
Homefulness

Är ditt hem redo att möta inomhussäsongen? Nu börjar det långa kurandet i Sverige. Vi tänder 
mysbelysningen, bjuder hem släkt och vänner på en härlig gryta – eller bara skönt umgänge.  

Har du allt du behöver? Om inte; du vet var vi finns ...

LÅNGA GARANTIER – PERSONLIG SERVICE – LEVERANS OCH INSTALLATION

Stilla hungern snabbt
Med keramikhäll som värms upp extra snabbt kommer du igång fort 
med pastakokningen. Till glädje för hungriga tonåringar. Hällens 
glasyta är lätt att torka av snabbt. Stor varmluftsugn med många 
funktioner, bland annat torkning och upptining.

Spis vit QSG1967W 6.995 kr (8.495 kr),  
rostfri QSG1967X 8.495 kr (9.495 kr)
Art nr 109723 (vit), 109724 (rostfri) 

A 
Energiklass

72 l 
Volym

6.995
ORD PRIS 8.495 
FR 666/MÅN I 11 MÅN*

Dubbel ugnsbelysning

Proffsplåtar

Platsa i de fina salongerna
Att göra sig festfin, gärna till en premiär, sätter guldkant 
på tillvaron. Den här coola hårtorken är perfekt för att fixa 
frisyren. Extra smalt fön- och volymmunstycke ger maximal 
koncentration av luftflödet samt volym. Två hastigheter och 
värmelägen. 

Hårtork 5006
Art nr 106344 

149
ORD PRIS 699 

* Exempel på månadskostnad vid de olika produkterna är om du väljer att dela upp din betalning på 11 lika stora månadsbetalningar under den räntefria perioden, lägsta belopp att betala är 200 kr/månad. Läs mer på sidan 3.



Vilken passar ditt hem?
Vi är många som jagar plånboksvänligare uppvärmning av huset. Och kanske skön AC på sommaren?  

En luftvärmepump är lösningen. Med möjlighet att spara 20–60 procent i värmekostnader! 

Vilken modell passar ditt hem?

19.995 kr (1.848/mån i 11 mån*)

Värme som når längre in
Den annorlunda triangeldesignen ger ökat luftflöde jämfört med  
tidigare modeller och värmer/kyler ditt hem mer effektivt. Reducerar  
bakterier och virus i inomhusluften genom jonisering.  
Rekommenderad yta: 160–200 m2.

Luftvärmepump Smart Home Exclusive 12
Art nr 20-056

Luftrening

Extremt låg ljudnivå

Inbyggd wifi

15.995 kr (1.484/mån i 11 mån*)

Topprestanda för dig med stort hus
Om du är vaken för nyheter; här är en värmepump med det miljönvänligare 
köldmediet R32. Bästa energiklass för både värme och kyla. Garanterad 
värmedrift ned till -30 grader. Känner av och riktar luften dit du befinner dig.  
Låg ljudnivå. Rekommenderad yta: 140–160 m2. 

Luftvärmepump Q Heat 700
Art nr 20-045

12.995 kr (1.211/mån i 11 mån*)

För svalare nattsömn
Skapad för vårt nordiska klimat med effektiv avfrostning av utomhusdelen. 
Många praktiska funktioner: luftrening genom jonisering och sleepfunktionen 
som sänker temperaturen på natten och dina uppvärmningskostnader. 
Rekommenderad yta: 25–130 m2.

Luftvärmepump Q Heat 63
Art nr 20-040

Luftrening Köldmedium R32

Bästa energiklassWifi-förberedd

18.995 kr (1.757/mån i 11 mån*)

Framtidssäkra för miljöns skull
EU:s miljökrav på nya värmepumpar ökar och den här har det miljövänligare 
köldmediet R32. Kraftfull och effektiv modell, med bra luftrening. Inbyggd 
wifi. Mycket låg ljudnivå. Rekommenderad yta: 25–130 m2.

Luftvärmepump LN25
Art nr 20-035

A++/A+++ 
Energiklass värme/kyla

4,8/8,5 
SCOP/SEER

4,0/7,0 kW 
Max kyl-/värmekapacitet

17–40 dB 
Ljudnivå inne

A+++/A+++ 
Energiklass värme/kyla

5,3/9,2 
SCOP/SEER

4,16/7,0 kW 
Max kyl-/värmekapacitet

21–45 dB 
Ljudnivå inne

A++/A+++ 
Energiklass värme/kyla

4,6/8,5 
SCOP/SEER

3,3/6,3 kW 
Max kyl-/värmekapacitet

22–42 dB 
Ljudnivå inne

A+++/A+++ 
Energiklass värme/kyla

5,2/10,5 
SCOP/SEER

3,5/6,3 kW 
Max kyl-/värmekapacitet

19–45 dB 
Ljudnivå inne

Wifi-förberedd

Köldmedium R32

Luftrening
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* Exempel på månadskostnad vid de olika produkterna är om du väljer att dela upp din betalning på 11 lika stora 
månadsbetalningar under den räntefria perioden, lägsta belopp att betala är 200 kr/månad. Läs mer på sidan 3.



Delbetala  
– och få hemmet som du vill

En stor, autodoserande tvättmaskin skulle göra din vardag enklare.  

Och dina miljötankar skulle må bra av ett nytt, energisnålt kyl/frys-paket. 

En ansenlig investering för många. Hos ELON kan du ändå förverkliga 

drömmen om att förnya och förbättra ditt hem. Ibland – som i det här 

bladet – är nämligen tillfället här och nu.

Vi erbjuder alltid olika betalningsalternativ som ger möjlighet att  

delbetala räntefritt. Just nu bjuder vi på uppläggningsavgiften.

JUST NU!

Vi bjuder på  

uppläggningsavgifte
n

Upp till 12 månader räntefritt (inköpsmånad + 11 
månader). Vi bjuder på uppläggningsavgiften som 
alltså blir 0 kr (ordinarie 295 kr)! Det enda som 
tillkommer utöver varans kontantpris är aviavgift 
30 kr/månad, dvs total kreditkostnad 330 kr. 
Effektiv ränta 6,74 % (sept 2017).

För vissa varor i denna broschyr finns det 
månadsbelopp angivna. Vid betalning av angivet 
belopp i 11 räntefria månadsbetalningar är varan 
slutbetald när den räntefria perioden upphör.

Efter räntefri period gäller: Du betalar lägst 1/24 
av skuldsaldot inkl. räntor och avgifter, dock 
lägst 150 kr/månad. Aviavgift f. n. 30 kr/månad. 

