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Följ oss på sociala medier och bli inspirerad av recept 
och goda råd som gör vardagen lite enklare. 

Gorenje har tillverkat högkvalitativa hushållsvitvaror i över 70 år. Vi arbetar hårt med att utveckla vår teknik och med att ständigt förbättra 
våra tillverkningsprocesser. Gorenje inspireras av slovensk tradition och europeiska värden, och håller fanan högt som en av Europas 
ledande tillverkare av hushållsvitvaror. Vi är stolta över varje produkt som lämnar våra fabriker eftersom vi vet att den har producerats och 
testats för att uppfylla de hårda europeiska miljöskyddsstandarderna.

KVALITET OCH TRADITION

G5
QUALITY SERVICE

Vi vill gärna säkerställa att våra kunder kan känna sig så nöjda 
och lugna som möjligt med sin Gorenje-produkt, både nu och i 
framtiden. Av den anledningen ger vi G5 Quality Service till alla 
våra kunder från den dag då de köpte sin Gorenje-produkt. 

Gäller för alla Gorenje vitvaror (undantag fristående 
microvågsugnar), som köpts efter 1. april 2018. Det krävs att 
brukaren registrerar sin produkt på Gorenjes hemsida för att få 
tillgång till denna extra förmån. Registreringen måste utföras 
inom åtta veckor efter att fakturan utställts. G5 Quality Service 
är en femårig säkerhet för att produkterna lever upp till våra 
kunders förväntningar för kvalitet och service. Den består av 
följande:

G5 QUALITY SERVICE

Läs våra villkor och registrera Er produkt på gorenje.se/G5

2 års fullständig säkerhet
Gorenje ger dig 2 års produktgaranti från inköpsdatum. Här 
har Gorenje bevisbördan i förhållande till gällande lagstiftning, 
därutöver finns ytterligare 12 månader mot ursprungliga fel 
(reklamationsrätten).

5 års gratis reservdelar
Gorenje erbjuder ytterligare 36 månaders gratis reservdelar. 

10 års reservdelssäkerhet
Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din Gorenje-
produkt i minst 10 år från inköpsdatum.



Våra ugnar är en kombination av modern design och ny teknik 
med funktioner från traditionella stenugnar. Tack vare den 
runda formen fördelas värmen jämnt runt maten. Och med 
specialsystemet Multiflow 360˚ kan du tillaga mat på alla fem 
nivåer samtidigt. Den här kombinationen av både traditionella 

Bäst på bröd
Bli proffs på att baka bröd

och moderna funktioner gör ugnarna oumbärliga för alla som vill 
ha ett perfekt resultat gång på gång – inte minst för dem som vill 
ha ett perfekt bröd som annars bara kan uppnås med traditionell 
stenugn. Därför säger vi att vi är ”bäst på bröd”.

Ugnar i serien Gorenje har en särskild, avrundad form med 
väggar och tak som är baserade på Gorenjes patenterade 
HomeMade-system. Systemet inkluderar även noggrant 
placerade värmare som förbättrar varmluftsflödet ytterligare. 
Denna design med systemet MultiFlow 360o ser till att maten 
bryns precis på det sätt du önskar, oavsett vilken nivå och 
vilken bakplåt du använder. Maten blir både frasig och saftig! 
Den smarta utformningen av ugnarna i serien Gorenje med sina 
många nyheter ger perfekta matlagningsresultat, precis som hos 
stjärnkockarna. 

Ugnar med upp till 73 liter användbar volym ger tillagning på fem 
höjdnivåer. Dessa ugnar kan enkelt hantera en kalkon på 9 kg! 
Kompakta ugnar på upp till 50 liter användbar volym är också ett 
perfekt val för stekning av större köttbitar och jämn gräddning av 
bakverk eller pizza på fyra olika nivåer. Tack vare den innovativa 
enhetliga luftcirkulationen är dessa ugnar även perfekta för 
torkning av tomater eller äpplen. I produkter från Gorenje går 
prestanda hand i hand med energieffektivitet: även de större 
ugnarna är bland de mest ekonomiska på marknaden. 

Ugnar
Varje Gorenje-ugn kan göra underverk. Flera tusen processer sker inne i ugnen och de kontrolleras och koordineras perfekt 
för att resultatet ska bli perfekt. Många år av noggrann forskning om fysiken bakom ugnsbakning och grillning har resulterat 
i en rad funktioner som erbjuder en unik matlagningsupplevelse. Ugnarna blir dina hjälpsamma assistenter i köket med 
känsla för detaljer: en innovatiov form som distribuerar den varma luften jämnt. Det finns många intressanta konfigurationer 
att välja mellan och alla är extremt användarvänliga.

DESIGNAD SOM EN STENUGN

MATLAGNING 5

HomeMade-form
Alla fördelar med tillagning i vedeldad ugn

BigSpace
Extra stort ugnsutrymme



1 Relativ energiförbrukning på skalan från A+ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). 

Energi-
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Superior Line
Rostfri

Superior Line
Matt svart

Superior Line
Rostfri

591552

730147730139

Inbyggd kombi-/ångugn

Inbyggd kombi-/ångugnInbyggd kombi-/ångugn

BCS747S34X

GS879BGS879X

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,7 kWh (Varmluft),  
0,96 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Effekt ånga: 1200 W
�	Anslutningseffekt: 3400 W
Ugn
�	Kombi-/ångugn  - 73 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	Elektronisk temperaturkontroll
�	ProCook
�	SilverMatte
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Tredubbla glas med dubbel värmeavl-

edare (UltraCoolDoor)
�	Specialprogram: StepBake
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 230 °C
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

�	Skenor: Fullt utdragbara teleskopskenor 
på 1 nivå

�	Ugnsgaller
�	1 perforerad ångplåt
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 bakplåtar
�	Stektermometer
�	MultiFlow 360º
�	Vattenbehållare: 1,3 L
�	Ångkokning,  

Ånga och varmluft
�	PureSteam
�	MultiSteam 360º
�	SousVide
�	Avkalkning
�	PerfectGrill

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,7 kWh (Varmluft),  
0,96 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Effekt ånga: 1200 W
�	Anslutningseffekt: 3400 W
Ugn
�	Kombi-/ångugn  - 73 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	Elektronisk temperaturkontroll
�	ProCook
�	SilverMatte
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Tredubbla glas med dubbel värmeavl-

edare (UltraCoolDoor)
�	Specialprogram: StepBake
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 230 °C
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

�	Skenor: Fullt utdragbara teleskopskenor 
på 1 nivå

�	Ugnsgaller
�	1 perforerad ångplåt
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 bakplåtar
�	Stektermometer
�	MultiFlow 360º
�	Vattenbehållare: 1,3 L
�	Ångkokning,  

Ånga och varmluft
�	PureSteam
�	MultiSteam 360º
�	SousVide
�	Avkalkning
�	PerfectGrill

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,7 kWh (Varmluft),  
0,96 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Effekt ånga: 1200 W
�	Anslutningseffekt: 3400 W
Ugn
�	Kombi-/ångugn  - 73 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	Elektronisk temperaturkontroll
�	IconTouch
�	SilverMatte
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Tredubbla glas med dubbel värmeavl-

edare (UltraCoolDoor)
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 230 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

�	Skenor: Fullt utdragbara teleskopskenor 
på 1 nivå

�	Ugnsgaller
�	1 perforerad ångplåt
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	1 emaljerad bakplåt
�	MultiFlow 360º
�	Vattenbehållare: 1,3 L
�	Ångkokning,  

Ånga och varmluft
�	PureSteam
�	MultiSteam 360º
�	SousVide
�	Avkalkning

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Ångugnen fran Gorenje är ett bekvämt verktyg för att 
hålla en hälsosam livsstil. Den är enkel att använda och 
med dess funktioner kan du välja och kombinera olika 
tillagningsprocedurer som gör din mat näringsrik och 
välbalanserad. Maten bevarar all smak, färg och näring. 

Ångugn ger matlagning utan oönskade vattendroppar som kan 
göra maten vattnig. Cyklonisk teknik skapar en dimma av helt 
torr ånga som fördelas jämnt i hela ugnen och maten. Den nedre 
värmaren ser till att dropparna som bildas när torr ånga kommer 
i kontakt med svalare mat förångas omedelbart och därmed 
förhindrar överflödig vätska. Efter tillagningsprocessen är ugnen 
helt torr och behöver inte torkas av. Den är även perfekt för att 
tina upp mat, eftersom varm ånga sluter om maten på en jämnt 
sätt utan att skapa enstaka värmepunkter

“Sous vide” är franska och betyder under vakuum, vilket 
beskriver att köttet blir tillagat i en lufttät påse och därefter tillagat 
med ånga. Den super kontrollerade temperaturen skapar en 
otroligt läcker köttbit av god kvalité, där smaken kommer till sin 
fulla rätt. Bli en utmärkt sous vide kock med en ångugn som har 
temperatur reglering, vilket säkrar att matlagningen blir exakt.

Ångugnen

PureSteam

Överlägsna “sous vide” gjorda rätter

Inget vatten, bara ånga

En nivås ångregleringAtt ångkoka är hälsosamt

Riktigt jämn tillagning av flera rätter på flera nivåer i ugnen kräver 
perfekt cirkulation av varmluft eller ånga. Systemet MultiFlow 
360° från Gorenje ser till att cirkulationen är optimal i varje hörn 
av ugnen. En särskild perforerad 3D-bakvägg ger smart utblås 
från flera punkter. I kombination med fläkten leder detta till 
cirkulation av luft eller ånga som exponerar maten för värme och 
tillagar den jämnt oavsett vilken nivå ugnsplåten är placerad på. 

Ångugnen kan användas för att återuppvärma enskilda rätter 
eller en hel måltid på en gång. Upptining i en ångugn är enhetlig 
och försiktig nog att inte ändra strukturen hos maten. När maten 
återuppvärms i en ångugn lagas den inte till ytterligare och torkar 
därför inte ut. Därför är det helt enkelt mer hälsosamt att tina upp 
och återuppvärma maten i en ångugn.

Efter tillagningsprocessen pumpar ugnen automatiskt ut 
vattnet som använts för ångan från systemet, pch en varning 
på displayen påminner dig om att tömma vattenbehållaren. 
Vattenbehålaren är lätt att komma åt och kan demonteras och 
diskas i diskmaskin. Ugnen påminner dig om när det är dags för 
avkalkning.

En nya utformning av behållaren ökar bekvämligheten. Eftersom 
vattenbehållaren är integrerad i kontrollpanelen är insidan av 
ångugnen större än tidigare. Behållaren är lätt att komma åt 
och kan fyllas på även när tillagningen är igång, utan att den 
avbryts. En särskild ergonomisk utformning av behållaren med 
inbyggda vågor förebygger spill. Efter tillagningen kan behållaren 
demonteras och diskas i diskmaskinen.

MultiSteam 360° 

HealthyReheatingRengöring

En nya utformning av behållaren
Enhetlig luftcirkulation

Hälsosam upptining och återuppvärmning

Större och mer lättillgänglig behållare

Enkel rengöring med automatiska varningar

6 ÅNGA INBYGGNADSUGNAR - ÅNGA 7

Hitta tips, tricks och recept 
för matlagning med sous 
vide på gorenje.se

 15 495 15 495
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1 Relativ energiförbrukning på skalan från A+ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). 1 Relativ energiförbrukning på skalan från A+ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). 
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Energi-
klassA+Superior Line

Rostfri

472889
Inbyggd pyrolysugn
BOP747S32X

Energi-
klassA+

Energi-
klassA+Energi-

klassA+

Superior Line
Rostfri

Superior Line
Matt svart

Superior Line
Rostfri

472942

730140730144

Inbyggd pyrolysugn

Inbyggd pyrolysugnInbyggd pyrolysugn

BOP799S51X

GP898BGP898X

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,69 kWh (Varmluft),  
1 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3400 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	Elektronisk temperaturkontroll
�	ProCook
�	SilverMatte
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	UltraCoolDoorQuadro+
�	Specialprogram: StepBake
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 300 °C
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Skenor: 1 x skenor, Fullt utdragbara 

teleskopskenor på 1 nivå
�	Ugnsgaller

�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 bakplåtar
�	Glaspanna
�	Stektermometer
�	MultiFlow 360º
�	Pyrolysrengöring
�	PerfectGrill
�	Pyrolys

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,69 kWh (Varmluft),  
1 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3400 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	Elektronisk temperaturkontroll
�	ProCook
�	SilverMatte
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	UltraCoolDoorQuadro+
�	Specialprogram: StepBake
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 300 °C
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Skenor: 1 x skenor, Fullt utdragbara 

teleskopskenor på 1 nivå
�	Ugnsgaller

�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 bakplåtar
�	Glaspanna
�	Stektermometer
�	MultiFlow 360º
�	Pyrolysrengöring
�	PerfectGrill
�	Pyrolys

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,69 kWh (Varmluft),  
1 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3400 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	Elektronisk temperaturkontroll
�	HomeChef, elektronisk touch display
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	UltraCoolDoorQuadro+
�	Specialprogram: StepBake, SlowBake, 

Yoghurt, Dehydrering
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 300 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

�	Skenor: 1 x skenor, Fullt utdragbara 
teleskopskenor på 3 nivåer

�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 bakplåtar
�	Glaspanna
�	Stektermometer
�	MultiFlow 360º
�	Pyrolysrengöring
�	PerfectGrill
�	Pyrolys

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,69 kWh (Varmluft),  
1 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3400 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	Elektronisk temperaturkontroll
�	IconTouch
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Fyrdubbel glaslucka med dubbel 

värmeavledare
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

�	Skenor: Pyrolytiskt galler, Fullt utdrag-
bara teleskopskenor - 2 nivåer

�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 bakplåtar
�	Stektermometer
�	MultiFlow 360º
�	Pyrolysrengöring
�	PerfectGrill
�	Pyrolys

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Energi-
klassA+Essential Line

Rostfri

735481
Inbyggd pyrolysugn
BOP737E14XG

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 70 L 

SuperSize matlagningsområde
�	IconLed
�	Vred: Push pull vred
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Fyrdubbel glaslucka med dubbel 

värmeavledare
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Pyrolysrengöring
�	PerfectGrill

�	Termoelektrisk säkring
Utrustning
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 emaljerade bakplåtar

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Energi-
klassA+Essential Line

Matt svart

735469
Inbyggd pyrolysugn
BOP737E20B

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 70 L 

SuperSize matlagningsområde
�	IconLed
�	Vred: Push pull vred
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Fyrdubbel glaslucka med dubbel 

värmeavledare
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Pyrolysrengöring
�	PerfectGrill
�	Termoelektrisk säkring

Utrustning
�	Skenor: Delvis utdragbara teleskop-

skenor på 1 nivå
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	1 emaljerad bakplåt

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Energi-
klassA+Advanced Line

Rostfri

735468
Inbyggd pyrolysugn
BOP747A13XG

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 70 l 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMade Plus: HomeMade Plus form
�	IconTouch
�	Vred: Push pull vred med belysning
�	Knappar med integrerad lampa
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Fyrdubbel glaslucka med dubbel 

värmeavledare
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

�	Pyrolysrengöring
�	PerfectGrill
�	Termoelektrisk säkring
Utrustning
�	Skenor: Pyrolytiskt galler
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 emaljerade bakplåtar
�	Stektermometer

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Energi-
klassA+Advanced Line

Matt svart

736745
Inbyggd pyrolysugn
BOPE759B

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 70 l 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMade Plus: HomeMade Plus form
�	IconTouch
�	Vred: Push pull vred med belysning
�	Knappar med integrerad lampa
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Fyrdubbel glaslucka med dubbel 

värmeavledare
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Pyrolysrengöring

�	PerfectGrill
�	Termoelektrisk säkring
Utrustning
�	Skenor: Pyrolytiskt galler
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 emaljerade bakplåtar
�	Stektermometer

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

K
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K
Energi-
klassAEnergi-

klassA+ Essential Line
Rostfri

Advanced Line
Rostfri

732809731936
InbyggnadsugnInbyggnadsugn
BO737E30XGBO747A21XG

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,69 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMade Plus: HomeMade Plus form
�	Elektronisk temperaturkontroll
�	IconTouch
�	Push pull vred
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	CoolDoor
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

�	Skenor: Delvis utdragbara teleskop-
skenor på 1 nivå

�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 bakplåtar
�	Stektermometer
�	PerfectGrill

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Allmänt
�	Energiklass: A
�	Energiförbrukning: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMade Plus: HomeMade Plus form
�	Mekanisk temperatur kontroll
�	IconLed
�	Push pull vred
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Kompakt ugnslucka med 2-glas
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

�	Skenor: Delvis utdragbara teleskop-
skenor - 2 nivåer

�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	1 emaljerad bakplåt
�	PerfectGrill

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

1 Relativ energiförbrukning på skalan från A+ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). 

Energi-
klassA+Essential Line

Rostfri

735163
Inbyggd pyrolysugn
BOP737E11X

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 70 L 

SuperSize matlagningsområde
�	IconLed
�	Vred: Push pull vred
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Fyrdubbel glaslucka med dubbel 

värmeavledare
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Pyrolysrengöring
�	PerfectGrill
�	Termoelektrisk säkring

Utrustning
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	1 emaljerad bakplåt

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

MeatProbe
Perfekt ugnsstekt, varje gång

Genom att kontrollera temperaturen inuti köttet styr köttermo-
metern hela processen och aktiverar larmet när det är dags.

