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100% dansk design

MOVE SECTION
Fritstående hæve/sænke ø fås
i størrelsen fra 180x90 cm til
360x120 cm. I soklen er der
indbygget sakse lifte, som kan
bevæge sig 20 cm.
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Move Section betjenes med et
rundt betjeningspanel, som
fræses ind i bordpladen. Panel 
et er med børnesikring, således
det skal låses op inden det kan
betjenes. Panelet viser højden
på laveste position, således at
man let kan indstille den per
fekte højde. Move Section kan
laves i den køkkentype, som
du ønsker med kogeplade og/
eller vask.

MS12®
MS12 er Svane Køkkenets mest
eksklusive møbelserie. Arkitekt
tegnet, funktionelt design i ædle
materialer. Håndlavet kvalitet,
produceret på egen fabrik.
MS12 er et møbeldesign der kan
bruges i køkken, bad og til op
bevaringsløsninger i resten af
boligen.
MS12 kan integreres fuldt ud
med vores S12 serie, og kombi
neres frit med mange af Svane
Køkkenets andre modeller.
MS12 findes i fem massive træ
sorter: Tonet Ask, Natur Eg, Hvid
tonet Eg, Sort Eg og Valnød. Ram
men er altid hvidmalet. MS12 er
vist her som bad i tonet Ask.

God mad tilberedes bedst med gode for
udsætninger. NEFF ovne med automa
tisk pyrolytisk selvrens, så kan det ikke
gøres mere enkelt.

HIDE AWAY WALL
En smart måde at gemme køkken
ets maskinpark af vejen.
Produceres i hvilken som helst
standard farve i Svane Køkkenets
colour malede overflader. Låger kan
være hvidmalet, Colour eller fineret i
Ask eller Eg.
Hide Away er 246,8 cm bred indven
dig og 65,4 cm dyb indvendig, 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.

Passionerede kokke behøver plads i
køkkenet. Neff ovnen med det unikke
”Slide & Hide” system giver dig den
plads du behøver. Intet står i vejen for
den kreative kok. Neff ”Slide & Hide”
kan opleves i Svane køkkenet.

MS12 – EN DEL
AF 2016
KOLLEKTIONEN
®

Tonet Ask

Hvidtonet Eg

Valnød

Sort Eg

Find dit favorit MS12 udtryk blandt disse træsor
ter. Besøg Svane Køkkenet, oplev MS12 live
– og bliv inspireret af hele vores 2016 nyheds
kollektion.
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Natur Eg

Livet er ikke så firkantet

Livet er ikke så firkantet
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MS12 I ASK
NYHED MED
FUNKTIONALITET
®
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”MS12 er arkitekttegnet med
kompromisløs sans for detal
je og helhed, for æstetik og
funktion. Et moderne møbel
udtryk inspireret af tidens
megatrend – naturen”
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NYHED
SPISEBORDE
I ASK

Madlavning når den er bedst. God kvalitet nu og i fremtiden.
Vi hos Neff tænker altid på dig som en bruger, når vi udvikler
vores produkter. For os er teknikken ikke perfekt, førend du kan
realisere din vision og skabe magi i dit køkken.
Vi deler din passion for madlavning og god livsstil. I over 135 år
har Neff produceret inspirerende køkkenprodukter i det tyske
Bretten.
MS12 er designet af Rolf Birk,
Arkitekt MAA Svane Køkkenet.

Mærk og prøv de lækre gennemtænkte NEFF produkter hos
din lokale Svane butik. Lige nu er der attraktive kampagnepak
ker på NEFF – hør mere i butikken.

100% dansk design
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NEFF – dobbelt op på luksus. Nu
kan du både lave mad i ovnen med
mikro eller damp, og bagefter nyde
en lækker kop kaffe til dessert.

Lav mad på flere forskellige niveauer
samtidig. Neffs varmluftsystem Circo
Therm kan tilberede et komplet måltid
i ovnen på én og samme tid.

Svane Køkkenets 2016 nyhed MS12 er fusionen af to af vores
mest populære designs lige nu – S12 og MASSIV.
MS12 er kombinationen af massivtræ og lakeret møbel
plade. Kontrasten mellem den skarpe hvide møbelramme,
og det bløde smukt forarbejde massivtræ giver MS12 sit
enestående møbeludtryk og visuelle sær
præg. Naturen,
kombinationer og kontraster er tre af tidens stærkeste boligog møbeltrends. Vi smelter de tre tendenser sammen i ét
design – MS12.

HISTORIEN BAG ASK
Ask har de sidste 9200 år forekommet naturligt i Danmark,
Norge og Sverige.
I nordisk mytologi er livets træ ”Yggdrasil” i nogle tilfælde omtalt
som et vældigt asketræ. Plantedirektoratet anbefaler navnet
“almindelig ask”, men i daglig tale kaldes arten for ask – et ord
der er mere end 2000 år gammelt. Ask tilhører olivenfamilien
(Oleaceae). Slægtsnavnet Fráxinus er et gammelt nordisk ord
for vikingeskib. Vikingerne blev kaldt for ask-mænd. Den nord
iske mytologi fortalte, at hele verden var et kæmpestort asketræ
– Ask Yggdrasil.

NEFF’s fantastiske resultater med
VarioSteam®, som forbedrer smags
oplevelsen, og giver maden en gyl
den overflade!

Svane Køkkenets egen arkitekt Rolf Birk, Arkitekt MAA, har
udtænkt et smart og praktisk ben system til spiseborde, så du
kan få dit helt eget unikke spisebord.
Bordbenene laves i Ask og Eg, som er de massiv træsorter,
som findes i Svane Køkkenets sortiment. Det er ligeledes
muligt at få bordpladen i laminat eller linoleum med mas
sivtræs ben under.
Plankebordene laves af hele træstammer, og har naturlige
smukke fejl i form af knaster og revner, samt de farver der
er i træet. Understellene til spisebordene laves i en 2-bens,
3-bens og 4-bens udgave. Benene er kraftige massiv træs un
derstel – som olieres som en bordplade.