Årsräntan är rörlig och f. n. 19,95 % (sept 2017). 
Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare 
Santander Consumer Bank.

För fullständiga villkor för vår delbetalning och 
tillhörande kort och köpförsäkring, prata med 
personalen i din ELON-butik eller läs på elon.se.
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Dags för ny design i köket
Whirlpools tydliga horisontella handtag ger ditt 
kök en ny design. Skåpet är laddat med modern 
teknik som underlättar hanteringen: grönsakslåda 
på glidskenor, LED-belysning, fläkt i kylen med 
mera. Funktion för minimal frostbildning.

Kyl/frys vit BLFV 7121 W 4.295 kr (4.795 kr),  
rostfri BLFV 7121 OX 4.695 kr (5.195 kr) 
Art nr 109342 (vit), 109657 (rostfri)

A+ 
Energiklass

195/111 l 
Volym kyl/frys

176 cm 
Höjd

Smart kombo för storfamiljen
Den stora familjen kombinerar smart med två  
kyl/frysar – och får totalt hela 460 liter kylvolym. 
Luftburet kylsystem ger jämn kyla på varje hylla 
och bidrar till lång hållbarhet på dina matvaror. 
Effektiv LED-belysning och bekväm, automatisk 
avfrostning.

Kyl- & fryspaket KF 3385NEH / KF3385NEV
Art nr 108727

A++ 
Energiklass

460/186 l 
Volym/skåp kyl/frys

186 cm 
Höjd

No frost

13.990
ORD PRIS 15.590
1.302/MÅN I 11 MÅN*

4.295
ORD PRIS 4.795
420/MÅN I 11 MÅN*

Välj kyla i din stil
40 cm bred

Trähyllor

C 
Energiklass

32 flaskor 
Kapacitet vinkyl

85,3 cm 
Höjd

C 
Energiklass

38 flaskor 
Kapacitet vinkyl

87 cm 
Höjd

Dubbeldörr

59,5 cm bred

11.495 kr (1.075/mån i 11 mån*)

Varje grad är viktig
I vilken temperatur smakar ditt favoritvin bäst? 
Med programmerbara temperaturzoner, via en 
digital touchpanel, får du vinet som du vill i den 
här energisnåla kylen. Dörr med UV-skyddat 
glas, LED-belysning och aktivt kolfilter. Två 
temperaturzoner: 2–6 ˚C och 5–22 ˚C.

Vinkyl S16FG

Art nr 110275

A 
Energiklass

16 flaskor 
Kapacitet vinkyl

82 cm 
Höjd

Endast 30 cm bred

Två zoner

fr. 5.495 kr (530/mån i 11 mån*)

Bygg in eller placera fritt 
Ge köket en elegant touch och visa samtidigt 
din passion för vin. Bygg in eller placera de här 
eleganta vinkylarna fristående, så har du och 
dina gäster alltid perfekt tempererat vin till mid-
dagen. Kondensor, kompressor och fläkt av hög 
kvalitet. LED-belysning. Ventilation i sockeln. 
Svart glasfront. Två temperaturzoner: 5–12 ˚C 
och 12–18 ˚C.

Vinkyl VWC7SB 5.495 kr, VWCR30DB 8.995 kr,  
VWCR36DB 11.995 kr
Art nr 109568, 107599, 107600

15 cm bred

En zon: 5–18 ˚C

Ändra kylnivån från jobbet
Hela 700 l total kyla – som du kan sköta från jobbet eller sommarstugan! Hela paketet är wifi-förberett  
– skaffa bara en wifi-dongel för att reglera kylan via din smartmobil. Mycket hållbar kompressor tack vare 
digital teknik. LED-belysning och flexibel inredning.

Kyl- & Fryspaket vit RR39M7525WW/EE+RZ32M7505WW/EE 14.990 kr (16.990 kr),  
rostfri RR39M75257F/EE+RZ32M75057F/EE 16.990 kr (18.990 kr)
Art nr 108690 (vit), 108689 (rostfri)

A++ 
Energiklass

385/315 l 
Volym kyl/frys

185,3 cm 
Höjd

No frost

C 
Energiklass

7 flaskor 
Kapacitet vinkyl

86,3 cm 
Höjd

VWC7SB VWCR30DB

VWCR36DB

fr. 14.990
ORD PRIS 16.990

FR 1.393/MÅN I 11 MÅN*
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Din rygg tackar dig
Spara rygg och knän med tidernas lyft för diskmaskiner: funktionen som 
gör att du enkelt höjer undre korgen till bekväm i- och urlastningsnivå. 
Klarsignalvisning på golvet. Många specialprogram för energieffektiv 
diskning.

Diskmaskin vit QBC6254W 11.995 kr (12.395 kr), rostfri QBC6254X 11.995 kr (12.795 kr), 
integrerad QBC6254I 11.995 kr (12.795 kr)
Art nr 107788 (vit), 107789 (rostfri), 107787 (integrerad)

11.995
ORD PRIS FR 12.395

1.120/MÅN I 11 MÅN*

A++ 
Energiklass

13 kuvert 
Kapacitet

44 dB 
Ljudnivå

Unik korglyft

Höjden av lycka:
Upplev en bekvämare vardag 
med Comfort Lift – Husqvarnas 
unika lyftfunktion för diskmaski-
nens nedre korg. Dra ut korgen 
och känn hur den fjädrar uppåt 

till behaglig nivå för i- eller 
urlastning. Lika lätt trycker du 
ner den i ursprungsläge. Skönt 
för både rygg och knän.

Comfort lift

Passar i öppen planlösning
Startade jag diskmaskinen? Den låga ljudnivån  
får en att undra. Slitstark maskin med flexibel  
inredning och automatisk anpassning till disk-
mängd och smutsnivå. Självrengörande filter. 

Diskmaskin vit WUO 3T321 4.995 kr (5.995 kr),  
rostfri WUO 3T321 X 5.495 kr (6.495 kr)
Art nr 107521 (vit), 107522 (rostfri)

Tjäna på miljötänket
Hjälp vår miljö – och tjäna en slant själv. Här diskar 
du i bästa energiklassen, maskinen förbrukar 
minsta möjliga mängd vatten och el med tanke på 
diskmängd. Flera smarta program; bland annat för 
extra effektiv torkning. Låg ljudnivå.