FastPreheat 
Mycket snabbt, sparar tid och energi

Med snabbuppvärmningsfunktionen når ugnen en temperatur 
på upp till 200 ˚C på bara 6 minuter och sparar 30 % av tiden. 
Funktionen är praktisk när du tillagar mat som blir bäst i en 
förvärmd ugn. En ljus- och ljudsignal talar om när temperaturen 
har uppnåtts.

Noga uttänkt placering av värmarna bidrar också till utmärkta 
tillagningsresultat. En större och en mindre infraröd värmare 
är placerade i ugnstaket, undangömda för att undvika att du 
bränner dig om du rör vid dem. Eftersom värmarna är placerade 
på olika höjd blir värmen jämnare och alltid optimal. En sådan 
placering av värmarna gör ugnen säkrare och mer effektiv. På de 
flesta modeller kan den övre värmaren till och med sänkas för att 
förenkla åtkomst vid rengöring. 

PerfectGrill
Effektiva och säkra värmare

En lätt beröring räcker för att stänga luckan enkelt, elegant, 
mjukt och tyst. Denna bekvämlighet är baserad på en helt ny 
konstruktion av gångjärnen. Ytterligare förbättrade systemet 
GentleClose kan jämföras med de mest eleganta lösningarna 
inom köksinredning. Perfektion inom konstruktion ger också 
varaktig hållbarhet. 

GentleClose
Elegant och mjuk stängning av ugnsluckan

10 UGNAR INBYGGNADSUGNAR 11

Pyrolytisk rengöring
Håller ugnen skinande ren

Toppmodeller i serien Gorenje har också en pyrolytisk 
rengöringsfunktion, så att du enkelt kan hålla ugnen skinande 
ren med temperaturer på upp till 500 °C. Inga särskilda 
förberedelser krävs: ugnsutrymmet, bakplåtarna och 
trådskenorna har den nya ultra-tåliga beläggningen som gör 
att du kan låta dem vara kvar i ugnen under den pyrolytiska 
rengöringen. Utdragsskenor ska tas ut innan man kör 
pyrolysrengöring.

Se hur PyroClean 
fungerar 

G5
QUALITY SERVICE

6 395 5 0956 995



1 Relativ energiförbrukning på skalan från A+ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

Energi-
klassA

Energi-
klassA

Energi-
klassA

Energi-
klassA

Essential Line
Rostfri

Essential Line
Vit

Essential Line
Vit

Essential Line
Rostfri

732880

732900

732890

732878

Inbyggnadsugn

Inbyggnadsugn

Inbyggnadsugn

Inbyggnadsugn

BO717E17X

BO737E14W

BO717E17W

BO737E14X

Allmänt
�	Energiklass: A
�	Energiförbrukning: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMade Plus: HomeMade Plus form
�	Mekanisk temperatur kontroll
�	IconLed
�	Push pull vred
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	CoolDoor
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Skenor: 1 x skenor

�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 bakplåtar
�	PerfectGrill

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Allmänt
�	Energiklass: A
�	Energiförbrukning: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMade Plus: HomeMade Plus form
�	Mekanisk temperatur kontroll
�	IconLed
�	Push pull vred
�	SilverMatte
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	CoolDoor
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller

�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 bakplåtar
�	PerfectGrill

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Allmänt
�	Energiklass: A
�	Energiförbrukning: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMade Plus: HomeMade Plus form
�	Mekanisk temperatur kontroll
�	Push pull vred
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC - Dynamic Cooling
�	CoolDoor
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt

�	2 bakplåtar
�	PerfectGrill

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Allmänt
�	Energiklass: A
�	Energiförbrukning: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3300 W
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMade Plus: HomeMade Plus form
�	Mekanisk temperatur kontroll
�	Push pull vred
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC - Dynamic Cooling
�	CoolDoor
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt

�	2 bakplåtar
�	PerfectGrill

Mått (H×B×D): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Matt svart

730148
Mikro-/kombiugn
GCM812B

Allmänt
�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Märkeffekt: 3 kW
Ugn
�	Mikro-/kombiugn - 50 L 

SuperSize matlagningsyta
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	Elektronisk temperaturkontroll
�	ProCook
�	Inverterteknik
�	Stirrer-teknik
�	SilverMatte
�	DynamiCooling
�	removable
�	Max. ugnstemperatur: 250 °C
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller
�	1 emaljerad bakplåt
�	Glaspanna
�	MultiFlow 360º
�	PerfectGrill

Mått (H×B×D): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

K

Svart

681477
Mikrovågsugn - inbyggnad
BM201A4XG

Allmänt
�	Ugnsutrymme: 20 L
�	Elektronisk
�	Rostfritt ugnsutrymme
�	Dörrglas: Ultrasval lucka (UCD)
�	Dörrmaterial: Glasdörr
�	Front material: Glas
�	Dörröppning: Knapp
�	Dörröppning: Vänsterhängd dörr
�	Dörr säkerhet
�	Barnsäkring
�	Smart display-funktion
�	Displaytyp: LED display
�	Interaktion: Knapp, Touch control
�	Tillagning på flera nivåer
�	Mikroeffekt: 800 W
�	Grill: 1000 W
�	Effektlägen: 6
�	Förinställda program: 8
�	AUTO-meny
�	Antal grillprogram: 1
�	Upptiningsfunktion, tid/vikt
�	Teknik för att tillhandahålla mikrovågor: 

Standard Technology (HVT)
�	Typ av värmeelement: Quartz

�	Typ av mikrovågsfördelning: Roterande 
platta

�	Tallrikdiameter: 24,5 cm
�	Roterande glasskiva
�	Roterande galler
�	Kombinerad uppvärmning: Mikro + grill
�	Säkring: 6 amp

Mått (H×B×D): 38,8 × 59,5 × 30 cm

Rostfri Rostfri

730137 472885GCM812X BCM547S12X

12 495 9 495

Superior Line
Matt svart

736436
Kombi-/mikrovågsugn
BCM547S12B

Allmänt
�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 3000 W
Ugn
�	Kombi-/mikrovågsugn - 50 l 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	IconTouch
�	Vred: Push pull vred med belysning
�	Inverterteknik
�	Stirrer-teknik
�	Knappar med integrerad lampa
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	Max. ugnstemperatur: 250 °C
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	MultiFlow 360º
�	Termoelektrisk säkring

Utrustning
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller
�	1 emaljerad bakplåt
�	Glaspanna

Mått (BxHxD): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

10 295 

Vit

736771BM205W

Allmänt
�	Ugnsutrymme: 20 l
�	Elektronisk
�	Rostfritt ugnsutrymme
�	Dörrmaterial: Glasdörr
�	Front material: Målad och lackerad front
�	Dörröppning: Knapp
�	Dörröppning: Vänsterhängd dörr
�	Dörr säkerhet
�	Barnsäkring
�	Tidsinställning: 60 min
�	Timer: Elektronisk timer
�	Displaytyp: LED display
�	Interaktionc: Knapp
�	Ljudsignal: Utan av funktion
�	Mikroeffekt: 700 W
�	Grill: 800 W
�	Effektlägen: 5
�	Antal grillprogram: 2
�	Avfrostningsfunktion vikt
�	Teknik för att tillhandahålla mikrovågor: 

Standard Technology (HVT)
�	Typ av värmeelement: Quartz
�	Typ av mikrovågsfördelning: Roterande 

platta

�	Tallrikdiameter: 24,5 cm
�	Roterande glasskiva
�	Ugnsgaller
�	Kombinerad uppvärmning: Mikro + grill

2 995 
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1 Relativ energiförbrukning på skalan från A+ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

6 595 7 295 

Kaffemaskin
KAFFE I DIN EGEN SMAK!
Sätt krydda på tillvaron med kaffe i din egen smak! Gorenje inbyggda kaffemaskiner utmärker sig med hög prestanda 
och är tekniskt avancerade men användarvänliga. Använd dem till flera olika drycker drycker. Förutom kaffe kan de 
alltid erbjuda varmt vatten till te eller andra varma drycker.

Rostfri Rostfri

438723 466188GCC800X WD1410X

K K
Gorenje+
Svart

Superior Line
Svart

438732 466189
Kaffemaskin Värmelåda
GCC800B WD1410B

�	För inbyggnad i 60 cm skåp
�	Vattenbehållare 1,8 liter: 1,8 L
�	Kaffebehållare: 200 g
�	6 kaffevarianter
�	Touch control
�	Timerfunktion
�	Tidsdisplay
�	Ställbar kaffekvarn
�	Typ av kaffe: Bönor och malt kaffe
�	Automatisk cappuccino funktion
�	Avkalkningsprogram AntiCalc
�	3 koppstorlekar

�	Mjölkskum
�	Individuell programmering
�	Varmvattensprinkler
�	Reglering av kaffe, ånga och vattentem-

peratur
�	Pumptryck: 15 bar
�	Märkeffekt: 1350 W

Mått (H×B×D): 45,5 × 59,5 × 40,5 cm

�	Kapacitet: Plats till 6 kuvert eller  
20 tallrikar, diameter 28 cm, eller  
80 kaffekoppar eller 40 tekoppar

�	Temperaturinställning
�	Sval ytterpanel
�	Värmelåda: Glas
�	Märkeffekt: 410 W
�	Anslutna lasten: 16 amp

Mått (H×B×D): 14 × 59,5 × 56 cm

Energi-
klassAEssential Line

Rostfri

730617
Glaskeramisk spis
EC6151XB

Allmänt
�	Energiklass: A
�	Energiförbrukning: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 46 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 10200 W
Spishäll
�	2 HiLight kokzoner + 2 dubbel HiLight 

kokzoner 
Vänster fram: Ø 21/12 cm, 2,2 kW,  
Höger fram: Ø 18 cm, 1,8 kW,  
Vänster bak: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
Höger bak: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

�	Restvärmeindikator
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 L 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMade Plus: HomeMade Plus form
�	Mekanisk temperatur kontroll
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling +
�	Kompakt ugnslucka med 2-glas

�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 bakplåtar
�	PerfectGrill

Mått (H×B×D): 90 × 60 × 60 cm

Vit

730618EC6151WB

6 595 

Energi-
klassA

Energi-
klassAEnergi-

klassA

Essential Line
Vit

Superior Line
Vit

Superior Line
Rostfri

736013

735944735943

Induktionsspis

InduktionsspisInduktionsspis

EIT6155WP

EITP9576WPEITP6576XP

Allmänt
�	Energiklass: A
�	Energiförbrukning: 

0,78 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (Traditionell)

�	Anslutningseffekt: 10500 W
Spishäll
�	4 kokzoner 

Vänster fram: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,  
Vänster bak: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Höger bak: Ø 21 cm, 2/2 kW

�	TouchControl
�	BridgeZone
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	Restvärmeindikator
�	ChildLock
Ugn
�	Multifunktionsugn - 64 l
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	MultiAir
�	IconTouch
�	Vred: Push pull vred

�	SilverMatte
�	Belysning
�	DC - Dynamic Cooling
�	Fyrdubbel glaslucka med dubbel 

värmeavledare
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 300 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Pyrolysrengöring
�	PerfectGrill
Utrustning
�	Förvaring av tillbehör: Classic
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 emaljerade bakplåtar
�	Stektermometer

Mått (BxHxD): 59,7 × 90 × 59,4 cm

Allmänt
�	Energiklass: A
�	Energiförbrukning: 

0,78 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (Traditionell)

�	Anslutningseffekt: 10500 W
Spishäll
�	4 kokzoner 

Vänster fram: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,  
Vänster bak: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Höger bak: Ø 21 cm, 2/2 kW

�	TouchControl
�	BridgeZone
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	Restvärmeindikator
�	ChildLock
Ugn
�	Multifunktionsugn - 64 l
�	HomeMADE® inspirerad av traditionella 

vedeldade bakugnar
�	MultiAir
�	IconTouch
�	Vred: Push pull vred

�	SilverMatte
�	Belysning
�	DC - Dynamic Cooling
�	Fyrdubbel glaslucka med dubbel 

värmeavledare
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 300 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	Pyrolysrengöring
�	PerfectGrill
Utrustning
�	Förvaring av tillbehör: Classic
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 emaljerade bakplåtar
�	Stektermometer

Mått (BxHxD): 59,7 × 90 × 59,4 cm

Allmänt
�	Energiklass: A
�	Energiförbrukning: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (Traditionell)

�	Ljudnivå (max.): 46 dB(A)re 1 pW
�	Anslutningseffekt: 10500 W
Spishäll
�	4 kokzoner 

Vänster fram: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,  
Vänster bak: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Höger bak: Ø 21 cm, 2/2 kW

�	TouchControl
�	BridgeZone
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	Restvärmeindikator
�	ChildLock
Ugn
�	Multifunktionsugn - 71 l 

SuperSize matlagningsområde
�	HomeMade Plus: HomeMade Plus form
�	MultiAir
�	Vred: Push pull vred

�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC - Dynamic Cooling
�	Kompakt ugnslucka med 2-glas
�	Flat, avtagbart innerglas i ugnsluckan
�	GentleClose
�	Max. ugnstemperatur: 275 °C
�	Barnsäkring
�	Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
�	PerfectGrill
�	AquaClean
�	Termoelektrisk säkring
Utrustning
�	Förvaring av tillbehör: Classic
�	Skenor: 1 x skenor
�	Ugnsgaller
�	1 djup emaljerad bakplåt
�	2 emaljerade bakplåtar

Mått (BxHxD): 60 × 90 × 60 cm

14 SPISAR
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OmniFlex spishällar

NJUT AV MER FRIHET MEDAN 
DU LAGAR MAT
Med Gorenje Omniflex häll med inbyggd fläkt får du all frihet du behöver för att skapa exceptionella rätter, 
inspirerade din egen stil och smak. Den integrerade fläkten innebär att du inte behöver oroa dig för takhöjden, 
och du kan placera hällen precis var du vill i köket. Du får dessutom en mängd funktioner som förenklar 
interaktionen med matlagningsytan, vilket innebär att du verkligen får större frihet medan du lagar mat.

Denna enhet har en elegant och modern design med helt flat 
yta. Den är tillverkad i högkvalitativa materia,l och dess detaljer i 
rostfritt stål och svarta polerade yta gör hällen till ett blickfång.

MinimalDesign
Kökets blickfång

FlexAir
Flexibel ventilation

Luckorna på kåpan kan manövreras individuellt. Detta gör att 
man kan styra luftutsuget om man till exempel endast utnyttjar 
plattor på den ena sidan av hällen.

EasyClean
Alltid ren och redo att användas

Enhetens minimalistiska design gör den snabb och enkel att 
rengöra. Fettfiltret och -tråget monteras enkelt av från höger 
sida av fläkten. Dessutom får du enkel åtkomst till brickan som 
sitter under enheten och samlar upp kondens och spill från 
matlagningen. Alla delar kan maskindiskas.

