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En SousVide dampovn fra
AEG hjælper dig til perfekte
madlavningsresultateter i køk
kenet.
Madvarer til køl er gemt bag
integrerede køkkenlåger i et
lav-energi AEG køle-fryse
skab.
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Med en AEG SousVide ovn og en kom
pakt mikrokombi ovn ved siden af
hinaden har du alt hvad du skal bruge
til den perfekte madlavning. Vakuumér
også nemt din mad til SousVide i den
kompakte vakuumpakker der diskret
gør sættet til det perfekte match. Få
også maksimalt ud af din madlavning
med den nye PureBlack kogeplade
der giver dig fuld fleksibilitet i den
smarte FlexiBridge zone. Emhættens
skråthængte design, samt touch betje
ning og LED belysning hjælper til en
ubesværet madlavning.
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svane køkkenet

Kr. 23.464
Prisen er ekskl. hvidevarer og armatur.

Lad pyrolyseovnen fra AEG klare
rengøringen af ovnen for dig og
kontrollerer tilberedning af din steg
med madlavningertermometeret.
Køkkenets nødvendigheder, såsom
opvaskemaskine og kø
leskab fra
AEG er energibesparende og sik
rer dig et lavt strømforbrug. De er
gemt bag integrerede låger for at
give smukke og stilrene linjer til dit
køkken.

Se mere på svane.com

4 days of design
Kr. 39.788
Prisen er inkl. bordplade og vask.
Ekskl. hvidevarer, armatur og
montering.

Få mere inspiration.
Følg os på Instagram:
@svanekokkenet

Livet er ikke så firkantet

29.- 30. sep. kl. 10-19
1.- 2. okt. kl. 10-15

Livet er ikke så firkantet
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Rolf Birk, Arkitekt MAA Svane
Køkkenet.
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Kr. 78.590
Pris er inkl. Hideaway wall, elementer
og bordplade. Ekskl. vask, armatur og
hvidevarer.

SMART® køkkenet – her i en indbygget udgave i vores 2016 ny
hed Hide Away Wall.
Svane Køkkenets Hideaway Wall er en indretningsfeature der
gør, at du helt enkelt kan gemme køkkenet væk når det ikke
bruges.
Når Hideaway Wall er lukket, er køkkenet gemt væk, skjult bag
låger der integrerer køkkenet i selve rummet.

AEG ovnen med touch betjening og
madlavningstermometer gør det enkelt
at lave god mad og ovnens pyrolyse
programmer gør det nemt at holde den
ren bagefter. Den indbyggede kaffema
skine er ikke blot elegant men også ef
fektiv, idet den kan brygge helt op til 6
kopper kaffe ad gangen.

Kr. 68.230
Prisen er ekskl. bordplade, hvidevarer,
vask, armatur og montering.

Singler, seniorer og studerende søger
mod byerne og flytter ind i attraktive lej
ligheder i herskabsejendommen, i byhu
set, på havnefronten eller under taget.
Men selv om du rykker ind på 90 kvm. på
sjette sal, behøver du ikke at gå på kom
promis med hverken design eller kvalitet.
Svanes køkkenets design kan skaleres til
small living.
Der er nærmest gået sport i at indrette sig
smart og funktionelt på få kvadratmeter.
Svane Køkkenets arkitekt, MAA Rolf Birk

giver sit bud på smarte køkkenløsninger til
small living:
”Vi tænker især i funktionalitet og opbe
varing. Samtidig udnytter vi fleksibiliteten
i Svanes produktprogram og de utallige
kombinationsmuligheder til at give køk
kenet et fedt designudtryk,” siger Rolf Birk.
Køkkendesigneren tror på downsizing
som en tendens, der er kommet for at blive:
”Downsizing, som en stærk global trend,
handler først og fremmest om at indrette sig
på færre kvadratmeter, men det handler i høj

grad også om en skærpet bevidsthed om
kring ressourceforbruget – både færre kva
dratmeter, færre møbler og flere genbrugs
materialer,” siger arkitekt MAA Rolf Birk.
I det kompakte køkken handler det om at
bruge de mange features i Svane Køkken
ets program for tilbehør som fx dobbelt
skuffer og sokkelskuffer.
”Det handler i høj grad om at gennem
tænke funktionalitet og behov. Énsidede
køkkenløsninger giver ekstra plads i rum
met,” siger Rolf Birk.

BlackLine hvidevarepakken fra AEG er perfekt integreret i det
moderne køkkens flotte linjer. Den flotte og elegante FlexiBridge in
duktionsplade er helt sort indtil du tænder den og passer til enhver
køkkenstil, samtidig med at de fleksible zoner giver en ubesværet
madlavning med alle størrelser af køkkengrej. ProCombi Sous
Vide ovnen sikrer perfekt tilberedt kød, fisk eller grøntsager.
Opvaskemaskinen, der er skjult bag flotte køkkenlåger, er eks
tremt lydsvag og med det nye, ergonomiske ”ComfortLift” får du
ikke kun rentgjort service, men du skåner samtidig din ryg, når
den nederste kurv skal fyldes og tømmes. Kom ind i din lokale
Svane butik og oplev AEG produkterne live.

Ovnen fra AEG har markedets største bage
plade, madlavningstermometer og pyrolyse
for nem rengøring. PureBlack kogepladen er
helt sort indtil den tændes og med FlexiBridge
får du mulighed for at tilpasse kogezonerne til
både småt og ekstra stort kogegrej samtidig
med at emhættens skråthængte og elegante
design giver ren luft og masser af god arbejds
plads og udsyn til din madlavning.

Kr. 73.870
Prisen er inkl. bordplade, vask,
hvidevarer og armatur.
Ekskl. spisebord og montering.