Diskmaskin vit D5438IW 6.995 kr (7.695 kr) 
rostfri D5438IS 6.995 kr (7.995 kr) 
Art nr 105925 (vit) 105928 (rostfri)

A++ 
Energiklass

14 kuvert 
Kapacitet

41 dB 
Ljudnivå

A+++ 
Energiklass

13 kuvert 
Kapacitet

44 dB 
Ljudnivå

fr. 4.995
ORD PRIS 5.995 

FR 484/MÅN I 11 MÅN*

6.995
FR. ORD PRIS 7.695

666/MÅN I 11 MÅN*

På köpet 
YES  

disktabletter 
Värde 470 kr

Mycket låg ljudnivå Toppkorg

7.495 kr (711/mån i 11 mån*)

Sväljer storkalasets disk
Så skön att ha när hela tjocka släkten kommer  
på middag. Plats för 16 kuvert och presterar  
effektivt hela vägen, med låg ljudnivå och energi- 
förbrukning. Automatisk lucköppning ger smart 
lufttorkning.

Diskmaskin Sverigedisken 3R
Art nr 108273

A+++ 
Energiklass

16 kuvert 
Kapacitet

44 dB 
Ljudnivå

* Exempel på månadskostnad vid de olika produkterna är om du väljer att dela upp din betalning på 11 lika stora 
månadsbetalningar under den räntefria perioden, lägsta belopp att betala är 200 kr/månad. Läs mer på sidan 3.
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Vem är du?
Så skönt olika vi är. Någon har sin första egna, lilla lya. En annan bor i villa med stor familj. 

När det gäller köksbestyr är vi dessutom individer med olika ambitioner, erfarenheter och 

vanor. Hos ELON finns något för alla. Välkommen att upptäcka!

1.795 kr
"Bara det bästa duger"
Beundra designen – och sätt sen igång med mat-
lagningen. Stilren, snygg stavmixer som klarar det 
mesta, tack vare kraftig motor och ett generöst 
tillbehörspaket: ballongvisp, enliters mixerkanna, 
hackare med knivar och matarrör. Effekt: 700 W.

Stavmixer krom
Art nr 109889

2.495 kr (257/mån i 11 mån*)

Den nyfikne
Full fart i ditt kök och du testar det mesta inom 
matlagning. En stark maskin med sex hastigheter, 
pulsfunktion och många tillbehör ger dig fria 
händer. Allt från degkrokar till köttkvarn och mixer 
med fyra knivblad ingår. 

Köksmaskin EKM3700 
Art nr 109848

800 W 
Effekt

4 l 
Volym

NYHET!

Inkl köttkvarn & blender

3.795 kr (375/mån i 11 mån*)

Design-fantasten
Kitchen Aids robusta, slitstarka snygging helt i 
metall är ett måste i köket. Uppfällbart drivhuvud 
med ett fäste för alla tillbehör ger enkel använd-
ning. Direkt drivsystem ger suverän prestanda för 
både små och stora satser. Rostfri skål.

Köksmaskin 5KSM45EWH 
Art nr 109909

275 W 
Effekt

4,3 l 
Volym

NYHET!

4.495 kr (439/mån i 11 mån*)

Den avancerade
Skaffa extra hjälp med en pålitlig, robust maskin 
med de vanliga tillbehören. I låghastighetsuttaget 
kan du ansluta köttkvarn, fruktpress eller annat 
tillbehör som du köper till senare. Lätthanterlig 
och stark nog för tung degknådning. Håller  
hastigheten oavsett belastning.

Matberedare KVC3103W
Art nr 107990

1000 W 
Effekt

4,6 l 
Volym

499 kr
Nybörjaren
Det ska vara gött och enkelt att leva. Exempelvis 
när man vill ha riktigt potatismos … Då räcker 
stavmixern med metallfot, två hastigheter och 
de medföljande tillbehören långt. Och råvaran, 
förstås. Bägare på 700 ml och hackare med lock.

Stavmixer ESTM3400 
Art nr 107167 

600 W 
Effekt

899 kr
Den effektive
Stavmixern som kan bli din bästa vän i köks- 
bestyren. Stark motor, enkel att hantera och med 
en teknik som minimerar stänket och håller köket 
rent. Extra skärblad för snabba processer. Flera 
tillbehör följer med.

Stavmixer MQ3045W 
Art nr 110188 

700 W 
Effekt

700 W 
Effekt

NYHET!

Ingår 
Extra glas-skål 

värde 999 kr

KÖKSMASKINER

STAVMIXER

6



4,7 l 
Volym

3,5 l 
Volym

1.295 kr
"Det ska vara stil" 
Kombinera kvalitet och elegans även vid de små 
köksjobben. Vispa äggvitor, gör potatismos eller 
knåda den lilla degen med en läckert krom- 
glänsande elvisp. Fem hastigheter och tillbehören 
traditionella vispar, degkrokar och ballongvisp ger 
dig alla möjligheter. Effekt: 400 W.

Elvisp krom
Art nr 109888

599 kr
Den smarte
Bekvämare än så här kan du knappast vispa 
äggvita till hårt skum! Passa på att rensa bären 
till tårtan. Enkel att använda. Fem hastigheter 
och kraftig turbofunktion. Rostfri skål på 3,5 liter. 
Effekt: 450 W.

Elvisp ESM3310 
Art nr 108618

NYHET!

Trendföljaren
Alla pratar slowcooking och pulled pork och du vill 
också prova. Den här fixar ditt långkok i upp till 
tolv timmar – enkelt och säkert. Avtagbar,  
keramisk gryta som kan maskindiskas. Härdat 
glaslock. Tre värmelägen. Timer med automatisk 
avstängning. Digital panel. 

Slowcooker CSC7632X
Art nr 107942

Glaslock

5,7 l 
Volym

6,0 l 
Volym

499
ORD PRIS 699

fr. 599 kr
Den planerande
Visst hinner du laga mat! Sätt igång ett långkok, 
som sköter sig själv. Gör sedan allt det andra som 
du vill/måste; jobba, träna, städa. Maten är klar 
när du kommer hem. Två värmelägen samt varm-
hållning. Innergryta av keramik, lock av glas – båda 
kan maskindiskas.

Slowcooker 3,5 L rostfri 599 kr
Slowcooker 4,7 L rostfri 799 kr
Slowcooker 6,0 L rostfri 1595 kr (1795 kr)
Art nr 107916 (3,5 L), 107917 (4,7 L),  
107918 (6,0 L)

2.995 kr (302/mån i 11 mån*)

Retroälskaren 
Svår att motstå för dig som gillar retrodesign och 
hög kvalitet. Dessutom en mycket kompetent hjälp 
när du ska skära, hacka, mala, blanda och liknande 
riktigt snabbt, exakt och effektivt. Välj tjocklek på 
skivorna med spak på maskinen. Brett  
inmatningsrör. Flera tillbehör.