Se hur OmniFlex-
kokplattan 
fungerar 
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MinimalDesign

733856
Häll med inbyggd fläkt
HET945XSC 

Allmänt
�	Installation i nivå med bänkskivan
�	EasyInstall
�	EasyRepair
Häll 
�	Slipad kant
�	4 induktionszoner 

Vänster fram: Ø 16 cm, 1,2/1,4 kW, 
Höger fram: Ø 19×21 cm, 2,1/2,3 kW, 
Vänster bak: Ø 20 cm, 2,3/3 kW,  
Höger bak: Ø 19×21 cm, 1,6/1,85 kW

�	Touch kontroll 
�	Timerfunktion 
�	AreaFlex
�	SafeCall
�	ChildLock

Fläkt
�	Utvinning eller återcirkulation
�	Energiklass A 
�	Fettrensningseffektivitet C 
�	Frånluftseffektivitet A 
�	Maximal kapacitet vid utsug 620 m³/h 
�	Maximal luftcirkulation vid recirkulation 

332 m³/h
�	Luftcirkulation nivå 1 266 m³/h 
�	Luftcirkulation nivå 2 414 m³/h 
�	Luftcirkulation nivå 3 620 m³/h 
�	Boostposition för luftflöde 711 m³/h 
�	Antal PowerBoost funktioner: 1 
�	Antal motorer: 1 
�	TouchOpen - klaffarna öppnas med en 

enkel berörning
�	Indikering för filterrengöring
�	Kolfilter (köpes separat): 789830 
�	Startkit m. filter: 733978

Mått  (HxBxD): 5,5 x 86 × 52 cm cm

Advanced Line
Svart

731923
Induktionshäll
IS846BG

Allmänt
�	Anslutningseffekt: 7400 W
Spishäll
�	Slät kant - möjligt med planlimning
�	4 induktionszoner 

Vänster fram: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,  
Höger fram: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,  
Vänster bak: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,  
Höger bak: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

�	AreaFlex
�	StepZone
�	Recall funktion
�	Ägg timer
�	Personliga inställningar
�	TimeAssist - visar tillberedningstiden
�	Delete funktion
�	Kontrolltyp: Slider control
�	SliderTouch
�	XtremePower
�	IQ programmes
�	IQcook
�	IQgrill, grillning
�	IQboil, kokning med en stor mängd 

vatten
�	IQSimmer

�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	SoftMelt
�	BoilControl - minimerar överkokning
�	Säkerhet mot överhettning
�	Restvärmeindikator
�	ChildLock Pro

Mått (H×B×D): 5,4 × 79,5 × 52 cm

Essential Line
Svart

731827
Induktionshäll
IT843BSC

Allmänt
�	Anslutningseffekt: 7200 W
Spishäll
�	Slipad kant
�	BridgeZone
�	Recall funktion
�	Ägg timer
�	Personliga inställningar
�	Kontrolltyp: SmartControl
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	SoftMelt
�	BoilControl - minimerar överkokning
�	Säkerhet mot överhettning
�	ChildLock Pro

Mått (H×B×D): 5,4 × 79,5 × 52 cm

Gör att du alltid vet hur lång tid maten har tillagats. Nu slipper du 
hålla ett öga på klockan och fundera över när du egentligen satte 
på maten. Nu kan du se tiden direkt på hällen.

TimeAssist
Hjälper dig hålla koll på matlagningen

S

Essential Line
Svart

Essential Line
Svart

731750

731799

Induktionshäll

Induktionshäll

IT640BCSC

IT643BCSC

Allmänt
�	Anslutningseffekt: 7200 W
Spishäll
�	Facettslipad kant
�	4 kokzoner 

Vänster fram: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,  
Höger fram: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,  
Vänster bak: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,  
Höger bak: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

�	BridgeZone
�	Recall funktion
�	Ägg timer
�	Personliga inställningar
�	Kontrolltyp: SmartControl
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	SoftMelt
�	BoilControl - minimerar överkokning
�	Säkerhet mot överhettning
�	Restvärmeindikator
�	ChildLock Pro

Mått (H×B×D): 5,4 × 60 × 52,5 cm

Allmänt
�	Anslutningseffekt: 7200 W
Spishäll
�	Facettslipad kant
�	4 kokzoner 

Vänster fram: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,  
Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,  
Vänster bak: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,  
Höger bak: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

�	Kontrolltyp: Sensor touchkontroll
�	Touchpanel
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	Restvärmeindikator
�	Barnlås

Mått (H×B×D): 5,8 × 59,5 × 52 cm

Advanced Line
Svart

731910
Induktionshäll
IS646BG

Allmänt
�	Anslutningseffekt: 7400 W
Spishäll
�	Slät kant - möjligt med planlimning
�	4 induktionszoner 

Vänster fram: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,  
Höger fram: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,  
Vänster bak: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,  
Höger bak: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

�	AreaFlex
�	StepZone
�	Recall funktion
�	Ägg timer
�	Personliga inställningar
�	TimeAssist - visar tillberedningstiden
�	Delete funktion
�	Kontrolltyp: Slider control
�	SliderTouch
�	XtremePower
�	IQ programmes
�	IQcook
�	IQgrill, grillning
�	IQboil, kokning med en stor mängd 

vatten
�	IQSimmer

�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	SoftMelt
�	BoilControl - minimerar överkokning
�	Säkerhet mot överhettning
�	Restvärmeindikator
�	ChildLock Pro

Mått (H×B×D): 5,4 × 59,5 × 52 cm

S

AreaFlex
Större matlagningsyta

Två vertikala matlagningszoner kan kopplas samman och bilda 
en stor. Detta bidrar till jämnt tillagad mat i större grytor och 
kastruller.
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Essential Line
Svart

Essential Line
Svart

Essential Line
Svart

Essential Line
Svart

731820

730602

730780

730354

Induktionshäll

Glaskeramikhäll

Glaskeramikhäll

Glaskeramikhäll

IT321BCSC

ECT641BSC

ECT322BCSC

ECT643BCSC

Allmänt
�	Anslutningseffekt: 7000 W
Spishäll
�	Facettslipad kant
�	4 HiLight zoner 

Vänster fram: Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,  
Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
Vänster bak: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
Höger bak: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

�	Kontrolltyp: Sensor touchkontroll
�	Touchpanel
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	BoilControl - minimerar överkokning
�	Säkerhet mot överhettning
�	Restvärmeindikator
�	Barnlås

Mått (H×B×D): 9,2 × 60 × 52 cm

Allmänt
�	Anslutningseffekt: 6500 W
Spishäll
�	Slipad kant
�	4 HiLight kokzoner 

Vänster fram: Ø 21 cm, 2,3 kW,  
Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
Vänster bak: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
Höger bak: Ø 18 cm, 1,8 kW

�	Kontrolltyp: Sensor touchkontroll
�	Touchpanel
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	BoilControl - minimerar överkokning
�	Säkerhet mot överhettning
�	Restvärmeindikator
�	Barnlås

Mått (H×B×D): 5,4 × 59,5 × 52 cm

Allmänt
�	Anslutningseffekt: 3680 W
Spishäll
�	Facettslipad kant
�	4 kokzoner 

Främre: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,  
Bakre: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

�	Recall funktion
�	Ägg timer
�	Personliga inställningar
�	Kontrolltyp: SmartControl
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	SoftMelt
�	BoilControl - minimerar överkokning
�	Säkerhet mot överhettning
�	Restvärmeindikator
�	ChildLock Pro

Mått (H×B×D): 5,4 × 30 × 52 cm

Allmänt
�	Anslutningseffekt: 2900 W
Spishäll
�	Facettslipad kant
�	1 HiLight zone + 1 HiLight 2 ring zone 

Främre: Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW,  
Bakre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

�	Kontrolltyp: Sensor touchkontroll
�	Touchpanel
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	BoilControl - minimerar överkokning
�	Säkerhet mot överhettning
�	Restvärmeindikator
�	Barnlås

Mått (H×B×D): 5,1 × 30 × 52 cm
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www.gorenje.se/70-aar-med-gorenje

VARJE DAG BIDRAR VI TILL 
ATT DAGEN GÅR SMIDIGT

EN DEL AV  
TRADITIONEN.  
EN DEL AV  
FAMILJEN.

Vi hjälper er genom vardagen så att ni har tid till att vara tillsammans som 
familj.

Här på Gorenje är det i vårt DNA att familjens vardag ska vara enkel 
och överskådlig. I 70 år har vi fokuserat på att ta fram produkter som 
underlättar rutinerna i hemmet. Det har vi gjort för att du ska kunna 
fokusera på familjen och de saker som gör dig lycklig.  

Sedan Gorenje grundades 1950 har vi arbetat med att skapa 
hushållsapparater som ger mer tid till familjen.  Först så att husmödrar fick 
hjälp med hemmets arbetsuppgifter – senare så att hemlivet, arbetslivet 
och familjelivet kan kombineras utan kompromisser. 

Gorenje skapar produkter som gör det enkelt att laga mat, tvätta 
kläder och hålla ordning i hemmet. Vi ger er tid till att göra det ni älskar 
tillsammans.

 3 625  3 125
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Energi-
klassA+Energi-

klassA+
Rostfritt stål och svart glasRostfritt stål och svart glas

679617679616
Väggmonterad fläktVäggmonterad fläkt
GHV63BGHV93B

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fettrensningseffektivitet: B
�	Frånluftseffektivitet: A
�	Årlig energiförbrukning: 26,2 kWh
�	Elektronisk
�	SliderTouch
�	Driftsindikering
�	Utvinning eller återcirkulation
�	AdaptTech: Automatisk ventilation
�	TouchFree Inox
�	Ständig ventilation Refresh
�	Timerfunktion
�	Antal PowerBoost funktioner: 2
�	AirFlow boost position (PowerBoost 2): 

760 m³/h
�	P.A.S. System
�	Lamptyp: LED strip
�	Dimmerfunktion
�	Belysning: 1 × 8 W
�	Antal hastighetslägen: 9
�	Maximal kapacitet vid utsugning: 535 

m³/h
�	Ljudnivå (min.): 46 dB(A)re 1 pW

�	Max. ljudnivå: 60 dB(A)re 1 pW
�	Diameter, ventilationsrör: 15 cm
�	1 motor
�	Motortyp: Inverter motor
�	Indikering för filterrengöring
�	Tvättbart aluminiumfilter
Tillbehör
�	Kolfilter (köpes separat): 705940
---
�	Anslutna lasten: 10 amp

Mått (H×B×D): 45 × 89,8 × 38 cm

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fettrensningseffektivitet: B
�	Frånluftseffektivitet: A
�	Årlig energiförbrukning: 25,1 kWh
�	Elektronisk
�	SliderTouch
�	Driftsindikering
�	Utvinning eller återcirkulation
�	AdaptTech: Automatisk ventilation
�	TouchFree Inox
�	Ständig ventilation Refresh
�	Timerfunktion
�	Antal PowerBoost funktioner: 2
�	AirFlow boost position (PowerBoost 2): 

730 m³/h
�	P.A.S. System
�	Lamptyp: LED strip
�	Dimmerfunktion
�	Belysning: 1 × 8 W
�	Antal hastighetslägen: 9
�	Maximal kapacitet vid utsugning: 510 

m³/h
�	Ljudnivå (min.): 45 dB(A)re 1 pW

�	Max. ljudnivå: 58 dB(A)re 1 pW
�	Diameter, ventilationsrör: 15 cm
�	1 motor
�	Motortyp: Inverter motor
�	Indikering för filterrengöring
�	Tvättbart aluminiumfilter
Tillbehör
�	Kolfilter (köpes separat): 705940
---
�	Anslutna lasten: 10 amp

Mått (H×B×D): 45 × 59,8 × 38 cm

K K

1 Relativ energiförbrukning på skalan från A (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

Energi-
klassBEssential Line

Färg av kåpa / skorsten: Svart / Svart

736255
Väggmonterad fläkt
W9TB

Allmänt
�	Energiklass: B
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fettrensningseffektivitet: C
�	Frånluftseffektivitet: C
�	Årlig energiförbrukning: 59,2 kWh
�	Elektronisk panel
�	Utvinning eller återcirkulation
�	Lamptyp: LED
�	Antal lampor: 1
�	Belysningseffekt: 3 W
�	On/Off avbrytare
�	Ljudnivå (min.): 53 dB(A)re 1 pW
�	Max. ljudnivå: 63 dB(A)re 1 pW
�	Diameter, ventilationsrör: 15 cm
�	1 motor
�	Tvättbart aluminiumfilter
�	Antal hastighetslägen: 3
�	Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 

374 m³/h
�	Maximal kapacitet vid utsug: 608 m³/h
�	Luftcirkulation nivå 1: 367 m³/h
�	Luftcirkulation nivå 2: 447 m³/h
�	Luftcirkulation nivå 3: 608 m³/h
�	Kallrasskydd: 150 mm

Utrustning
�	Kolfilter (köpes separat): 808996
�	Kit för recirkulation: 735631
---
�	Säkring: 10 amp

Mått (BxHxD): 90 × 37,5 × 33,5 cm

736254W6TB

60 cm

P.A.S.-system
Smart, riktad extraktion utan onödigt oljud

Det innovativa perimetriska utsugssystemet suger inte bara ut 
luft genom den centrala delen utan riktar också utsugseffekten 
mot kanterna. På så sätt kan både energiförbrukning och ljud 
minskas. Resultatet är ett effektivare utsug.

SliderTouch
Enkel styrning

En särskild, innovativ Slidertouch-kontroll gör det möjligt att 
enkelt och snabbt byta mellan olika effektnivåer samt justera 
ljusstyrkan.

Kåpor

EN HJÄLPANDE HAND 
FRÅN OVAN
Gorenjes fläktkåpor fungerar som en två-i-ett-lösning eftersom de är tekniskt avancerade verktyg i form av snyggt designade 
produkter. De passar perfekt in i den moderna livsstilen genom att de ger en hälsosammare miljö inomhus, effektivt tar 
bort dålig lukt samt är tillförlitliga och tysta. Gorenjes fläktkåpor är tillverkade i material av toppkvalitet och du får den bästa 
användarupplevelsen när du lagar mat eller rengör dem.

KÅPOR 23
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1 Relativ energiförbrukning på skalan från A (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

Energi-
klassCEssential Line

Rostfri
Essential Line
Rostfri

514510514495

Väggmonterad fläktVäggmonterad fläkt
WHC523E15XWHC623E16X

Mått (H×B×D): 25 × 60 × 50 cm

�	Energiklass: C
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fettrensningseffektivitet: A
�	Frånluftseffektivitet: E
�	Årlig energiförbrukning: 60,6 kWh
�	Mekanisk betjäning
�	Kontroll via knappar
�	Utvinning eller återcirkulation
�	TouchFree Inox
�	Lamptyp: LED
�	On/Off avbrytare
�	Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
�	Antal hastighetslägen: 3
�	Maximal kapacitet vid utsugning: 404 

m³/h
�	Ljudnivå (min.): 48 dB(A)re 1 pW
�	Max. ljudnivå: 65 dB(A)re 1 pW
�	Diameter, ventilationsrör: 15 cm
�	1 motor
�	Motortyp: Standard motor
�	Tvättbart aluminiumfilter

Tillbehör
�	Metallfilter: 530362
�	Kolfilter (köpes separat): 180178
---
�	Anslutna lasten: 10 amp

Mått (H×B×D): 25 × 50 × 50 cm

Energi-
klassC

Allmänt
�	Energiklass: C
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fettrensningseffektivitet: A
�	Frånluftseffektivitet: B
�	Årlig energiförbrukning: 62,2 kWh
�	Mekanisk betjäning
�	Kontroll via knappar
�	Utvinning eller återcirkulation
�	TouchFree Inox
�	Lamptyp: LED
�	On/Off avbrytare
�	Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
�	Antal hastighetslägen: 3
�	Maximal kapacitet vid utsugning: 505 

m³/h
�	Ljudnivå (min.): 45 dB(A)re 1 pW
�	Max. ljudnivå: 62 dB(A)re 1 pW
�	Diameter, ventilationsrör: 15 cm
�	1 motor
�	Motortyp: Standard motor
�	Tvättbart aluminiumfilter

Tillbehör
�	Metallfilter: 530104
�	Kolfilter (köpes separat): 315275
---
�	Anslutna lasten: 10 amp

Energi-
klassCEssential Line

Rostfri

514417
Utdragbar inbyggnadsfläkt
BHP623E8X

�	Energiklass: C
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fettrensningseffektivitet: A
�	Frånluftseffektivitet: B
�	Årlig energiförbrukning: 58,9 kWh
�	Mekanisk betjäning
�	Kontroll via knappar
�	Driftsindikering
�	Utvinning eller återcirkulation
�	TouchFree Inox
�	Lamptyp: LED
�	On/Off avbrytare
�	Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
�	Antal hastighetslägen: 3
�	Maximal kapacitet vid utsugning: 578 

m³/h
�	Ljudnivå (min.): 63 dB(A)re 1 pW
�	Max. ljudnivå: 72 dB(A)re 1 pW
�	Diameter, ventilationsrör: 15 cm
�	1 motor
�	Motortyp: Standard motor
�	Tvättbart aluminiumfilter

Tillbehör
�	Metallfilter: 530367
�	Kolfilter (köpes separat): 530408
---
�	Anslutna lasten: 10 amp

Mått (H×B×D): 42 × 60 × 30,5 cm

514497WHC623E16W

Vit

Filter
Fördelarna med polyuretanskum

Den unika AdaptAir-funktionen och fettfiltret i aluminium har 
förbättrats med särskilt polyuretanskum som eliminerar upp till 
98 % av alla fettpartiklar och orenheter. Fläktkåpan har också 
A-klassad utsugskapacitet.

