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Rymlig kyl som 
ger bra koll på 
matvarorna
Dual Flow-teknik 
ger jämn och fin 
fördelning på kylan. 
Bra hyllplan och 
rymliga lådor ger god 
överblick vad som 
finns i skåpet. 
• 35dB
• Belysning med LED
• Dynamisk kylning
• Kylfläkt
CYLINDA K7485HF

Rymlig diskmaskin med låg ljudnivå Rymlig diskmaskin med låg ljudnivå 
En diskmaskin som rymmer hela 14 kuvert 
och som har låg ljudnivå (44dB). Autodisk, 
tidssparfunktion samt flexibla korgar med 
höj- och sänkbar överkorg. 
CYLINDA DM3138

Keramikspis för dig med stora kastruller
En keramikspis med 2 stora kokzoner varav två är 
expanderbara. Bland ugnens 11 funktioner hittar du 
till exempel timer, stektermometer, intensivgrill och 
pizzafunktion. 
CYLINDA S 6364 KVE

Energisnål tvättmaskinEnergisnål tvättmaskin
• Skonsam multitrumma
• Induktionsmotor 
• 8 kg kapacitet
• 1600 varv
CYLINDA FT4286C

Värmepumptumlare
Maskinen rymmer 8 kg 
tvätt och har 15 olika 
program och tidsprogram.
CYLINDA TVP4282

Keramikspis för dig med stora kastruller

Cylindadagar
20% rabatt och 5 års garanti på utvalda produkter.

Rymlig kylfrys, 
less frost
En rymlig kylfrys 
med stabila 
metallhandtag 
och stora 
rymliga hyllplan. 
Dörrarna är 
omhängningsbara. 
CYLINDA KF2385LFHF

Lättskött tvättmaskin 
för 6 kg
Maskinen är endast 49 cm 
djup och har induktionsmotor 
som ger längre livslängd 
(tystare gång). 1400 varvs 
centrifugering. 
CYLINDA FT 5464X
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Flyttbar frysbox
Frysbox med 1 trådkorg och ett Frysbox med 1 trådkorg och ett 
lock som går att låsa. Fungerar lock som går att låsa. Fungerar 
tillfredsställande med en omgivande tillfredsställande med en omgivande tillfredsställande med en omgivande 
temperatur ner till 15 minusgrader.temperatur ner till 15 minusgrader.temperatur ner till 15 minusgrader.
CYLINDA FB1200

Delsbo
Köpmangatan 2
0653-168 60
Mån–fre 10–18, lör stängt

Webbutik
www.poradio.se
internet@poradio.se
Alltid öppet

Ljusdal
N Järnvägsgatan 53
0651-169 60
Mån–fre 10–18, lör 10–15

Hudiksvall
Stationsgatan 1
0650-155 98
Mån–fre 10–18, lör 10–15
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Frostfri frys underlättar vardagenFrostfri frys underlättar vardagen
En självavfrostande frys med No Frost-teknik En självavfrostande frys med No Frost-teknik 
är en tyst kompis som bara sköter sig själv. .är en tyst kompis som bara sköter sig själv. .
• • 38dB38dB
• Självavfrostande
• Big box
• Snabbinfrysning med automatisk återgång
CYLINDA F7485NVF
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Betala sista november … eller till 
fast låg månadskostnad!
I samarbete med Ecster AB. 
Mer info om delbetalning i butiken.

22/9–4/10 2021