Matberedare 5KFP1325EWH
Art nr 109911 

300 W 
Effekt

3,1 l 
Volym

499 kr
Familjens allt-i-allo
Oavsett antal familjemedlemmar och åldrar – 
med den här blendern i köket uppfyller du allas 
önskemål. Mixa minstingens barnmat, krossa is till 
drinken, blanda tonåringens älsklingssmoothie. 
Hackare, iskross, mix-and-go-bägare och enliters- 
kanna ingår.

Blender CMB3503X
Art nr 107341

450 W 
Effekt

1 l 
Volym (kanna)

2.195 kr (230/mån i 11 mån*)

Den kvalitetsmedvetne
Mångas drömblender för kvalitetskänslan. Robust 
maskin; gjuten metallbas, stark motor och unik 
kanna i ett stycke. Automatisk justering av 
knivhastigheten mixar perfekt även vid skiftande 
storlek på ingredienserna. Stänkfri mjukstart.

Blender 5KSB1565EWH 
Art nr 109910

550 W 
Effekt

1,75 l 
Volym

Den sparsamme
Tips för att förlänga matens hållbarhet i både kyl 
och frys: vakuumförpacka. Livsmedel håller upp till 
fem gånger längre i vakuumemballage. Samtidigt 
bevaras smak och konsistens. Nu behöver du bara 
skaffa maskinen. Startkit med fem påsar ingår.

Vakuumpåsar 22 cm x 3 m 7953 149 kr (169 kr)
Vakuumpåsar 28 cm x 3 m 7954 159 kr (179 kr) 
Vakuumförpackare 7942 799 kr (899 kr) 
Art nr 301084 (vakuumpåsar 22 cm), 
301085 (vakuumpåsar 28 cm),  
109841 (vakuumförpackare) 

799
ORD PRIS 899

450 W 
Effekt

3,5 l 
Volym

BLENDER

ELVISPAR

* Exempel på månadskostnad vid de olika produkterna är om du väljer att dela upp din betalning på 11 lika stora 
månadsbetalningar under den räntefria perioden, lägsta belopp att betala är 200 kr/månad. Läs mer på sidan 3.
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6.795 kr (648/mån i 11 mån*) 
Bredda ditt 60-skåp
Rena magin för dig som vill bredda din matlagning; 
70-hällen passar i skåp på 60 cm! Möjlighet att 
bilda en 38 x 22 cm stor zon av två flexizoner. 
Induktionshällen har även två runda zoner. Alla 
styrs med slider, har booster och separat timer 
och barnspärr. Pausfunktion om du vill avbryta en 
kort stund.

Inbyggnadshäll IHI 6270 FX
Art nr 107157

Bygg zon för stora kärl
Koppla ihop värmezoner med bryggfunktionen så 
kan du använda riktigt stora kärl. Induktionshällen 
är elegant svart tills den sätts på; först då syns 
zoner och kontrollpanel. Touchkontroll av värmen 
med cirkelreglage.

Inbyggnadshäll QHI8556P
Art nr 104898

Induktionshäll  
– snabb, säker och energisnål

7.995 kr (757/mån i 11 mån*) 
Dags för lååångsam stek
Med eko-varmluften kan du laga långsamt på låg 
temperatur. Resultat: mörare mat – och du kan 
göra annat under tiden. Timer så att du själv kan 
planera start- och tillagningstid. XL-ugn, bekväm 
pyrolytisk rengöring, teleskopskenor, stek- 
termometer och flera smarta funktioner.

Inbyggnadsugn AKZM 8680 IX 
Art nr 107446

4.995 kr (484/mån i 11 mån*) 
Mata in på rätt höjd
Dags att ta din kokkonst till en högre nivå. Med 
en inbyggnadsugn i bekväm arbetshöjd blir kakor 
och gratänger mycket lättare att hantera. Och 
med stor varmluftsugn kan du ladda på stort. Åtta 
funktioner, display med timer, utdragbara skenor 
med mera.

Inbyggnadsugn vit IBU 52, rostfri IBU 52 RF
Art nr 106640 (vit), 106641 (rostfri)

A 
Energiklass

71 l 
Volym

Pyrolys

8.995 kr (848/mån i 11 mån*) 
För dina stora planer
Koppla ihop de bakre två zonerna och få perfekt 
yta för din extra stora eller ovala gryta. Fyra 
snabba induktionszoner och flera automatiska 
funktioner hjälper dig att vara effektiv. Extra tåligt 
hällglas.

Inbyggnadshäll SMO 654 OF/BT/IXL 
Art nr 109353

4.195 kr (411/mån i 11 mån*) 
Pastan klar på rekordtid
Få spagettin klar kvickare än någonsin. Induktions-
hällen kokar upp vattnet riktigt fort – supersnabbt 
om du använder boostfunktionen. En modern häll 
med funktioner som hjälper dig i matlagningen: 
touchreglage, timer, barnlås med mera.

Inbyggnadshäll CIH4660S  
Art nr 107716

59 cm 
Bredd

På köpet 
Kitchen Aid  
stekpanna

värde 1.495 kr

Uppgradera köket med induktionshäll så har du 
fördelar som 
• snabba uppkok
• kvick, exakt justering av värmen 
• upp till 40 procent mindre elförbrukning än 

gjutjärnsplattor 
• hög säkerhet – värmen stängs av automatiskt 

när kokkärlet tas bort.

En induktionshäll för över 
värme magnetiskt. Själva zonen 
(plattan) värms inte – bara 
kokkärlet som står på den. Du 
behöver därför kok- och stekkärl 
med magnetisk botten.

Varmluftsugn

78 cm 
Bredd

65 cm 
Bredd

70 cm 
Bredd 13.995

ORD PRIS 14.995
1.302/MÅN I 11 MÅN*

15.995 kr (1.494/mån i 11 mån*)

Proffskockens hemmaugn
Väldigt höga ambitioner i bakning och matlagning? 
Här är inbyggnadsugnen som hjälper dig nå härliga 
smakupplevelser. En rad smarta funktioner och 
tillbehör: matlagningstermometer, ångfunk-
tion för perfekt gyllenbrun, skorpig yta, jämnt 
cirkulerande varmluft, extra värme-ring för jämn 
gräddning av flera plåtar samtidigt, recepthjälp, 
och mycket annat.

Inbyggnadsugn rostfri QCE 8600X,  
vit QCE 8600W
Art nr 110223 (vit), 110222 (rostfri)

A+ 
Energiklass

70 l 
Volym

A+ 
Energiklass

73 l 
Volym

NYHET!