Timer och refresh
Alltid fräsch och punktlig

Särskilda fördelar med de nya fläktkåporna från Gorenje är t ex 
inställning för automatisk avstängning (10, 20 eller 30 minuter) 
och refresh-funktionen som aktiveras en gång i timmen och 
fräschar upp luften i fem minuter.

1 Relativ energiförbrukning på skalan från A (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

Energi-
klassAAdvanced Line

Rostfri

514464
Utdragbar inbyggnadsfläkt
BHP663A6X

�	Energiklass: A
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fettrensningseffektivitet: A
�	Frånluftseffektivitet: A
�	Årlig energiförbrukning: 53 kWh
�	Elektronisk
�	Touch control
�	Driftsindikering
�	Utvinning eller återcirkulation
�	AdaptTech: Automatisk ventilation
�	TouchFree Inox
�	Ständig ventilation Refresh
�	Timerfunktion
�	GentleClose
�	Antal PowerBoost funktioner: 1
�	Lamptyp: LED
�	On/Off avbrytare
�	Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
�	Antal hastighetslägen: 3
�	Maximal kapacitet vid utsugning: 575 

m³/h
�	Ljudnivå (min.): 54 dB(A)re 1 pW
�	Max. ljudnivå: 62 dB(A)re 1 pW
�	Diameter, ventilationsrör: 15 cm
�	1 motor

�	Motortyp: Standard motor
�	Indikering för filterrengöring
�	Tvättbart aluminiumfilter
Tillbehör
�	Metallfilter: 530367
�	Kolfilter (köpes separat): 530121
---
�	Anslutna lasten: 10 amp

Mått (H×B×D): 31 × 60 × 31 cm

735410TH60E3W

Vit

Energi-
klassCVit

402796
Väggmonterad fläkt
DU6000

�	Energiklass: C
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fettrensningseffektivitet: B
�	Frånluftseffektivitet: E
�	Årlig energiförbrukning: 45,4 kWh
�	Mekanisk betjäning
�	Inställningsknapp
�	Utvinning eller återcirkulation
�	Lamptyp: fluorescent
�	On/Off avbrytare
�	Belysning: 1 × 11 W
�	Antal hastighetslägen: 5
�	Maximal kapacitet vid utsugning: 340 

m³/h
�	Ljudnivå (min.): 49 dB(A)re 1 pW
�	Max. ljudnivå: 64 dB(A)re 1 pW
�	Diameter, ventilationsrör: 12,5 cm
�	1 motor
�	Motortyp: Standard motor
�	Syntetic

Tillbehör
�	Metallfilter: 252218
�	Kolfilter (köpes separat): 173288
---
�	Anslutna lasten: 6 amp

Mått (H×B×D): 8 × 60 × 48 cm

Energi-
klassBEssential Line

Vit

733030
Väggmonterad fläkt
WHU629EW/S

Allmänt
�	Energiklass: B
�	Belysningseffektivitet: B
�	Fettrensningseffektivitet: C
�	Frånluftseffektivitet: E
�	Årlig energiförbrukning: 29,1 kWh
�	Mekanisk betjäning
�	Utvinning eller återcirkulation
�	Lamptyp: LED
�	On/Off avbrytare
�	Belysning: LED belysning: 1 × 4 W
�	Antal hastighetslägen: 3
�	Maximal kapacitet vid utsug: 200 m³/h
�	Ljudnivå (min.): 46 dB(A)re 1 pW
�	Max. ljudnivå: 64 dB(A)re 1 pW
�	Diameter, ventilationsrör: 12 cm
�	1 motor
�	Syntetic

Utrustning
�	Kolfilter (köpes separat): 784407
---
�	Säkring: 10 amp

Mått (H×B×D): 12,5 × 59,6 × 46,8 cm

Energi-
klassCEssential Line

Färg av kåpa / skorsten: Rostfritt stål

735408
Utdragbar inbyggnadsfläkt
TH62E3X

Allmänt
�	Energiklass: C
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fettrensningseffektivitet: B
�	Frånluftseffektivitet: E
�	Årlig energiförbrukning: 48,4 kWh
�	Mekanisk betjäning
�	Kontroll via knappar
�	Utvinning eller återcirkulation
�	Lamptyp: LED
�	Antal lampor: 1
�	Belysningseffekt: 2,1 W
�	On/Off avbrytare
�	Ljudnivå (min.): 50 dB(A)re 1 pW
�	Max. ljudnivå: 67 dB(A)re 1 pW
�	Diameter, ventilationsrör: 15 cm
�	1 motor
�	Motortyp: Kapacitetsmotor
�	Tvättbart aluminiumfilter
�	Antal hastighetslägen: 3
�	Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 

180 m³/h
�	Maximal kapacitet vid utsug: 350 m³/h
�	Luftcirkulation nivå 1: 150 m³/h
�	Luftcirkulation nivå 2: 240 m³/h

�	Luftcirkulation nivå 3: 350 m³/h
Utrustning
�	Kolfilter (köpes separat): H10883187
---
�	Säkring: 10 amp

Mått (BxHxD): 60 × 17 × 30,6 cm

24 KÅPOR KÅPOR 25

1 645 1 545

2 245 

1 645 

3 495  1 695

3 295 1 295

1 595 



Efter diskcykeln öppnas luckan en aning för att släppa 
ut överflödig ånga. Det gör att frisk luft kan nå disken 
och exempelvis plastföremål kan torka helt. Utmärkt för 
snabbtorkning med låg energiförbrukning.

TotalDry
Tar hand om sig själv

Diskmaskiner

EN EGEN DISKMASKIN 
FÖR SKINANDE DISK
Det är roligt att laga mat och äta med familj och vänner. Men det är lite tråkigare att ställa sig och 
diska. Gorenjes diskmaskiner hjälper dig med den här trista sysslan så att du får mer tid över till 
det roliga i livet. Disken blir skinande ren, även när envisa matrester har torkat in. Insidan är smart 
utformad med gott om plats för att diska större mängder disk. Självklart är Gorenjes diskmaskiner 
även miljövänliga och snåla i drift. 

15 min SpeedWash
Diska snabbt så att du kan varva ner

Tänk dig att ha en middagsbjudning och tallrikarna från 
huvudrätten är rena på samma tid som det tar att servera 
efterrätten. Ett snabbt program med SpeedWash-funktionen 
diskar på bara 15 minuter. Perfekt för hantering av den stora 
mängd disk som uppstår när man har många gäster.

Vattenförbrukning på 6,9 liter
Sparar tid och vatten

När du diskar för hand tar det upp till 100 liter rent vatten att 
diska 12 standardkuvert. Om du diskar dem i maskin tar det 
bara en tiondel av den tiden. De mer avancerade modellerna 
är utrustade med en särskild vattentank som reducerar vatten-
förbrukningen till endast 6,9 liter vatten per diskprogram.

De tystaste diskmaskinerna har en ljudnivå som motsvarar två 
personer som viskar till varandra. Tyst drift är resultatet av en 
särskild ljudisolering, effektiva motorer, högkvalitativa material 
och innovativa lösningar hos diskningssystemet.

SuperSilent
Som en viskning
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1 Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). 2 Uppskattad årlig förbrukning (220 tvättar) 3 Tvätt och tork på en skala från A (hög) till G (låg). 

10
ÅRS

MOTORGARANTI
PowerDrive växelriktare

SmartLook
En diskmaskin som är skräddarsydd efter ditt kök

Den särskilda luckmekanismen gör att diskmaskinen kan 
monteras i alla typer av köksskåp, oavsett frontens längd eller 
typ av sparkplåt. Dessutom gör den inbyggda antisifonen att 
diskmaskinen kan installeras på en ergonomisk höjd. Utan 
mellanrum under luckan!

1 Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). 2 Uppskattad årlig förbrukning (220 tvättar) 3 Tvätt och tork på en skala från A (hög) till G (låg). 

169,5

Torkpre-
standaADiskpre-

standaAEnergi-
klassA+++

Advanced Line

509648
Integrerbar diskmaskin
GV66160

�	Energiklass1: A+++
Normalprogram
�	Energiförbrukning - normalprogram4: 

0,86 kWh
�	Diskeffekt3: A
�	Torkeffekt3: A
�	Antal kuvert, testat: 16
�	Vattenförbrukning: 9,5 L
�	Tidsåtgång vid normalprogram: 180 min
�	Energiförbrukning/år2: 245 kWh
�	Vattenförbrukning/år2: 2660 L
�	Kontroll: Knapp
�	Ljudnivå (max.): 45 dB(A)re 1 pW
Allmänt
�	Disktemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
�	Max temp. inkommande varmvatten: 

70 °C
�	Antal program: 5
�	Auto program, Intensivprogram
�	SnabbIntensiv, Ecodisk
�	SpeedWash funktion
�	Möjligt att upprätta egna program
�	TotalDry – automatisk lucköppning
�	Rostfritt stål
�	Resttidsvisning

�	Visuell indikering på kontrollpanel vid 
avslutat program

�	Fördröjd start upp till 24 timmar
�	Självrensande filter
�	Feldiagnostik
�	Fullständigt läckageskydd (AquaSTOP)
�	Antal spolarmar: 3
�	Korgnivåer: 3
�	Övre fack: Med teleskopskenor; Hand-

tag med logo i plast
�	Övre korg: Trådkorg med breda mel-

lanrum; Fällbar vinhylla - vänster; Fällbar 
vinhylla - höger; Bred knivhållare; Ett 
fällbart glasstöd

�	Nedre korg: Trådkorg med breda mel-
lanrum; Fäll- och delbar pinnrad bakerst

�	Diskmaskinen levereras utan den visade 
fronten

�	Inställning av höjd: 50 mm
�	Justerbar från framsidan

Mått (H×B×D): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

�	Energiklass1: A+++
Normalprogram
�	Energiförbrukning - normalprogram4: 

0,82 kWh
�	Diskeffekt3: A
�	Torkeffekt3: A
�	Antal kuvert, testat: 13
�	Vattenförbrukning: 9,5 L
�	Tidsåtgång vid normalprogram: 210 min
�	Energiförbrukning/år2: 233 kWh
�	Vattenförbrukning/år2: 2660 L
�	Kontroll: Knapp
�	Ljudnivå (max.): 45 dB(A)re 1 pW
Allmänt
�	Disktemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
�	Max temp. inkommande varmvatten: 

70 °C
�	Antal program: 5
�	Auto program, Intensivprogram
�	SnabbIntensiv, Ecodisk
�	SpeedWash funktion
�	Möjligt att upprätta egna program
�	TotalDry – automatisk lucköppning
�	Rostfritt stål
�	Resttidsvisning

�	Visuell indikering på kontrollpanel vid 
avslutat program

�	Fördröjd start upp till 24 timmar
�	Självrensande filter
�	Feldiagnostik
�	Fullständigt läckageskydd (AquaSTOP)
�	Antal spolarmar: 2
�	Korgnivåer: 2
�	Övre korg: Trådkorg med breda mel-

lanrum; Fällbar vinhylla - vänster; Fällbar 
vinhylla - höger; Fast pinnrad; Fast glas-
support; Standard knivkorg

�	Nedre korg: Trådkorg med breda mel-
lanrum; Fäll- och delbar pinnrad bak-
erst; Bestickkorg

�	Diskmaskinen levereras utan den visade 
fronten

�	Inställning av höjd: 50 mm
�	Justerbar från framsidan

K K

K K
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16

9,5

Torkpre-
standaADiskpre-

standaAEnergi-
klassA+++

731518
Integrerbar diskmaskin
GDV660

Allmänt
�	Energiklass1: A+++
Normalprogram
�	Energiförbrukning - normalprogram4: 

0,86 kWh
�	Diskeffekt3: A
�	Torkeffekt3: A
�	Antal kuvert: 16
�	Vattenförbrukning: 9,5 L
�	Tidsåtgång vid normalprogram: 180 min
�	Energiförbrukning/år2: 245 kWh
�	Vattenförbrukning/år2: 2660 L
�	Kontroll: TouchControl
�	Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW
Allmänt
�	Disktemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
�	Max temp. inkommande varmvatten: 

70 °C
�	Program: 5
�	Auto program, Intensivprogram
�	SnabbIntensiv, Ecodisk
�	ExtraHygiene, SpeedWash funktion
�	Möjligt att upprätta egna program
�	TotalDry – automatisk lucköppning
�	Inverter PowerDrive

�	Rostfritt stål
�	Resttidsvisning: Resttidsvisning
�	Visuell indikering på kontrollpanel vid 

avslutat program
�	Status Light™ - smart färgindikering av 

diskcykeln
�	Upp till 24 timmar
�	Självrensande filter
�	Feldiagnostik
�	Antal spolarmar: 3
�	Korgnivåer: 3
�	Övre fack: Med teleskopskenor; Hand-

tag med logo i plast
�	Övre korg: Trådkorg med breda mel-

lanrum; Fällbar vinhylla - vänster; Fällbar 
vinhylla - höger; Bred knivhållare; Ett 
fällbart glasstöd

�	Nedre korg: Trådkorg med breda mel-
lanrum; Fäll- och delbar pinnrad bakerst

�	Diskmaskinen levereras utan den visade 
fronten

�	Inställning av höjd: 70 mm
�	Justerbar från framsidan

Mått (H×B×D): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

139,5

Torkpre-
standaADiskpre-

standaAEnergi-
klassA+++

735589
Integrerbar diskmaskin
GV65161

Mått (BxHxD): 59,6 × 81,7 × 55,6 cm

12

11

109

Torkpre-
standaADiskpre-

standaAEnergi-
klassA++

Torkpre-
standaADiskpre-

standaAEnergi-
klassA++

Classic Line
Vit

Advanced Line

498160

552963

Fristående diskmaskin

Integrerbar diskmaskin

GU62215W

GV55110

�	Energiklass1: A++
Normalprogram
�	Energiförbrukning - normalprogram4: 

0,74 kWh
�	Diskeffekt3: A
�	Torkeffekt3: A
�	Antal kuvert, testat: 10
�	Vattenförbrukning: 9 L
�	Tidsåtgång vid normalprogram: 190 min
�	Energiförbrukning/år2: 211 kWh
�	Vattenförbrukning/år2: 2520 L
�	Kontroll: taste
�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
Allmänt
�	Disktemperaturer: 60, 55, 45, 35 °C
�	Max temp. inkommande varmvatten: 

60 °C
�	Antal program: 5
�	Auto program
�	Intensivprogram
�	Ecodisk
�	SpeedWash funktion
�	Rostfritt stål
�	Resttidsvisning
�	Fördröjd start upp till 24 timmar

�	Självrensande filter
�	Feldiagnostik
�	Fullständigt läckageskydd (AquaSTOP)
�	Antal spolarmar: 3
�	Korgnivåer: 3
�	Övre fack: Handtag med logo i plast
�	Övre korg: Handtag med plastlogo
�	Nedre korg: Handtag med logo i plast
�	Diskmaskinen levereras utan den visade 

fronten
�	Inställning av höjd: 50 mm
�	Justerbar från framsidan

Mått (H×B×D): 81,5 × 44,8 × 55 cm

�	Energiklass1: A++
Normalprogram
�	Energiförbrukning - normalprogram4: 

0,91 kWh
�	Diskeffekt3: A
�	Torkeffekt3: A
�	Antal kuvert, testat: 12
�	Vattenförbrukning: 11 L
�	Tidsåtgång vid normalprogram: 190 min
�	Energiförbrukning/år2: 258 kWh
�	Vattenförbrukning/år2: 3080 L
�	Ljudnivå (max.): 49 dB(A)re 1 pW
Allmänt
�	Disktemperaturer: 40, 45, 55, 60 °C
�	Max temp. inkommande varmvatten: 

60 °C
�	Antal program: 7
�	Snabbprogram
�	Försköljning
�	Program för ömtålig disk
�	Intensivprogram
�	Ecodisk
�	Rostfritt stål
�	Visuell indikering på kontrollpanel vid 

avslutat program

�	Fördröjd start 2/4/6 eller 8 timmar
�	Självrensande filter
�	Feldiagnostik
�	Fullständigt läckageskydd (AquaSTOP)
�	Antal spolarmar: 2
�	Korgnivåer: 2
�	Korg med handtag
�	Inställning av höjd: 50 mm

Mått (H×B×D): 81,5 × 59,8 × 57 cm

K
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AutoProgramme
Middag för två eller tolv personer – tallrikarna blir fläckfria

Ibland behövs bara en lätt sköljning av glasen, andra gånger 
är diskmaskinen full av tung disk från söndagsmiddagen. Den 
avancerade sensortekniken justerar diskprogrammet för helt 
ren disk med optimerad vatten- och energiförbrukning. Du 
behöver inte särskilda program för glas eller intensiv-rengöring – 
AutoProgramme anpassas efter dina behov.

