNS1 varmeskuffe.

Du får ikke kun flot design, men
også innovativ teknologi.
Du kan også vælge de nye Siemens
iQ700 indbygningsprodukter i hvid.

Hos Svane Køkkenet ved vi, at de små detaljer har stor betyd
ning. For dig, din køkkenløsning og for designet. De små detal
jer kan være funktionelle, være synlige – eller usynlige, handle
om smart opbevaring, eller være en del af designudtrykket.
Vigtigst af alt, så gør de små detaljer en stor forskel for dig i din
hverdag.
Oplev Svane Køkkenets 2016 nyhedskollektion på svane.com
eller live hos Svane Køkkenet.
Her får du inspiration, rådgivning og indretningsforslag til dit
projekt af vores designuddannede indretningskonsulenter.