Ångugn
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5.995 kr (575/mån i 11 mån*) 
Fixa kronan på verket
En av de populäraste fläktmodellerna på senare  
år – kan väl lyfta även ditt kök? Gör jobbet  
mycket effektivt och energisnålt. Aluminiumfilter. 
LED-belysning 2x2 W. Tre hastigheter, intensivläge 
och efterventilationsläge.

Köksfläkt Tender Classic 60 cm rostfri art nr 109962, 
60 cm vit 109961, 60 cm grafit 109963, 70 cm vit 109964,  
70 cm rostfri 109965, 90 cm rostfri 109966

A 
Energiklass

A 
Flödesdynamsisk klass

69 dB 
Ljudnivå

1.795 kr  
Flexa ut snyggt
Bygg in i överskåp och få en kul detalj: när stek-
oset sprider sig drar du ut den snygga rostfria 
fronten. Tre hastigheter som styrs med skjut- 
reglage. Metalltrådsfilter ingår. Effektiv LED-
belysning 2 x 1 W.

Köksfläkt Flexa 60 cm rostfri  
Art nr 108743

D 
Energiklass

E 
Flödesdynamsisk klass

69 dB 
Ljudnivå

60 cm 
Bredd

fr. 5.995 kr (575/mån i 11 mån*) 
Designa ditt kök med prestanda
Matcha ditt toppmoderna kök med en häftig  
vertikalfläkt med prima prestanda och smarta 
funktioner. Tre lägen plus boost, periodisk  
ventilation, eftergångstimer med mera. LED-
belysning, 2 x 1 W.

Köksfläkt Vertical 820 60 cm svart art nr 109618 5.995 kr,
60 cm vit 109617 6.495 kr, 90 cm vit 109619 6.995 kr,  
90 cm svart 109620 6.495 kr.

A 
Energiklass

A 
Flödesdynamsisk klass

58 dB 
Ljudnivå

Hemmet är vår viktigaste plats. Det är här vi kopplar av, fyller på 

ny energi och umgås med dem vi älskar. Vi vet att du kan få ut mer 

av livet hemma om alla praktiska lösningar fungerar felfritt. Om all 

nödvändig elektronik inte bara fungerar, utan också förhöjer och 

förbättrar. Och den känslan. Att allt i ditt hem bara fungerar – medan 

du gör det du vill. Den känslan kallar vi för Homefulness.

Vi hjälper dig att nå dit. Hela vägen, från rådgivning till installation 

och bortforsling. Lycka till med din Homefulness.

Hemma är alltid bäst

* Exempel på månadskostnad vid de olika produkterna är om du väljer att dela upp din betalning på 11 lika stora 
månadsbetalningar under den räntefria perioden, lägsta belopp att betala är 200 kr/månad. Läs mer på sidan 3.
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Italienska Smeg vill förena modern funktion 

med skön formgivning. Många faller pladask.  

Vad känner du?

fr. 5.995 kr (575/mån i 11 mån*)

När kocken har bråttom
Vardagen är ofta hektisk. Spisen med zoner  
för extra snabb uppvärmning hjälper dig. Stor 
varmluftsugn med intensivgrill och pizzafunktion 
höjer glädjen ytterligare. Fläktkylning.

Spis vit 400V S 5264 KV 5.995 kr, vit 240V S 5262 KV 5.995 kr, 
rostfri S 5264 KV RF 6.995 kr
Art nr 108770 (400V), 108771 (240V),
108772 (rostfri)

A 
Energiklass

65 l 
Volym

60 cm 
Bredd

fr. 13.995 kr (1.302/mån i 11 mån*)

Den snabba världen
Behåll din traditionella uppställning av spis och 
ugn – och ta ett enkelt steg till induktionshällens 
snabba, exakta matlagning. Touchkontroller. Fyra 
zoner med booster för extra fart. Stor ugn med 
varmluft och pizzafunktion med mera. Pyrolys 
förenklar rengöringen.

Spis 230V vit QSIP6160W 13.995 kr,  
rostfri QSIP6160X 14.995 kr
Art nr 106305 (vit), 106306 (rostfri)

A 
Energiklass

72 l 
Volym

60 cm 
Bredd

InduktionInduktion

Matlagningstermometer

PyrolysugnVarmluft

Varmluft

Från pizza till pasta
När ungarna önskar sig pizza en lördag fixar du 
en med frasig botten tack vare ugnens pizza 
crisp-funktion. Eller kokar upp vattnet till pastan 
supersnabbt med induktionshällens boostfunk-
tion. Fyra zoner, varav två stora, kommer väl till 
användning stressiga vardagkvällar.

Spis vit SIB 5262 KV 6.995 kr (7.995 kr),  
rostfri SIB 5262 KV RF 7.995 kr (8.995 kr) 
Art nr 108658 (vit), 108657 (rostfri)

A 
Energiklass

65 l 
Volym

59,5 cm 
Bredd

29.995 kr (2.757/mån i 11 mån*)

Du är värd det bästa
Du älskar att laga mat. Gör det ofta, till många. 
Klart du är värd de bästa förutsättningarna.  
Som den här. Rena matlagningsstationen; 90 cm 
bred, snabb induktionshäll med fem zoner – och 
dubbelugn med varmluft och pyrolys i den stora.

Spis CSK92IPX9
Art nr 109567

Induktion

Induktion

Varmluft

Varmluft

A 
Energiklass

70/35 l 
Volym

90 cm 
Bredd

A 
Energiklass

70 l 
Volym

60 cm 
Bredd

 
Forza i ditt kök!
Med snygga hjälpmedel kommer inspirationen fly-
gande. Med italienska Smegs designspis i rostfritt 
stål och med induktionshäll plus multifunktionsugn 
blir du en virtuos i köket. Fyra snabba värmezoner 
på hällen och fem nivåer i varmluftsugnen. Enkel 
rengöring med ånga och specialemalj i ugnen. 

Spis SSK60IMX8
Art nr 109565

fr. 6.995
ORD PRIS 7.995

FR 666/MÅN I 11 MÅN*

9.995
ORD PRIS 10.995 

939/MÅN I 11 MÅN*
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1.195 kr
Gilla att grilla
Ordna enkel matlagningsmöjlighet i uthyrningsrummet med en kompakt 
mikro. Funktion för snabb tillagning – och grillning! Naturligtvis även  
upptining och värmning. 25,5 cm roterande glastallrik, fem effektlägen, 
belysning, enkel rengöring. Volym: 20 l. Effekt: 700 W.