1311

Torkpre-
standaADiskpre-

standaAEnergi-
klassA++

Advanced Line

736792
Integrerbar diskmaskin
GV63060

Tekniska specifikationer
�	Energiklass: A++
�	Anslutningseffekt: 1900 W
�	Säkring: 10 amp
Normalprogram
�	Energiförbrukning - normalprogram4: 

0,92 kWh
�	Diskeffekt3: A
�	Torkeffekt3: A
�	Antal kuvert: 13
�	Vattenförbrukning: 11 l
�	Tidsåtgång vid normalprogram: 180 min
�	Energiförbrukning/år2: 262 kWh
�	Vattenförbrukning/år2: 3080 l
�	Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
Program
�	Disktemperaturer: 70, 60, 55, 35 °C
�	5 program: Intensivprogram; Ecodisk; 

Avspolning; Daglig disk; Quick pro-
gram-20 min

�	Max temp. inkommande varmvatten: 
70 °C

Funktioner
�	Kontroll: Knapp
�	SpeedWash funktion

�	Minnesprogram
�	Upp till 24 timmar
�	Resttidsvisning: Resttidsvisning
�	Visuell indikering på kontrollpanel vid 

avslutat program
�	TotalDry – automatisk lucköppning
�	Självrensande filter
�	Feldiagnostik
�	Översvämningsskydd: Fullt AquaStop
Utrustning
�	Rostfritt stål
�	Antal spolarmar: 2
�	Korgnivåer: 2
�	Övre korg: Trådkorg med breda mel-

lanrum; Fällbar vinhylla - vänster; Fast 
pinnrad; Fast glassupport

�	Nedre korg: Trådkorg med breda mel-
lanrum; Fast pinnrad; Bestickskorg

�	Diskmaskinen levereras utan den visade 
fronten

�	Inställning av höjd: 70 mm
�	Justerbar från framsidan: Justerbar från 

framsidan
�	Standard dörrstorlek 680-760mm

Mått (BxHxD): 59,6 × 81,7 × 55,6 cm

8.995

7 745 7 245

6 395 5 745

5 245



Kylskåp
VITAMINERNAS VÄKTARE
Gorenjes kylskåp används visserligen inte i själva matlagningen, men blir mittpunkten i varje kök. De har 
en enda uppgift: att se till att din favoritmat alltid finns att tillgå. Gorenjes kylskåp kan dock göra mycket 
mer än så. De använder smart teknik för att efterlikna matens naturliga miljö, så att den håller sig fräsch, 
smakrik och full av viktiga näringsämnen längre. Invändigt är de smart inredda så att man ser allt som 
finns i kylskåpet, och har gott om plats för förvaring. Sist men inte minst är de oerhört lättskötta med sin 
tysta, ekonomiska drift och pålitliga hållbarhet.

Innovativ design styr den kalla luften direkt in i en speciallåda. 
Lådan med den lägsta temperaturzonen i kylskåpet håller 
frukt,  grönsaker och kött färska mycket längre. För perfekt 
kyld färskt mat.

Det här smarta systemet är konstruerat för att bibehålla en 
optimal temperatur i kylskåpet oavsett hur ofta du öppnar 
dörren. I vanliga fall höjs temperaturen plötsligt när du öppnar 
dörren, och maten utsätts för en termisk chock som gör att 
den blir dålig snabbare. Ett kylskåp från Gorenje övervakar och 
analyserar ständigt din användning. Därmed kan det förutsäga 
när du ska öppna kylskåpsdörren och sänka temperaturen 
med 1 eller 2 °C alldeles innan du gör det. Då hålls en konstant 
temperatur och maten är alltid fräsch och full av näringsämnen.

Förbättrat ventilationssystem som fungerar enligt samma 
principer som dynamisk kylning, vilket gör att en jämn 
temperatur bibehålls i hela kylskåpet. Tack vare detta 
funktionssätt bidrar DynamiCooling till energibesparing och hör 
till kategorin ”gröna” egenskaper. Den är kombinerad med IonAir 
i basmodellerna.

Vissa typer av grönsaker kan bara bevara fastheten och 
krispigheten i en passande fuktig miljö. Fuktighetsnivån i 
grönsakslådan kan enkelt regleras genom ventilations-springor 
med ett praktiskt glidreglage. Som alla speciallådor är även 
CrispZone med HumidityControl lådan utdragbar, vilket ger 
perfekt överblick av innehållet.

HiddenSpace är ett dolt utrymme under CrispZon 
förvaringslådan, för tex. burkar.

FreshZone skuffe
Håller frukt, grönsaker och kött färskt mycket längre

HiddenSpace
Dold förvaring

CrispZone med HumidityControl
Grönsaker bevarar fastheten och krispigheten

AdaptTech
Ett kylskåp som lär sig dina vanor

IonAir med DynamiCooling 
Jämn temperatur i kylen
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1 Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).
2 Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

S

1 Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).
2 Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.
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K
Energi-
klassA+Energi-

klassA++ Advanced Line
Vit

Advanced Line
Vit

732587733715
Integrerbart kyl/frysskåpIntegrerbart kyl/frysskåp
NRKI4181A1GDNRK5182A2

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Anslutningseffekt: 86 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 180 L
�	Nettokapacitet för frys: 68 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 14 Tim
�	Fryskapacitet: 8 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	EcoMode
�	Displaytyp: LED display
�	Kylfläkt
�	LED-ljus
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	SoftClose
�	Dörrgångjärn Dörr till dörr

Kyl
�	Jonisering i kylskåpet
�	Intelligent minnessystem
�	Smart SuperCool
�	SuperCool
�	FreshZone låda
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 flaskhyllor
�	5 glashyllor
�	MultiAdjust hyllor
�	CrispZone med VitaLight och Smart-

Humidity
�	BottleMat
�	Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
Frys
�	NoFrost DualAdvance
�	Smart FastFreeze
�	FastFreeze
�	Infrysning: 3 lådor

Mått (H×B×D): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Anslutningseffekt: 115 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 180 L
�	Nettokapacitet för frys: 68 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 16 Tim
�	Fryskapacitet: 8 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Antal kompressorer: 1
�	Displaytyp: LED display
�	Kylfläkt
�	LED-ljus
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Dörrgångjärn Glidbeslag

Kyl
�	Jonisering i kylskåpet
�	Intelligent minnessystem
�	Smart SuperCool
�	SuperCool
�	FreshZone låda
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 flaskhyllor
�	5 glashyllor
�	MultiAdjust hyllor
�	CrispZone med VitaLight och Smart-

Humidity
�	Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
�	Flaskhållare
Frys
�	NoFrost DualAdvance
�	Smart FastFreeze
�	FastFreeze
�	Infrysning: 3 lådor

Mått (H×B×D): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Energi-
klassA++Energi-

klassA+ Essential Line
Vit

Essential Line
Vit

732548732566
Integrerbart kyl/frysskåpIntegrerbart kyl/frysskåp
RKI4182E1NRKI4181E1

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Anslutningseffekt: 115 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 180 L
�	Nettokapacitet för frys: 68 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 16 Tim
�	Fryskapacitet: 8 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Antal kompressorer: 1
�	EcoMode
�	Displaytyp: LED display
�	LED-ljus
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Dörrgångjärn Glidbeslag

Kyl
�	SuperCool
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 flaskhyllor
�	5 glashyllor
�	MultiAdjust hyllor
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone med HumidityControl: stor 

grönsakslåda med fuktighetsreglering
�	Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
�	Flaskhållare
�	Ägg/Isfack: 1 x 7
Frys
�	NoFrost DualAdvance
�	Infrysning: 3 lådor

Mått (H×B×D): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Anslutningseffekt: 100 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 189 L
�	Nettokapacitet för frys: 71 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 18 Tim
�	Fryskapacitet: 3,5 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Antal kompressorer: 1
�	Mekanisk betjäning
�	EcoMode
�	LED-ljus
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Dörrgångjärn Glidbeslag
Kyl
�	

�	Hyllor i skåpsdörren: 2 flaskhyllor
�	5 glashyllor
�	MultiAdjust hyllor
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone med HumidityControl: stor 

grönsakslåda med fuktighetsreglering
�	Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
�	Flaskhållare
�	Ägg/Isfack: 1 x 7
�	HiddenSpace
Frys
�	FrostLess: Mindre isbildning i frysen
�	Infrysning: 3 lådor

Mått (H×B×D): 177,2 × 54 × 54,5 cm
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Energi-
klassA++Advanced Line

Vit

733711
Integrerbart kylskåp
GDR5182A1

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Anslutningseffekt: 75 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 301 L
�	Ljudnivå (max.): 37 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Antal kompressorer: 1
�	Displaytyp: LED display
�	Kylfläkt
�	LED-ljus
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	SoftClose
�	Dörrgångjärn Dörr till dörr

Kyl
�	Jonisering i kylskåpet
�	Intelligent minnessystem
�	Smart SuperCool
�	SuperCool
�	FreshZone låda
�	Hyllor i skåpsdörren: 4 dörrhyllor
�	7 glashyllor
�	MultiAdjust hyllor
�	CrispZone med VitaLight och Smart-

Humidity
�	BottleMat
�	Flaskhållare: 2 dörrhyllor med fixering 

av flaskor

Mått (H×B×D): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Energi-
klassA+Advanced Line

Vit

732576
Integrerbart kylskåp
RI2181A1

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Anslutningseffekt: 75 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 301 L
�	Ljudnivå (max.): 37 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Antal kompressorer: 1
�	Displaytyp: LED display
�	Kylfläkt
�	LED-ljus
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Dörrgångjärn Dörr till dörr

Kyl
�	Jonisering i kylskåpet
�	Intelligent minnessystem
�	Smart SuperCool
�	SuperCool
�	FreshZone låda
�	Hyllor i skåpsdörren: 4 dörrhyllor
�	7 glashyllor
�	MultiAdjust hyllor
�	CrispZone med VitaLight och Smart-

Humidity
�	Flaskhållare: 2 dörrhyllor med fixering 

av flaskor
�	Flaskhållare

Mått (H×B×D): 177,2 × 54 × 54,5 cm

K

Energi-
klassA+Essential Line

Vit

732573
Integrerbart kylskåp
RI4181E1

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Anslutningseffekt: 75 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 301 L
�	Ljudnivå (max.): 37 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Antal kompressorer: 1
�	Mekanisk betjäning
�	EcoMode
�	Kylfläkt
�	LED-ljus
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Dörrgångjärn Glidbeslag

Kyl
�	Jonisering i kylskåpet
�	Hyllor i skåpsdörren: 4 dörrhyllor
�	7 glashyllor
�	MultiAdjust hyllor
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone: Grönsakslåda
�	Flaskhållare: 2 dörrhyllor med fixering 

av flaskor
�	Flaskhållare
�	Ägg/Isfack: 1 x 7

Mått (H×B×D): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Energi-
klassA++Advanced Line

Vit

733712
Integrerbart frysskåp
GDFN5182A1

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Anslutningseffekt: 80 W
�	Nettokapacitet för frys: 212 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 12 Tim
�	Fryskapacitet: 10 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Inverterkompressor
�	Displaytyp: LED display
�	Upplyst fryssektion : LED
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	SoftClose
�	Dörrgångjärn Dörr till dörr

Frys
�	Automatisk avfrostning
�	Smart FastFreeze
�	FastFreeze
�	Infrysning: 1 dörr, 7 dörrfack
�	Ägg/Isfack: 1 x 7

Mått (H×B×D): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

KS

13 695 9 595

7 495 5 695

11 495 7 595

6 095 12 245



1 Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).
2 Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

1 Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).
2 Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

34 INTEGRERBARA KYL/FRYSAR

Energi-
klassA++Essential Line

Vit

732402
Integrerbart kylskåp
RI4122E1

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Anslutningseffekt: 66 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 199 L
�	Ljudnivå (max.): 35 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Antal kompressorer: 1
�	Mekanisk betjäning
�	EcoMode
�	LED-ljus
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Dörrgångjärn Glidbeslag

Kyl
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 flaskhyllor
�	5 glashyllor
�	MultiAdjust hyllor
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone med HumidityControl: stor 

grönsakslåda med fuktighetsreglering
�	Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare

Mått (H×B×D): 122,5 × 54 × 54,5 cm

Energi-
klassA++Essential Line

Vit

736283
Kyl/frysskåp
NRK6202EW4

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,679 kWh
�	Anslutningseffekt: 90 W
�	Säkring: 10 amp
�	Nettokapacitet för kylskåp: 235 l
�	Nettokapacitet för frys: 96 l
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
�	Fryskapacitet: 12 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	EcoMode
�	Displaytyp: LED display
�	LED-ljus
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Temperatur indikator: Digital indikator 

för kylskåp
�	Ljud och ljussignal vid för hög tempera-

tur i kylen - vit ljussignal
�	Dörrmaterial: Stål
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i 

en köksnisch på 60 cm

Kyl
�	Intelligent minnessystem
�	IonAir med MultiFlow 360°
�	5 glashyllor
�	Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
�	Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
�	Ägghållare: 1×8
�	Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D 

luftcirkulation
Frys
�	Total NoFrost
�	FastFreeze
�	Infrysning: 3 lådor

Mått (BxHxD): 60 × 200 × 59,2 cm

Energi-
klassA++Advanced Line

Vit

735889
Kyl/frysskåp
NRK6192AW4

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,657 kWh
�	Anslutningseffekt: 70 W
�	Säkring: 10 amp
�	Nettokapacitet för kylskåp: 203 l
�	Nettokapacitet för frys: 99 l
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
�	Fryskapacitet: 12 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	EcoMode
�	Displaytyp: LED display
�	LED-ljus
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Temperatur indikator: SensoTech 

Switch
�	Ljud och ljussignal vid för hög tempera-

tur i kylen - vit ljussignal
�	Dörrmaterial: Stål
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Hjul på bakkant
�	Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i 

en köksnisch på 60 cm

Kyl
�	Intelligent minnessystem
�	IonAir med MultiFlow 360°
�	4 glashyllor
�	CrispZone med HumidityControl
�	Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med 1 

flaskhållare
�	Flaskhållare
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
�	Ägghållare: 1×8
�	Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D 

luftcirkulation
�	Convert FreshZone
Frys
�	Total NoFrost
�	FastFreeze
�	Infrysning: 3 lådor

Mått (BxHxD): 60 × 185 × 59,2 cm

499306NRK6191CW

Vit

KYL/FRYSSKÅP 35

Energi-
klassA++Colour Edition

Svart

731479
Kyl/frysskåp
RK6192ABK4

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Anslutningseffekt: 120 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 229 L
�	Nettokapacitet för frys: 95 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 30 Tim
�	Fryskapacitet: 4,5 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Dolda handtag
�	Antal kompressorer: 1
�	Mekanisk betjäning
�	LED-ljus
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i 

en köksnisch på 60 cm

Kyl
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 SimpleSlide 

höjdjusterbara dörrhyllor
�	4 glashyllor
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone med HumidityControl: stor 

grönsakslåda med fuktighetsreglering
�	Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
�	Flaskhållare
�	Ägg/Isfack: 1 x 7
Frys
�	FrostLess: Mindre isbildning i frysen
�	Infrysning: 3 lådor
�	SpaceBox XXL lådor
Tillbehör
�	Side-by-Side kit: se längst bak

Mått (H×B×D): 185 × 60 × 64 cm

 6 995

20001371RK4182PW4

Vit

Energi-
klassA+Essential Line

Grå metallisk

736848
Kyl/frysskåp
NRK6191EXL4

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,838 kWh
�	Anslutningseffekt: 90 W
�	Säkring: 10 amp
�	Nettokapacitet för kylskåp: 203 l
�	Nettokapacitet för frys: 99 l
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
�	Fryskapacitet: 12 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	EcoMode
�	Displaytyp: LED display
�	LED-ljus
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Temperatur indikator: Digital indikator 

för kylskåp
�	Ljud och ljussignal vid för hög tempera-

tur i kylen - vit ljussignal
�	Dörrmaterial: Stål
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i 

en köksnisch på 60 cm

Kyl
�	Intelligent minnessystem
�	IonAir med MultiFlow 360°
�	4 glashyllor
�	Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
�	Ägghållare: 1×8
�	Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D 

luftcirkulation
Frys
�	Total NoFrost
�	FastFreeze
�	1 klassisk isfack
�	Infrysning: 3 lådor

Mått (BxHxD): 60 × 185 × 59,2 cm

Energi-
klassA++Essential Line

Vit

735800
Kyl/frysskåp
RK6192EW4

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,608 kWh
�	Anslutningseffekt: 70 W
�	Säkring: 10 amp
�	Nettokapacitet för kylskåp: 206 l
�	Nettokapacitet för frys: 108 l
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
�	Fryskapacitet: 5 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjäning
�	LED-lampa i innertak
�	Dörrmaterial: Stål
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i 

en köksnisch på 60 cm

Kyl
�	4 glashyllor
�	Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
�	Ägghållare: 1×8
Frys
�	FrostLess: Mindre isbildning i frysen
�	1 glashylla
�	1 klassisk isfack
�	Infrysning: 3 lådor

Mått (BxHxD): 60 × 185 × 59,2 cm

Energi-
klassA++Primary Line

RAL7040

20001372
Kyl/frysskåp
RK4182PS4

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,559 kWh
�	Anslutningseffekt: 90 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 198 l
�	Nettokapacitet för frys: 66 l
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
�	Fryskapacitet: 3 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjäning
�	LED-lampa i innertak
�	Dörrmaterial: Lackerad
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Hjul på bakkant

Kyl
�	3 glashyllor
�	Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
�	Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
�	Ägghållare: 2
Frys
�	1 klassisk isfack
�	Infrysning: 3 lådor

Mått (BxHxD): 55 × 180 × 55,7 cm

Energi-
klassA+Essential Line

Vit

732628 / 730973
Integrerbart frysskåp
FNI4181E1

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Anslutningseffekt: 80 W
�	Nettokapacitet för frys: 212 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 12 Tim
�	Fryskapacitet: 10 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 41 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Antal kompressorer: 1
�	EcoMode
�	Displaytyp: LED display
�	Upplyst fryssektion : LED
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Dörrgångjärn Glidbeslag

Frys
�	Automatisk avfrostning
�	FastFreeze
�	Infrysning: 1 dörr, 7 dörrfack
�	Ägg/Isfack: 1 x 7

Mått (H×B×D): 177,2 × 54 × 54,5 cm

4 595 
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1 Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).
2 Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

Energi-
klassA++Essential Line

Vit

20001340
Kyl/frysskåp
NRK4182CW4

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,591 kWh
�	Anslutningseffekt: 125 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 172 l
�	Nettokapacitet för frys: 80 l
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 13 Tim
�	Fryskapacitet: 9 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 41 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Elektronisk inställning av temperatur
�	LED-lampa i innertak
�	Dörrmaterial: Lackerad
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Hjul på bakkant
Kyl
�	3 glashyllor
�	Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
�	Ägghållare: 1
Frys
�	NoFrost DualAdvance
�	1 klassisk isfack

Mått (BxHxD): 55 × 182,4 × 55,7 cm

1 Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).
2 Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

Energi-
klassA++Advanced Line

Rostfri

498218
Frysskåp
FN6192PX

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,649 kWh
�	Anslutningseffekt: 100 W
�	Säkring: 10 amp
�	Nettokapacitet för frys: 243 L
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
�	Fryskapacitet: 18 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Displaytyp: LED display
�	Upplyst fryssektion: LED
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Temperatur indikator: Digital tempera-

turindikator för frys
�	Dörrmaterial: Rostfritt stål med Touch-

Free belägning
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Vipphandtag
�	Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i 

en köksnisch på 60 cm

Frys
�	Automatisk avfrostning
�	FastFreeze
�	6 glashyllor
�	Infrysning: 1 dörr, 6 lådor
Tillbehör
�	Side-by-Side kit: se längst bak

Mått (BxHxD): 60 × 185 × 64 cm

8 795 

36 KYL/FRYSSKÅP

Energi-
klassA++Primary Line

Vit

20001366
Kyl/frysskåp
RK4162PW4

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,526 kWh
�	Anslutningseffekt: 104 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 159 l
�	Nettokapacitet för frys: 66 l
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
�	Fryskapacitet: 3 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjäning
�	LED-lampa i innertak
�	Dörrmaterial: Lackerad
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Hjul på bakkant
Kyl
�	2 glashyllor
�	Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
�	Ägghållare: 2
Frys
�	1 klassisk isfack
�	Infrysning: 3 lådor

Mått (BxHxD): 55 × 161,3 × 55,7 cm

Energi-
klassA++Primary Line

Vit

20001339
Kyl/frysskåp
RF4142PW4

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,466 kWh
�	Anslutningseffekt: 86 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 164 l
�	Nettokapacitet för frys: 41 l
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 22 Tim
�	Fryskapacitet: 2 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjäning
�	LED lampor på sidan
�	Dörrmaterial: Lackerad
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Hjul på bakkant
Kyl
�	3 glashyllor
�	Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
�	Ägghållare: 1

Mått (BxHxD): 55 × 143,6 × 54,2 cm

Energi-
klassA+Primary Line

Vit

20001320
Kyl/frysskåp
RF3121PW4

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,5 kWh
�	Anslutningseffekt: 70 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 91 l
�	Nettokapacitet för frys: 29 l
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
�	Fryskapacitet: 2 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjäning
�	LED lampor på sidan
�	Dörrmaterial: Lackerad
�	Dörröppning: Högerhängd dörr
Kyl
�	2 glashyllor
�	Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
�	Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
�	Ägghållare: 2
Frys
�	1 klassisk isfack

Mått (BxHxD): 48,1 × 118,2 × 51 cm

KYL/FRYSSKÅP 37

Energi-
klassA+

Energi-
klassA+

Essential Line
Vit

Essential Line
Vit

452061

458587

Kylskåp

Frysskåp

R6191FW

FN6191CW

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Anslutningseffekt: 60 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 368 L
�	Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Antal kompressorer: 1
�	Mekanisk betjäning
�	LED-ljus
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i 

en köksnisch på 60 cm

Kyl
�	Jonisering i kylskåpet
�	DynamiCooling
�	FreshZone låda
�	Hyllor i skåpsdörren: 3 SimpleSlide 

höjdjusterbara dörrhyllor
�	7 glashyllor
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone: Grönsakslåda
�	Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare, 

Flaskhylla
�	Flaskhållare
�	Ägg/Isfack: 1 x 7
Tillbehör
�	Side-by-Side kit: se längst bak

Mått (H×B×D): 185 × 60 × 64 cm

 5 795

Allmänt
�	Energiklass: A+
�	Anslutningseffekt: 100 W
�	Nettokapacitet för frys: 243 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
�	Fryskapacitet: 18 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Stål
�	Antal kompressorer: 1
�	EcoMode
�	Upplyst fryssektion: LED
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i 

en köksnisch på 60 cm

Frys
�	Auto defrost
�	Automatisk avfrostning
�	FastFreeze
�	Infrysning: 1 dörr, 6 lådor
�	Ägg/Isfack: 1 x 7
Tillbehör
�	Side-by-Side kit: se längst bak

Mått (H×B×D): 185 × 60 × 64 cm

Energi-
klassA++Advanced Line

Rostfri

499359
Kylskåp
R6192LX

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,312 kWh
�	Anslutningseffekt: 60 W
�	Säkring: 10 amp
�	Nettokapacitet för kylskåp: 368 L
�	Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Displaytyp: LED display
�	LED-ljus
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Temperatur indikator: Digital indikator 

för kylskåp
�	Ljud och ljussignal vid för hög tempera-

tur i kylen - vit ljussignal
�	Dörrmaterial: Rostfritt stål med Touch-

Free belägning
�	Dörröppning: Omhängningsbar dörr
�	Vipphandtag
�	Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i 

en köksnisch på 60 cm

Kyl
�	Intelligent minnessystem
�	IonAir med DynamiCooling
�	SuperCool
�	FreshZone låda
�	7 glashyllor
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone: Grönsakslåda
�	Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med 1 

flaskhållare, 1 dörrhylla
�	Flaskhållare
�	Hyllor i skåpsdörren: 3 SimpleSlide 

höjdjusterbara dörrhyllor, Justerbar hylla
�	Antal förvaringsfack för ost och smör: 

1 MultiBox
Tillbehör
�	Side-by-Side kit: se längst bak

Mått (BxHxD): 60 × 185 × 64 cm

519646

518256

R6192LB

FN6192PB

Svart

Svart

7 595

8 795

6 995 4 995 

3 995 3 495 

7 595 

6 895 



Kyl-/frysskåp
SIDE BY SIDE 
Side by side kyl- och frysskåp är perfekta för familjer som vill bevara livsmedel på ett fräscht sätt så 
länge som möjligt och samtidigt få en bra överblick över innehållet i skåpet. Genom att kombinera 
modern design, innovativ teknik och gott om utrymme blir innehållet både lättillgängligt och 
välorganiserat. Skåpens stora volym bidrar till färre turer till affären och leder dessutom till mindre 
matspill eftersom du enkelt får en bra överblick över allt du har.

Ett av de bästa kylsystemen på marknaden installerat i frysfacket 
som förhindrar ansamling av is och frost. Systemet gör att du 
inte behöver frosta av frysen och lagringskapaciteten i frysen 
kan användas mer effektivt. Paket eller bitar av frysta livsmedel 
fastnar inte i varandra och frysfacket hålls rent och snyggt.

Stor och tydlig LED-display som gör att du snabbt kan 
kontrollera temperaturinställningarna. Funktioner som 
FastFreeze och HolidayMode kan enkelt aktiveras med en enda 
fingertryckning. Och vid en plötslig temperaturökning varnas du 
direkt via den integrerade larmfunktionen.

Med den praktiska flaskhållaren förvaras flaskor och burkar 
lättillgängligt och frigör ytterligare utrymme för förvaring av andra 
livsmedel.

NoFrost Plus
Aldrig mer tidskrävande avfrostning

BottleHolder
Rätt plats för flaskor och burkar

IceMaker med WaterDispenser
Inget filter eller vattenförsörjning behövs

SensoTech
Avancerad styrning via LED-display

KitchenFit
Snyggt och stilrent utseende

Den beröringsstyrda Ice Maker med WaterDispenser gör att 
du kan njuta av kallt vatten, krossad is och isbitar utan att 
behöva ansluta kylen till något rörsystem. Och tack vare den 
slimmade designen tas inte för mycket utrymme upp i kylen.

Denna kyl och frys har samma djup som övrig köksinredning 
och smälter därför elegant in i köket samtidigt som den har 
mycket stor lagringskapacitet.

Energi-
klassA++Superior Line

Svart pärlemoglas

733128
Side-by-side
NRS9182VB

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Energiförbrukning kWh/24h: 0,942 kWh
�	Anslutningseffekt: 252 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 368 l
�	Nettokapacitet för frys: 167 l
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 8 Tim
�	Fryskapacitet: 13 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW
�	Inverterkompressor
�	EcoMode
�	Displaytyp: LED display
�	Water dispenser
�	Belysning i frysen: LED
�	LED-lampa i innertak
�	Ljudalarm vid öppen dörr
�	Dörröppning: Kyl högerhängt/frys vän-

sterhängt
�	Hjul på bakkant

Kyl
�	SuperCool
�	FreshZone låda
�	5 glashyllor
�	4 flexibla glashyllor
�	Go’n’save funktion
�	Flaskhållare
�	Hyllor i skåpsdörren: 5 dörrfack
�	Ägghållare: 1
�	Luftcirkulation: MultiFlow kyla - kyl
Frys
�	Total NoFrost
�	FastFreeze
�	5 glashyllor
�	Infrysning: 2 lådor
�	Water dispenser
�	Ismaskin: Automatisk ismaskin, Iskuber, 

Krossad is

Mått (BxHxD): 90,8 × 179,3 × 67,9 cm

14 995 



1 Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).
2 Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

40 FRYSSKÅP

Retrodesign och många färger att välja bland gör det här kylskåpet till hemmets mittpunkt. Den eleganta formen 
passar var som helst. I ditt romantiska kök. Eller i ditt trendiga krypin mitt i stan. Eller i din coola vindsvåning. 

Alla våra retrokylar är visuella blickfång som utnyttjar utrymmet optimalt, och de har alla funktioner man förväntar 
sig i en kyl eller frys. Oavsett vilken färg du väljer passar de här moderna klassikerna perfekt i alla hem.

The cool side of you
GORENJE RETRO COLLECTION

Energi-
klasseA++

Kyl/frysskåp
ORK192

Mått (HxBxD): 194 × 60 × 64 cm

522623 - Vänsterhängd522639 - Vänsterhängd 522636 - Vänsterhängd

ChampagneBlack Bordeaux

517335 - Högerhängd517336 - Högerhängd 511949 - Högerhängd

Energi-
klasseA+++

Kylskåp
ORB153

Mått (HxBxD): 154 × 60 × 64 cm

521272 - Högerhängd

535276 - Vänsterhängd

521273 - Högerhängd

535277 - Vänsterhängd

519304 - Högerhängd

535730 - Vänsterhängd

Fire Red ChampagneBlack

Allmänt
�	Energiklass1: A++
�	Energiförbrukning/år2: 232 kWh
�	Nettokapacitet för kylskåp: 227 L
�	Nettokapacitet för frys: 95 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 30 tim-

mar
�	Fryskapacitet: 4,5 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Plast
�	Antal kompressorer: 1
�	Displaytyp: LED display
�	LED-ljus
�	Dekorativ topp
�	Dörröppning: Vänsterhängd dörr
Kyl
�	IonAir: Jonisering i kylskåpet
�	DynamiCooling
�	AdaptTech: Intelligent minnessystem
�	FreshZone låda
�	4 glashyllor

�	CrispZone med HumidityControl: stor 
grönsakslåda med fuktighetsreglering

�	Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
�	Flaskhållare
Frys
�	FrostLess: Mindre isbildning i frysen
�	FastFreeze
�	Infrysning: 3 lådor
�	SpaceBox XXL lådor

Allmänt
�	Energiklass1: A+++
�	Energiförbrukning/år2: 124 kWh
�	Nettokapacitet för kylskåp: 229 L
�	Nettokapacitet för frys: 25 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 tim-

mar
�	Fryskapacitet: 2 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Plast
�	Antal kompressorer: 1
�	Mekanisk betjäning
�	LED belysning i sidan
�	Dörröppning: Vänsterhängd dörr
Kyl
�	IonAir: Jonisering i kylskåpet
�	DynamiCooling
�	FreshZone låda
�	4 glashyllor
�	CrispZone med HumidityControl: stor 

grönsakslåda med fuktighetsreglering

�	Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
�	Flaskhållare
Frys
�	Infrysning: 1 dörr

GORENJE RETRO COLLECTION 41

Champagne 517335 - Högerhängd Fire Red 519304 - Högerhängd

10  29512 295



1 Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).
2 Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

Gorenje Retro VW kylskåp med karaktär - Inspirerat av den berömda ”Folkabussen”. Kylskåpet, som inte bara är för 
den körglada! Gorenje Retro Special Edition kylskåpet ger en personlig touch i Ditt kök och symboliserar samtidigt 
frihet och äventyrslust.