Mikrovågsugn 20 l rostfri CMU3201X
Art nr 107254 

899 kr
Vad tinar du upp idag?
Mikron klarar vi oss inte utan. Den här kompakta, lättskötta modellen har du 
stor nytta av varje dag för att tina och värma upp. 25,5 cm roterande tallrik, 
fem effektlägen, belysning, enkel rengöring.  

Mikrovågsugn M202
Art nr 106292 

Stekhett för biffiga kocken
Ta hjälp av en proffsig panna när du ska steka. 
Tefals röda punkt visar när det är rätt värme för 
att lägga i biffen. Snygg rostfri utsida och effektiv 
släpp lätt-beläggning på insidan. Passar även 
induktion.

Stekpanna Intuition SS 28cm
Art nr 109630 

Fritera blev enkelt nu
Så bekvämt att oljan blir automatiskt filtrerad 
efter varje användning när du vrider på ratten – 
och samlas upp i en löstagbar box som du tömmer 
när det behövs. Fram med kycklingbitarna. Eller är 
det donuts idag? Ställ in på 150–190 ˚C. Kapacitet: 
1,2 kg livsmedel. 

Fritös Oleoclean Pro
Art nr 107840 

Vatten ska en våg tåla …
Ibland är det kladdigt och fett i köket. Bra med 
grejer som tål vatten då. Som en köksvåg som tål 
att sköljas, tack vare gummiytan. Kapacitet 5 kg. 
Fem olika mätvärden. LCD-visning. Tara-funktion. 
Automatisk avstängning.

Köksvåg KW-60
Art nr 110317 

Din spishäll blir som ny
Stajla om på spishällen med ett elegant rostfritt 
kastrullset. Tre grytor med glaslock och en kastrull 
ingår. Tydlig nivåmarkering som underlättar, 
tjock botten med bra värmefördelning och prak-
tisk hällkant för bra precision när du häller ur. 
Diskmaskinssäkra. Passar alla hällar. Grytor 4,9 l 
(24 cm), 2,9 l (20 cm), 1,3 l (16 cm) och kastrull  
1,3 l (16 cm)

Grytset Intuition SS
Art nr 109629 

995
ORD PRIS 1.295

299
ORD PRIS 549

799
ORD PRIS 1.295

20 l 
Volym

700 W 
Effekt

20 l 
Volym

700 W 
Effekt

2300 W 
Effekt

199
ORD PRIS 399 

50%
rabatt

* Exempel på månadskostnad vid de olika produkterna är om du väljer att dela upp din betalning på 11 lika stora 
månadsbetalningar under den räntefria perioden, lägsta belopp att betala är 200 kr/månad. Läs mer på sidan 3.
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Smart tvätt för teknik-freak
Att tvätta är en vetenskap som du tar på största 
allvar. Den här rymliga maskinen med innovativ 
teknik och automatik ger skonsam special- 
behandling av många olika plagg och textilier. 
Motor kopplad direkt till trumma ger extremt låg 
ljudnivå.

Tvättmaskin FSCR 90445
Art nr 109392

A+++ 
Energiklass

9 kg 
Kapacitet

48 dB 
Ljudnivå tvätt

6.995
ORD PRIS 8.295
666/MÅN I 11 MÅN*

Låg ljudnivå

Livstids motorgaranti

Autodoserande

Den miljöklokes val
Ju mindre miljöpåverkan desto bättre känsla i 
magen. Värmepumpstekniken gör stor skillnad 
i energiåtgång och därmed miljö. Och plånbok! 
Sensorer ger optimerad tids- och energiåtgång. 
Sväljer nio kg tvätt. Specialfunktion för ull.

Torktumlare HSCX 90440
Art nr 109740

A++ 
Energiklass

9 kg 
Kapacitet

65 dB 
Ljudnivå

10 års motorgaranti

Värmepumpstumlare

Touchdisplay

7.995
ORD PRIS 9.295
757/MÅN I 11 MÅN*

8.995
ORD PRIS 9.995
848/MÅN I 11 MÅN*

Ren lycka på en timme
Favorit-outfiten ren och torr – på en timme! 
Specialfunktion fixar en liten tvätt, 1 kg, på snabba 
60 minuter. Bubbel-teknik tvättar effektivt rent i 
15-gradigt vatten. Bubbelskumprogram mot  
fläckar. Doftsatt varmluftsprogram.

Tvätt/tork WD90J6400AX/EE
Art nr 108767

A 
Energiklass

9/6 kg 
Kapacitet tvätt/tork

54 dB 
Ljudnivå tvätt

Effektiv kalltvätt

Tvättar & torkar

Miniprogram 1 tim

11.995 kr (1.120/mån i 11 mån*)

Du är värd en skön strykning
Att stryka tvätt är inte världens bästa under- 
hållning. Men betydligt roligare och enklare när 
plaggen behandlats i en speciell termoskon- 
trumma. Rena förstrykningen! Mycket annan 
smart teknik i denna rymliga premiummaskin: 
bästa energiklass, låg ljudnivå, senareläggning 
av start, energisparande mängdautomatik, tio 
program, med mera.

Tvättmaskin WKB 130
Art nr 110319

A+++ 
Energiklass

8 kg 
Kapacitet

48 dB 
Ljudnivå tvätt

Plats för bara en maskin?
Alla har inte plats i badrummet för både en tvätt-
maskin och en torktumlare. En och samma maskin 
som fixar ren och torr tvätt i ett svep är den fiffiga 
lösningen. Och va’ bekvämt att inte behöva lasta 
om! Många program.

Tvätt/tork FTTK 4720
Art nr 109737

B 
Energiklass

7/5 kg 
Kapacitet tvätt/tork

58 dB 
Ljudnivå tvätt

Torka tvätt – och regnblött
Regn- och snöblöta plagg efter promenaden eller 
barnens utomhuslek? Häng in i torkskåpet, tryck 
på knappen – och plocka ut skönt torra vantar, 
mössor och kläder. Skonsamt sätt att torka tvätt, 
rymmer 18 meter eller 4 kg. Ställ in på 30–70 ˚C 
och timer på 1–4 timmar. Höjd: 185 cm.