Gorenje Retro Special Edition: kylskåpet med karaktär
PARKERA DET I DITT KÖK

LED belysning
Fullt upplyst kyl/frysrum

SimpleSlide-hyllor
Dörrhyllor som enkelt kan justeras

Energibesparande LED belysning i bandform är mycket 
effektiva, har betydligt längre livslängd och använder mindre 
ström.

Hyllorna i kylskåpsdörren är flyttbara i höjd och kan enkelt höjas 
eller sänkas för att förvara upp till 5 kilo livsmedel i olika form och 
storlek. 

FreshZone-låda
Håller frukt, grönsaker och kött fräschare mycket längre

Lådan med lägst temperatur i kylen är perfekt för förvaring av 
kött, fisk, frukt och grönt. Maten håller sig färsk längre med 
bibehållen arom, färg och smak.

GORENJE RETRO SPECIAL EDITION 43

Energi-
klassA+++Gorenje Retro Collection

Svart

733918
Kylskåp
OBRB153BK

Allmänt
�	Energiklass: A+++
�	Anslutningseffekt: 80 W
�	Nettokapacitet för kylskåp: 229 L
�	Nettokapacitet för frys: 25 L
�	Stjärnklassificering: 4
�	Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
�	Fryskapacitet: 2 kg/dygn
�	Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
�	Dörrmaterial: Plast
�	Antal kompressorer: 1
�	Mekanisk betjäning
�	LED belysning i sidan
�	Dörröppning: Högerhängd dörr
�	Slot-In funktion: möjlighet till att placera 

produkten i en köksnisch på 65 cm

Kyl
�	Jonisering i kylskåpet
�	DynamiCooling
�	FreshZone låda
�	Hyllor i skåpsdörren: 3 SimpleSlide 

höjdjusterbara dörrhyllor
�	4 glashyllor
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone med HumidityControl: stor 

grönsakslåda med fuktighetsreglering
�	Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
�	Flaskhållare
Frys
�	Infrysning: 1 dörr

Mått (H×B×D): 154 × 60 × 66,9 cm

16 495



43 cm

WaveActive tvättmaskiner och torktumlare.
Vi vet att du har annat att tänka på än att tvätta kläder. Därför har vi konstruerat våra nya Gorenje WaveActive-tvättmaskiner och 
-torktumlare för att ge bästa möjliga tvättresultat med minsta möjliga ansträngning. Tack vare den unika IonTech-tekniken tar de 
bort upp till 30 % mer fläckar och minskar skrynklingen. Så att du kan lägga tid på sådant som verkligen är viktigt.

LIVET ÄR KOMPLICERAT. 
LÅT OSS GÖRA TVÄTTEN ENKEL.

TVÄTT OCH TORK 45

WaveActive-trumma
Varsam behandling av alla plagg

Trummans unika vågformade mönster i kombination med 
särskilda vågformade 3D-ribbor mjukar upp fibrerna och ger 
varsam hantering av plaggen. Resultatet blir helt ren tvätt och 
minimalt med skrynkling.

PowerDrive-invertermotor
Kraftfull men tyst motor

Den tysta, men mycket effektiva motorn är konstruerad för att 
ge tvättmaskinen en garanterat lång livslängd genom att spara 
energi under varje tvättcykel. 

6 
34cm

Centrifuge-
ringsklassBEnergi-

klassA+++Essential Line
Vit

729375
Tvättmaskin
WE64S3 - Slim

Allmänt
�	Energiklass: A+++
�	Anslutningseffekt: 2000 W
�	Centrifugeringsklass3: B
�	Restfuktighet5: 53 %
�	Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 

rpm
�	Kapacitet: 6 kg
�	Varaktighet, tvättomgång: 214 min
�	Årlig vattenförbrukning: 9020 L
�	Stor lucköppning: 34 cm
Program
�	16 program
�	Program: Bomull, Mix/syntet - program 

för syntet och blandmaterial, Ylletvätt
�	Specialprogram: Allergiprogram som 

effektivt tar bort smuts, mikroorganis-
mer och tvättmedelsrester, Automatpro-
gram, SportWash, Quick 20’

�	Möjlighet att skapa egna program: Min-
nesprogram

�	Tvättprogram: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Egenskaper
�	SensoIQ
�	Kollektormotor av standardtyp
�	SuperSilent+
�	Displaytyp: LED display
�	Barnsäkring
Funktioner
�	Personliga inställningar för alla program
�	Förtvätt
�	Pump STOP
�	SterilTub
�	StableTech sidopaneler
�	Säkring: 10 amp

Mått (H×B×D): 85 × 60 × 43 cm

IonTech
Avlägsnar 30 % mer fläckar

IonTech använder kraften i den naturliga joniseringsprocessen 
för att avlägsna orenheter mer effektivt, utan höga temperaturer 
eller extra kemikalier. Tvättmedlet löser sig bättre i vattnet så 
att rengöringslösningen tränger in jämnt i tvätten. Resultatet 
blir att maskinen kan ta bort 30 % mer fläckar även vid 
låga temperaturer. IonTech förhindrar också att det samlas 
kalkavlagringar på värmeelementet, vilket ökar maskinens 
livslängd.

4 695 



1 Relativ energiförbrukning på skalan från A (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). 2 Uppskattad årlig förbrukning av energi och vatten för ett hushåll på 4 personer (200 tvättar med 60° normalprogram för bomull). 
3 Tvättkapacitet och centrifugeringskapacitet på skalan från A (hög) till G (låg). Om du använder en torktumlare, bör du vara medveten om att en tvättmaskin som är A-märkt med avseende på centrifugering halverar omkostnaderna för 
torkning jämfört med en tvättmaskin som är G-märkt, samt att elektrisk torktumling av kläder normalt sett använder mer energi än själva tvätten. 5 Restvatteninnehåll efter centrifugering (i förhållande till torrt tyg).

7
34cm

Centrifuge-
ringsklassBEnergi-

klassA+++Essential Line
Vit

729385
Tvättmaskin
WE743

Allmänt
�	Energiklass: A+++
�	Anslutningseffekt: 2000 W
�	Centrifugeringsklass3: B
�	Restfuktighet5: 53 %
�	Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 

rpm
�	Kapacitet: 7 kg
�	Varaktighet, tvättomgång: 214 min
�	Årlig vattenförbrukning: 9680 L
�	Stor lucköppning: 34 cm
Program
�	16 program
�	Program: Bomull, Mix/syntet - program 

för syntet och blandmaterial, Ylletvätt
�	Specialprogram: Allergiprogram som 

effektivt tar bort smuts, mikroorganismer 
och tvättmedelsrester, Automatprogram, 
SportWash, Quick 20’, Down wear

�	Möjlighet att skapa egna program: Min-
nesprogram

�	Tvättprogram: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Egenskaper
�	SensoIQ
�	Kollektormotor av standardtyp
�	SuperSilent+
�	Displaytyp: LED display
�	Barnsäkring
Funktioner
�	Personliga inställningar för alla program
�	Förtvätt
�	Pump STOP
�	SterilTub
�	StableTech sidopaneler
�	Säkring: 10 amp

Mått (H×B×D): 85 × 60 × 54,5 cm

8 kg
34cm

Centrifuge-
ringsklassBEnergi-

klassA+++Colour Edition
Svart

732162
Tvättmaskin
WEI843B

Allmänt
�	Energiklass: A+++
�	Anslutningseffekt: 2000 W
�	Centrifugeringsklass3: B
�	Restfuktighet5: 53 %
�	Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 

rpm
�	Kapacitet: 8 kg
�	Varaktighet, tvättomgång: 214 min
�	Årlig vattenförbrukning: 10309 L
�	Stor lucköppning: 34 cm
Program
�	16 program
�	Program: Bomull, Mix/syntet - program 

för syntet och blandmaterial, Ylletvätt
�	Specialprogram: Allergiprogram som 

effektivt tar bort smuts, mikroorganis-
mer och tvättmedelsrester, Automat-
program, SportWash, Quick 20’, Down 
wear

�	Möjlighet att skapa egna program: Min-
nesprogram

�	Tvättprogram: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Egenskaper
�	SensoIQ
�	PowerDrive växelriktare
�	Displaytyp: LED display
�	Barnsäkring
Funktioner
�	Personliga inställningar för alla program
�	Förtvätt
�	Pump STOP
�	SterilTub
�	StableTech sidopaneler
�	Säkring: 10 amp

Mått (H×B×D): 85 × 60 × 54,5 cm

10
ÅRS

MOTORGARANTI
PowerDrive växelriktare

10
ÅRS

MOTORGARANTI
PowerDrive växelriktare

1 Relativ energiförbrukning på skalan från A (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). 2 Uppskattad årlig förbrukning för ett hushåll på fyra personer, som normalt använder torktumlare.

8 kg

9 kg

Energi-
klassA++Energi-

klassA++ Essential Line
Vit

Superior Line
Vit

730015731583
Kondenstumlare med värmepumpKondenstumlare med värmepump
DE82/GDS92ILS

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Anslutningseffekt: 1800 W
�	Kapacitet: 9 kg
�	Torktid: 225 min
�	Energiförbrukning/år2: 259 kWh
�	Reverserande trumrotation
�	Stor lucköppning: 35 cm
�	Dörröppningsvinkel: 180 °
�	Rostfritt stål
Program
�	14 program
�	Program: Program för sängkläder och 

skrymmande material , Ull, Skjort-
program - lägre temperatur och viss 
restfuktighet för att minska skrynklor, 
SteamRefresh, Sports Wear, Quick Pro 
- effektivt snabbprogram, Tidsinställd 
torkning, Mixad tork, Mixad stryktorrt, 
IonRefresh

�	Personliga inställningar för alla program
�	Bomull
�	Ömtåliga plagg/fintvätt
�	Syntet
�	NormalCare

Funktioner
�	Inställning av torrhetsnivån
�	Skrynkelfritt
�	StartDelay
�	Steam (dryer)
Egenskaper
�	Betjäning: Elektronisk
�	Anti-allergisk torktumlare med IonTech 

teknologi
�	FiltrationSupreme
�	SteamTech
�	Skrynkelfritt
�	Belysning i trumman
�	AutoDrain - Anslut till dräneringssystem
�	Displaytyp: LED display
�	Knappar: Start/Pause
�	Värmepump
�	Integrerad kondensvattenbehållare 

(4,95 L)
�	Varning vid full kondensvattenbehållare
�	Fuktighetssensor
�	Stänger av vid överupphettning
�	TwinAir
�	Enfas (standardmotor)
�	Säkring: 10 amp

Mått (H×B×D): 85 × 60 × 62,5 cm

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Anslutningseffekt: 800 W
�	Kapacitet: 8 kg
�	Torktid: 195 min
�	Energiförbrukning/år2: 235 kWh
�	Reverserande trumrotation
�	Stor lucköppning: 35 cm
�	Dörröppningsvinkel: 180 °
�	Galvaniserad trumma
Program
�	16 program
�	Program: Program för sängkläder och 

skrymmande material , Ull, Skjortpro-
gram - lägre temperatur och viss rest-
fuktighet för att minska skrynklor, Sports 
Wear, AirRefresh, Mixad tork, Mixad 
stryktorrt, Baby

�	Personliga inställningar för alla program
�	Bomull
�	Ömtåliga plagg/fintvätt
�	Syntet

Funktioner
�	Half load function
�	Inställning av torrhetsnivån
�	Skrynkelfritt
�	StartDelay
�	Refresh
Egenskaper
�	Betjäning: Elektronisk
�	FiltrationSupreme
�	Skrynkelfritt
�	AutoDrain - Anslut till dräneringssystem
�	Displaytyp: LED display
�	Knappar: Start/Pause
�	Värmepump
�	Integrerad kondensvattenbehållare 

(4,95 L)
�	Varning vid full kondensvattenbehållare
�	Fuktighetssensor
�	Stänger av vid överupphettning
�	TwinAir
�	Enfas (standardmotor)
�	Säkring: 10 amp

Mått (H×B×D): 85 × 60 × 62,5 cm

7

8 kg

Energi-
klassB Energi-

klassA++Essential Line
Vit

Colour Edition
Svart

729317 732253
Kondenstumlare Kondenstumlare med värmepump
DE7B DE82ILB/G

Allmänt
�	Energiklass: B
�	Anslutningseffekt: 2500 W
�	Kapacitet: 7 kg
�	Torktid: 125 min
�	Energiförbrukning/år2: 504 kWh
�	Stor lucköppning: 35 cm
�	Dörröppningsvinkel: 180 °
�	Galvaniserad trumma
Program
�	16 program
�	Program: Program för sängkläder och 

skrymmande material , Ull, Skjortpro-
gram - lägre temperatur och viss rest-
fuktighet för att minska skrynklor, Sports 
Wear, AirRefresh, Mixad tork, Mixad 
stryktorrt, Baby

�	Personliga inställningar för alla program
�	Bomull
�	Ömtåliga plagg/fintvätt
�	Syntet
�	GentleCare

Funktioner
�	Inställning av torrhetsnivån
�	Låg torktemperatur
�	Skrynkelfritt
�	StartDelay
Egenskaper
�	Betjäning: Elektronisk
�	FiltrationSupreme
�	Låg torktemperatur
�	Skrynkelfritt
�	AutoDrain - Anslut till dräneringssystem
�	Displaytyp: LED display
�	Knappar: Start/Pause
�	Energibesparande elektrisk värmare
�	Integrerad kondensvattenbehållare 

(4,95 L)
�	Varning vid full kondensvattenbehållare
�	Fuktighetssensor
�	Låg torktemperatur
�	Stänger av vid överupphettning
�	Enfas (standardmotor)
�	Säkring: 16 amp

Mått (H×B×D): 85 × 60 × 62,5 cm

Allmänt
�	Energiklass: A++
�	Anslutningseffekt: 800 W
�	Kapacitet: 8 kg
�	Torktid: 195 min
�	Energiförbrukning/år2: 235 kWh
�	Reverserande trumrotation
�	Stor lucköppning: 35 cm
�	Dörröppningsvinkel: 180 °
�	Rostfritt stål
Program
�	16 program
�	Program: Program för sängkläder och 

skrymmande material , Ull, Skjort-
program - lägre temperatur och viss 
restfuktighet för att minska skrynklor, 
Sports Wear, Mixad tork, Mixad stryk-
torrt, Baby, IonRefresh

�	Personliga inställningar för alla program
�	Bomull
�	Ömtåliga plagg/fintvätt
�	Syntet

Funktioner
�	Half load function
�	Inställning av torrhetsnivån
�	Skrynkelfritt
�	StartDelay
�	Refresh
Egenskaper
�	Betjäning: Elektronisk
�	Anti-allergisk torktumlare med IonTech 

teknologi
�	FiltrationSupreme
�	Skrynkelfritt
�	Belysning i trumman
�	AutoDrain - Anslut till dräneringssystem
�	Displaytyp: LED display
�	Knappar: Start/Pause
�	Värmepump
�	Integrerad kondensvattenbehållare 

(4,95 L)
�	Varning vid full kondensvattenbehållare
�	Fuktighetssensor
�	Stänger av vid överupphettning
�	TwinAir
�	Enfas (standardmotor)
�	Säkring: 10 amp

Mått (H×B×D): 85 × 60 × 62,5 cm

S

46 TVÄTTMASKINER

8 kg
34cm

Centrifuge-
ringsklassAEnergi-

klassA+++Essential Line
Vit

735482
Tvättmaskin
WEI863S

Allmänt
�	Energiklass: A+++
�	Anslutningseffekt: 2000 W
�	Säkring: 10 amp
�	Centrifugeringsklass3: A
�	Restfuktighet5: 44 %
�	Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 

rpm
�	Kapacitet: 8 kg
�	Varaktighet, tvättomgång: 214 min
�	Årlig vattenförbrukning: 10309 l
�	Stor lucköppning: 34 cm
�	Dörröppningsvinkel: 180 °
�	PowerDrive växelriktare
�	WaveActive-trumma
�	StableTech sidopaneler
Program
�	16 program
�	Program: Bomull, Mix/syntet - program 

för syntet och blandmaterial, Ylletvätt
�	Specialprogram: Allergiprogram som 

effektivt tar bort smuts, mikroorganis-
mer och tvättmedelsrester, Automat-
program, Skjortor/Blusar, Quick 20’, 
DownWear

Funktioner
�	Personliga inställningar för alla program
�	Tvättprogram: NormalCare, EcoCare, 

TimeCare
�	Förtvätt
�	SterilTub
�	Washing Modes
Egenskaper
�	SteamTech
�	Displaytyp: LED display
�	Användarvänlig gränssnitt
�	Barnsäkring
�	Sleek Door
�	Ljudsignal

Mått (BxHxD): 60 × 85 × 54,5 cm

34cm

Centrifuge-
ringsklassAEnergi-

klassA+++(-20%)Superior Line
Vit

729414
Tvättmaskin
WS168LNST

Allmänt
�	Energiklass: A+++(-20%)
�	Anslutningseffekt: 2300 W
�	Säkring: 10 amp
�	Centrifugeringsklass3: A
�	Restfuktighet5: 44 %
�	Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 

rpm
�	Kapacitet: 10 kg
�	Varaktighet, tvättomgång: 214 min
�	Årlig vattenförbrukning: 11314 L
�	Stor lucköppning: 34 cm
�	Dörröppningsvinkel: 180 °
�	PowerDrive växelriktare
�	WaveActive-trumma
�	StableTech sidopaneler
�	Belysning i trumman
�	DoseAid
�	EcoEye
Program
�	14 program
�	Program: Bomull, Mix/syntet - program 

för syntet och blandmaterial, Ylletvätt

�	Specialprogram: Allergiprogram som 
effektivt tar bort smuts, mikroorganismer 
och tvättmedelsrester, Automatprogram, 
SportWash, Quick 20’, SteamRefresh, 
IonWash 59‘

�	Kalltvätt: 15 °C
Funktioner
�	Personliga inställningar för alla program
�	Tvättprogram: NormalCare, EcoCare, 

TimeCare
�	Temperaturinställning
�	Förtvätt
�	SterilTub
Egenskaper
�	IonTech
�	StainExpert
�	Supersilence+
�	Displaytyp: LED display
�	Användarvänlig gränssnitt
�	Barnsäkring
�	Sleek Door
�	Total Aqua-stop
�	Ljudsignal

Mått (BxHxD): 60 × 85 × 61 cm

TORKTUMLARA 47

5 195 7 195 

10 995 8 195 

5 695 9 295 

7 095 9 995 



48 TILLBEHÖR

242137
Glaspanna
AC022

	� Bra till stekning och bakning
	� Lätt att rengöra
	� Passar till alla 60 cm inbyggnadsugnar

640245 471093
Utdragsskenor Utdragsskenor
AC105 AC057

	� Fullt utdragbar i 3 nivåer
	� Passar till Essential och Advance sortimentet 

	� Fullt utdragbar i 3 nivåer
	� Passar till Superior Line

672115 672116 672114
Side-by-side Side-by-side Side-by-side

	� Grå
	� Ger ett enhetligt intryck vid en side-by-side lösning
	� Passar till 185 cm högt kyl/frysskåp, kylskåp och 
frysskåp

	� Sort
	� Ger ett enhetligt intryck vid en side-by-side lösning
	� Passar till 185 cm högt kyl/frysskåp, kylskåp och 
frysskåp

	� Vit
	� Ger ett enhetligt intryck vid en side-by-side lösning
	� Passar till 185 cm högt kyl/frysskåp, kylskåp och 
frysskåp

530367 442905

530362

Metallfilter/Fettfilter Metallfilter/Fettfilter

Metallfilter/Fettfilter

AH146 GREASE METAL FILTER

AH168

	� Passar till: BHP663A6X, BHP623E8X, 
BHP623E10W

	� Passar till: DK63CLI,DK63CLB

	� Passar till: WHC523E15X

530104
Metallfilter/Fettfilter
AH153

	� Passar till: WHC623E16X,WHC623E16W

733978
Startsæt m/kulfilter
AH199

	� Passer til: HET945

TILLBEHÖR 49

315275
Kolfilter
AH081

	� Passar till: WHC623E16X, WHC623E16W

180178
Kolfilter
AH005

	� Passar till: WHC523E15X

Kolfilter
AH192

	� Passar till: GHV93B, GHV63B

530121
Kolfilter
AH144

	� Passar till: BHP663A6X

705940

252327443072
KolfilterKolfilter

AH149AH128

	� Passar till: DU6000	� Passar till: DK63CLI,DK63CLB

173288
Kolfilter
AH147

	� Passar till: BHP623E8X

	� Passar till: DU6000,

789830

784407

Kolfilter

Kolfilter

CARBON FILTER

AH218

	� Passar till: HET945XSC

	� Passar till: WHU629EW

530120

530120

530408

530408

AH138
AH186 

735631
Recirculations 
AH201

	� Passar till: W9TB,W6TB

CFS L-1850 065 CFS L-1850 9005 CFS L-1850 070

G5
QUALITY SERVICELäs våra villkor och registrera Er produkt på  

gorenje.se/G5

2 års fullständig säkerhet 
Gorenje ger dig 2 års produktgaranti från inköpsdatum. Här har Gorenje bevisbördan 
i förhållande till gällande lagstiftning, därutöver finns ytterligare 12 månader mot ur-
sprungliga fel (reklamationsrätten).

5 års gratis reservdelar 
Gorenje erbjuder ytterligare 36 månaders gratis reservdelar. 

10 års reservdelssäkerhet 
Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din 
Gorenje-produkt i minst 10 år från inköpsdatum.

659 659 659 409 409 1 309

689 1 259 1 719

3093093 599 

359 409750

409499 149

499 749629



547
597

555
595

560

567

min 564

min 550

min 564

583-590

min 550

40

579

min 530

min 530

40

min 600

PYROLYTISKA UGNAR
Advanced lines
Essential lines
Design lines

BOPE759B
BOP747A13XG
BOP737E14XG
BOP737E20B
BOP737E11X

BCS747S34X  

546
595

579
595

555

566

min 564

min 550

min 564

600

590-595

min 550

20

20

PYROLYTISKA UGNAR
Superior line

BOP799S51X
BOP747S32X

547
597

555
595

555

567

min 560

min 550

min 560

600

583-590

min 550

20

20

579

UGNAR
Advanced lines
Essential lines
Design lines

BO737E30XG
BO747A21XG
BO737E14X
BO737E14W
BO717E17X
BO717E17W

BM201A4XG

100

560-568
380

min 320
100

600

368

463

20
300

384

595

min 320 370
560-568
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GCM812X
GCM812B

WD1410X
WD1410B

4

446450 455451

546

129103

10

48
20

0-3

546
595

446

555

566

455

min 550

20

20

min 560

450-455

min 560

min 550min 450

4

446450 455451

546

129103

10

48
20

0-3

546
595

446

555

566

455

min 550

20

20

min 560

450-455

min 560

min 550min 450

GCC800X
GCC800B

GS879X
GS879B
GP898X
GP898B
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BCM547S12X  
BCM547S12B

546
595

446

555

566

455

min 550
20

min 560

450-455

G5
QUALITY SERVICE

Vi vill gärna säkerställa att våra kunder kan känna sig så nöjda 
och lugna som möjligt med sin Gorenje-produkt, både nu 
och i framtiden. Av den anledningen ger vi G5 Quality Service 
till alla våra kunder från den dag då de köpte sin Gorenje-
produkt. 

Gäller för alla Gorenje vitvaror (undantag fristående 
microvågsugnar), som köpts efter 1. april 2018. Det krävs att 
brukaren registrerar sin produkt på Gorenjes hemsida för att få 
tillgång till denna extra förmån. Registreringen måste utföras 
inom åtta veckor efter att fakturan utställts. G5 Quality Service 
är en femårig säkerhet för att produkterna lever upp till våra 
kunders förväntningar för kvalitet och service. Den består av 
följande:

G5 Quality Service

Läs våra villkor och registrera Er produkt på gorenje.se/G5

2 års fullständig säkerhet
Gorenje ger dig 2 års produktgaranti från inköpsdatum. Här 
har Gorenje bevisbördan i förhållande till gällande lagstiftning, 
därutöver finns ytterligare 12 månader mot ursprungliga fel 
(reklamationsrätten).

5 års gratis reservdelar
Gorenje erbjuder ytterligare 36 månaders gratis reservdelar. 

10 års reservdelssäkerhet
Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din Gorenje-
produkt i minst 10 år från inköpsdatum.



Standard installation

246

232

275

860

95

260

520

R=5

Non-�ush

860

840

35

520

500
min. 50

R=5

Flush

+1

+1

+1

+1

860

866

R=8

520

500
526

min. 50

840

10

7

3

3

R=5

Planlimning

HET945XSC

IT843BSC

795-800 

520-525 

54
50min 20

min 600

min 40

min 50

490-492 

750-752 

IT643BCSC

520-525

595-600 

min 20
54

50

min 40

min 50

min 600495-497

560-562 

min 20

750-752

min 600490-492

min 40

min 50

795-800

520-525

50

54
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IS846BG             Planlimning

min 20

283-285

min 600490-492

min 40

47

min 50

300-306

520-526

51-54

IT321BCSC                                                                                    ECT322BCSC 

min 20

283-285

min 600490-492

min 40

50

min 50

300

520

54

IT640BCSC

IS646BG              Planlimning

ECT643BCSC  ECT641BSC

min 20

560-562

min 600490-492

min 40

50-53

min 50

595-600

520-525

54-57
min 20

560-562

min 600495-497

min 40

54

min 50

595-600

520-525

58-63

520-525

595-600 

min 20
54

50

min 40

min 50

min 600495-497

560-562 
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Ventilation vid montering av häll med låda                                      Ventilation vid montering av häll utan låda

min. 20

35
-5

0



54 RITNINGAR RITNINGAR 55

W9TB W6TB

WHC623E16X  WHC623E16W 

30
250

445

500600

180 200

min 795
max 1125

WHC523E15X    

30 250

445

500500

180 200

min 795
max 1125

BHP663A6X

min 310
max 455

Ø150

20

310
100

560

300260

600

40

290

TH62E3X  TH60E3W DU6000

BHP623E8X

Ø120

40

600

560
190

min 305
max 460

15

420

40
290

290

GHV63B GHV93B 

500

302 243

min. 1070-
max. 1400

 380

 450

420

900
118

500

302 243

min. 1070-
max. 1400

380

450

420

595 116

WHU629EW/S

GDV660  GV66160  GV65161 GV63060

GV55110 GU62215W

65

336

125

596 468

Ø120

min 450

820-865

max 720

550 448

815

115

48

110

90-155

min 580

min 600

820-870

570 598

815

min 580

min 600

820-900

660-760

556 596

817-890

125-175

55

107
574

min 570

1194



NRS9182VB

908
min 100min 100

50-70

600
679724

1012

353

252
1532

372

130°
135°

600

1142

483

59

NRKI4181A1GDNRK5182A2

NRKI4181E1    

GDR5182A1

RKI4182E1

RI2181A1

1744

10

1772

17475-1780

555545
560-570

min 560

min 36

min 36

min 36

56 RITNINGAR RITNINGAR 57

RI4181E1

RI4122E1FNI4181E1

GDFN5182A1

1744

10

1772

17475-1780

555545
560-570

min 560

min 36

min 36

min 36

min 36

min 200 cm2

min 200 cm2

min 36

min 36

min 560

560-570

1228-1233

1225

545 540

1175

34
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www.gorenje.se

EMBRACE SIMPLICITY. 
EMBRACE LIFE.

YOUR PERSONAL 
SUPPORT TEAM

MODELLNUMMER INDEX
AC022 .................................................................48

AC057 .................................................................48

AC105 .................................................................48

AH005 .................................................................48

AH081 .................................................................48

AH128 .................................................................49

AH138 .................................................................49

AH144 .................................................................49

AH146 .................................................................49

AH147 .................................................................49

AH149 .................................................................49

AH153 .................................................................48

AH168 .................................................................48

AH186  ................................................................49

AH192 .................................................................49

AH199 .................................................................48

AH201 .................................................................49

AH218 .................................................................49

BCM547S12B .....................................................13

BCM547S12X .....................................................13

BCS747S34X ........................................................7

BHP623E8X ........................................................24

BHP663A6X ........................................................25

BM201A4XG .......................................................13

BM205W .............................................................13

BO717E17W .......................................................12

BO717E17X .........................................................12

BO737E14W .......................................................12

BO737E14X .........................................................12

BO737E30XG ......................................................11

BO747A21XG ......................................................11

BOP737E11X ......................................................10

BOP737E14XG .....................................................9

BOP737E20B ........................................................9

BOP747A13XG .....................................................9

BOP747S32X ........................................................8

BOP799S51X ........................................................8

BOPE759B ............................................................9

CARBON FILTER ................................................48

CFS L-1850 065 .................................................48

CFS L-1850 070 .................................................48

CFS L-1850 9005 ...............................................48

DE7B ...................................................................47

DE82/G ................................................................47

DE82ILB/G ..........................................................47

DS92ILS ..............................................................47

DU6000 ...............................................................25

EC6151WB ..........................................................14

EC6151XB ...........................................................14

ECT322BCSC .....................................................20

ECT641BSC ........................................................20

ECT643BCSC .....................................................20

EIT6155WP .........................................................14

EITP6576XP ........................................................14

EITP9576WP .......................................................14

FN6191CW ..........................................................37

FN6192PB ...........................................................37

FN6192PX ...........................................................37

FNI4181E1 ..........................................................34

GCC800B ............................................................15

GCC800X ............................................................15

GCM812B ...........................................................13

GCM812X............................................................13

GDFN5182A1 ......................................................33

GDNRK5182A2 ...................................................32

GDR5182A1 ........................................................33

GDV660 ...............................................................28

GHV63B ..............................................................23

GHV93B ..............................................................23

GP898B .................................................................8

GP898X .................................................................8

GREASE METAL FILTER ....................................49

GS879B .................................................................7

GS879X .................................................................7

GU62215W .........................................................29

GV55110 .............................................................29

GV63060 .............................................................29

GV65161 .............................................................28

GV66160 .............................................................28

HET945XSC  .......................................................18

IS646BG ..............................................................19

IS846BG ..............................................................18

IT321BCSC .........................................................20

IT640BCSC .........................................................19

IT643BCSC .........................................................19

IT843BSC ............................................................18

NRK4182CW4 .....................................................36

NRK6191CW .......................................................35

NRK6191EXL4 ....................................................35

NRK6192AW4 .....................................................34

NRK6202EW4 .....................................................34

NRKI4181A1 .......................................................32

NRKI4181E1 ........................................................32

NRS9182VB ........................................................39

OBRB153BK .......................................................43

ORB153 ...............................................................41

ORK192 ...............................................................41

R6191FW ............................................................37

R6192LB .............................................................37

R6192LX ..............................................................37

RF3121PW4 ........................................................36

RF4142PW4 ........................................................36

RI2181A1.............................................................33

RI4122E1 .............................................................34

RI4181E1 .............................................................33

RK4162PW4 ........................................................36

RK4182PS4 .........................................................35

RK4182PW4 ........................................................35

RK6192ABK4 ......................................................35

RK6192EW4 ........................................................35

RKI4182E1 ..........................................................32

TH60E3W ............................................................25

TH62E3X .............................................................25

W6TB ..................................................................23

W9TB ..................................................................23

WD1410B ............................................................15

WD1410X ............................................................15

WE64S3 - Slim ....................................................45

WE743 .................................................................46

WEI843B .............................................................46

WEI863S .............................................................46

WHC523E15X .....................................................24

WHC623E16W ....................................................24

WHC623E16X .....................................................24

WHU629EW/S ....................................................25

WS168LNST .......................................................46
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