Torkskåp DC3500TWR högerhängd, DC3500TWL vänsterhängd
Art nr 109626 (högerhängd),  
109625 (vänsterhängd)

5.795
ORD PRIS 6.495
557/MÅN I 11 MÅN*

5.295
ORD PRIS 5.795
511/MÅN I 11 MÅN*

På köpet 
Grumme  

tvättmedel 
Värde 240 kr

1600 varv/min

Låg ljudnivå

Tvättar & torkar
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Wifi-klar

Räckvidd: 11 m

3.995 kr (393/mån i 11 mån*) 
I full frihet
Upptäck friheten att dammsuga 
utan sladd! Med en batteridriven 
maskin städar du smidigt utan 
begränsningar, i upp till 20 minuter 
på en laddning. Ändras lätt till 
handdammsugare. Boostfunktion 
ger extra kraft. Motordrivet golv-
munstycke och flera tillbehör.

Skaftdammsugare Digital Slim Extra
Art nr 109846

2.995 kr (302/mån i 11 mån*) 
Smidigt
Med en sladdlös handdammsugare gör du enkelt 
rent i bilen, i trappan eller soffan – utan att släpa 
på en vanlig dammsugare. Digital V6-motor ger 
rejäl sugkraft i upp till 20 minuter på en batteri- 
laddning. Liten elektrisk borste för exempelvis 
djurhår.

Skaftdammsugare DC-61V6 Trigger+
Art nr 109847

Sladdlöst
Glöm eluttag, räckvidd och andra hinder. Nu kan du 
gå fram bekvämt som du vill när du städar, ingen 
sladd som hindrar dig att nå dit du vill. Löstagbar 
handenhet för enkel dammsugning i soffan, på 
bordet med mera. Utbytbart batteri. Drifttid: 44 
min. Laddtid: 16 tim.

Skaftdammsugare BBH22042
Art nr 109898

Påslös

Patenterad teknik

NYHET!

699 kr
Bekymmersfritt
Dags för sonen att ”köra” dammsugare i sitt 
rum? Den här lättskötta, kompakta modellen gör 
städning enkelt även för yngre. Steglös ändring av 
sugkraften, även av teleskopröret för att anpassa 
till längd. Ljussignal för påsbyte. HEPA12-filter.  
Räckvidd 8 m.

Dammsugare Q Clean V170
Art nr 107576

A 
Energiklass

D/A 
Rengöringsklass matta/

hårt golv

A 
Partikelutsläppsklass

79 dB 
Ljudnivå

999 kr
Störningsfritt
Dammsugningens oljud kan var ett otyg – men 
här har du en maskin med skönt låg volym. 
Konkurrerar inte alls med städeffektiviteten så det 
är bara att köra på och se dammet försvinna. Extra 
munstycke för hårda golv. Ergonomiskt handtag. 
Räckvidd: 10 m 

Dammsugare Q Clean V570
Art nr 107578

A 
Energiklass

D/A 
Rengöringsklass matta/

hårt golv

A 
Partikelutsläppsklass

69 dB 
Ljudnivå

Omsorgsfullt
Du kommer gilla den starka sugkraften och 
möjligheten att reglera styrkan via en knapp på 
handtaget. Och det effektiva filtersystemet som 
blåser ut ren luft. Men lika härligt är det smarta 
sättet att förvara maskinen med slang och 
teleskoprör. Kompakt är ordet. Räckvidd: 11 m.

Dammsugare C2 XXL Powerline
Art nr 110193

A+ 
Energiklass

C/A 
Rengöringsklass matta/

hårt golv

A 
Partikelutsläppsklass

76 dB 
Ljudnivå

2.595 kr (266/mån i 11 mån*)

Dämpat
Dammsuga när övriga familjen sover? En mer 
dämpad ljudnivå än den här är svår att hitta för 
dammsugare – ljuvligt låga 58 dB. En toppen-
maskin som även är effektiv på alla typer av under-
lag. Allergifilter, bra tillbehör och lång räckvidd är 
andra plus. Effekt: 700 W. Räckvidd: 12 m. 

Dammsugare ZUSALLFL58
Art nr 107176

A 
Energiklass

C/A 
Rengöringsklass matta/

hårt golv

A 
Partikelutsläppsklass

58 dB 
Ljudnivå

NYHET!

5.995 kr (575/mån i 11 mån*)

Via mobilen 
Skönt att bestämma när och var det städas – och 
någon (något) annan gör det! Utnyttja wifi- 
kopplingen och programmera via gratis-appen hur 
ofta och när det ska dammsugas. Eller tryck på 
CLEAN-knappen. Kraftfull motor, smarta sensorer 
och effektiva borstar gör ditt hem rent upp till sju 
gånger i veckan. Drifttid: 60 min. Laddtid: 2 tim. 
Höjd: 93 mm.

Robotdammsugare 691
Art nr 110251

2.295
ORD PRIS 2.495
239/MÅN I 11 MÅN*

1.495
ORD PRIS 1.695

Hur vill du städa?
Alla vill ha rent och snyggt hemma. Sättet att nå resultat 

kan skilja sig. Hos ELON hittar du det som passar dig.

Begränsat antal
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899 kr
”Kaffe först”
En del måste starta dagen med en kopp nybryggt 
kaffe för att komma igång. Den här brygger helt 
enligt kaffekonstens regler; 92–96 grader, tio 
koppar på under sex minuter. Belysning i graderad 
vattenbehållare underlättar mörka morgnar. 
Droppstopp

Kaffebryggare Excellent 5.0
Art nr 110170

1525 W 
Effekt

1,25 l 
Kapacitet

2000 W 
Effekt

1,7 l 
Kapacitet

Frukostfixaren
En stadig frukost ger en bra början på dagen – för 
hela familjen. Gärna några skivor rostat med ost 
och marmelad att inleda med. 6 rostningsgrader, 
tunna eller tjocka skivor, elektronisk tidsstyrning, 
stoppknapp, brödlyft, smultråg. Effekt: 800 W.

Brödrost 2232 249 kr (399 kr), 2234 299 kr (499 kr)
Art nr 300018 (2 skivor), 300019 (4 skivor)

Den trendige
Många järn i elden och du håller ett högt tempo. 
”Ta en mellis innan träningen, ungar!”. En kom-
pakt, lätthanterlig blender som snabbt fixar en 
smoothie direkt i take away-glaset gör din dag. Två 
glasmuggar (400 ml) med lock och sugrör plus en 
flaska (600 ml) med drickpip följer med.  
Effekt: 300 W.

Blender Twister Fusion 6650 399 kr (449 kr)
Extra glas 6595 99 kr (149 kr)
Art nr 110300, 110299

Te-älskaren
Finns det något bättre än att kura med 
en varm kopp te på kvällen! Börja med en 
snygg vattenkokare i trendig glasdesign som 
rymmer mycket! 360˚ roterbar basplatta. 
Torrkokningsskydd, automatisk avstängning. 
Volym: 1,7 l. Effekt: 2000 W.

Vattenkokare glas 1,7l
Art nr 107671 

ENDAST

HOS ELON

Vilken livsnjutare är du?
Ibland är det de små sakerna som ger en extra skön känsla hemma. Ett gott kaffe med rostat bröd och ost till 

frukost, en uppvärmd bädd att krypa ned i på kvällen. Vi har prylarna som hjälper dig att må gott.  

Vad stämmer bäst in på dig?

Finsmakaren
Kaffe, ja tack. Men inte vilket kaffe som helst. 
Alltså skaffar du en kaffekvarn och maler dina 
utvalda bönor själv. Från espressomalet till brygg- 
kaffe. Ställ in antalet koppar du vill göra och välj 
bland 17 malningsgrader så sköter kvarnen resten 
till perfektion. Rymmer 180 g.

Kaffekvarn CG-100B
Art nr 108852

599
ORD PRIS 899

349
ORD PRIS 499

399
ORD PRIS 499

99
ORD PRIS 149

Perfektionisten
Våfflor till kaffet är mums. Men de ska vara perfekt 
gräddade. Det här järnets konade laggar med 
luftspalt i ovankant ger suveränt jämn gräddning. 
Härligt frasiga, stora hjärtan (23 cm) som 
lossar lätt tack vare släpp-lättbeläggningen. Sju 
effektlägen och signallampa för ”klart!”. 

Våffeljärn WAS-623B
Art nr 104743

599
ORD PRIS 799

fr. 249
ORD PRIS 399

På köpet 
En förpackning 

Zoega-kaffe  
Värde 59 kr

1400 W 
Effekt

800 W 
Effekt

2 extra 
glas

14



En uppvärmd säng är så här års höjden av lycka för 
många. En stor bäddvärmare i material som andas 
och tre effektlägen gör det lättare att skapa skön 
sovmiljö i sängen. Spännband håller den på plats. 
Belyst kontroll. Maskintvättbar i 30 grader.  
150 x 80 cm.
Bäddvärmare TS15
Art nr 110324

 

Den noggranne
Ta hand om varje oönskat strå och känn dig fräsch. 
En rakapparat med ett noga utvecklat bladsystem 
och rörligt huvud gör rakningen snabb och effektiv 
även på svåråtkomliga ställen. Indikator för  
batteri, rengöring och byte av rakhuvud. Drifttid: 
40 min. Laddtid: 1 tim.  

Rakapparat S5110/06C
Art nr 107283

299 kr
Kalla fötter ger frusen känsla i hela kroppen. En liten 
värmedyna gör snabb susen. Skön även för stela 
muskler och leder. Tre effektlägen samt 
snabbstart. Auto-avstängning efter 
90 min. ”Andas”-material som är 
maskin-tvättbart i 30 grader. 
44 x 33 cm.

Värmedyna liten HK LE
Art nr 110325

Globetrottern
Med en USB-laddningsbar tandborste i snyggt etui 
i bagaget är det lätt att klara munhygienen även 
på resande fot. Fulladdad ger den ca en månads 
normal tandborstning. Trycksensor, två minuters 
inbyggd timer, batteriindikator, ett borsthuvud. 

Tandborste TBPL-100GY
Art nr 110308

299
ORD PRIS 599 

999
ORD PRIS 1.195

Lätt frusen kommer du huttrande in från höstpromenaden. 
Vad du önskar att du hade den här! En stor, supermjuk 
värmefilt att svepa om kroppen. 6 effektlägen,  
auto-avstängning efter tre timmar. Maskintvättbar i  
30 grader. Belysning i kontrollenheten. 180 x 130 cm.
Värmefilt HD70
Art nr 110323

Komfort-sökaren
NYHET!

299
ORD PRIS 399

599
ORD PRIS 799 

* Exempel på månadskostnad vid de olika produkterna är om du väljer att dela upp din betalning på 11 lika stora 
månadsbetalningar under den räntefria perioden, lägsta belopp att betala är 200 kr/månad. Läs mer på sidan 3.
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Erbjudandena gäller fr o m 30/10 t o m 12/11 2017 eller så långt lagret räcker. Vissa lokala avvikelser kan förekomma i sortiment och priser – vänligen kontakta närmaste butik för aktuell info. Alla priser inkluderar 25 % moms.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. I priserna ingår återvinningsavgift enligt nya producentansvarslagen.

MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT

1.995 kr
Fritera hälsosammare 
En matsked olja och varm luft. Mer behövs inte 
för att få din favoriträtt friterad i den här unika 
uppfinningen. Löstagbar skål med släpp-lätt-yta. 
Kapacitet: 1,2 kg. Timer. Effekt: 1400 W.

Fritös Actifry Original Plus
Art nr 109783

199 kr
Utflyktsproffset
Fyll med hett, gott kaffe – så håller den här härliga 
termoskannan värmen i tolv timmar. 100 procent 
läckagefritt lock, med snabbknapp när du ska 
hälla. Håller kylan i 24 timmar för kall vätska. 

Termoskanna Samba blå, röd, svart, vit
Art nr 109851 (blå), 109852 (röd),  
109853 (svart), 109854 (vit)

100 % läckagefri

fr. 799 kr
Storfika på uteplatsen
Ta med kaffet i pumptermosen och fika på altanen 
eller i uterummet. Rejäl volym så det räcker till 
många. Håller värmen i tolv timmar och kyld dryck 
kall i 24 timmar. Avtagbart pumphuvud för enkel 
påfyllning och rengöring. Justerbar plattform  
för mugg.

Pumptermos Presto 3,0 liter 849 kr, 1,9 liter 799 kr
Art nr 109886 (3,0 liter), 109887 (1,9 liter)

ENDAST

HOS ELON

Mycket hög kvalitet

5 års garanti

Skön harmoni hemma

14.895 kr (1.384/mån i 11 mån*)

Håll retron vid liv
Ge ditt kök nytt liv med en touch av retro. Ett härligt 
designskylskåp som i rakt nedstigande led härstammar 
från Kitchen Aids ikoniska köksmaskin. Dörren är helt i 
metall. Toppmodern teknik i form av elektronisk termostat, 
touchkontroller, system för övervakning av temperatur och 
luftfuktighet, med mera. Finns som vänster- respektive 
högerhängd. 

Kylskåp röd KCFME 60150L, creme KCFMA 60150L, svart KCFMB 60150L  
Art nr 109716 (röd), 109720 (creme), 109718 (svart)

A++ 
Energiklass

195/25 l 
Volym kyl/frysfack

155,5 cm 
Höjd


