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Rymlig diskmaskin med höjoch sänkbar överkorg

Spis med glaskeramikhäll
och varmluftsugn

En diskmaskin som rymmer 12 kuvert
och som har låg ljudnivå, 45 dB. Den
har intensivdisk, snabb program,
flexibla korgar med höj och sänkbar
överkorg för att du ska få plats även
för högre tallrikar och glas.

Glaskeramikhäll som effektivt
värmer upp maten. Ugnen har
utformats för att ge en optimal
luftcirkulation och ge en jämn
värmefördelning.

•
•

•
•
•

Tidsbesparing
Fördröjd start

Keramikhäll
Varmluft
Multifunktionsugn

CYLINDA S8364KV

CYLINDA DM4310E

4.990:300:-/mån
Tvättmaskin, 7 kg
En lite grundare och
energisnål tvättmaskin
med induktionsmotor.
Display som visar
vatten- och energiförbrukning.
CYLINDA FT4374B

5.990:S
300:-/mån 2.000:Premium-tvättmaskin med autodosering
Energisnål, fullstor högt specificerad tvättmaskin.
Rymmer 8 kg tvätt, 1600 varvs centrifugering,
specialprogram och framför allt en Autodosenhet
för både flytande tvättmedel och sköljmedel.
CYLINDA FTA5486D

Vi kopplar in, du kopplar av.
Cylinda sköter resten!
å s 
הs
h .
Vi hjälper
dig!

5.990:300:-/mån
Rymlig frys med plats
för det mesta
Ett självavfrostande frysskåp med
greppvänligt metallhandtag. I det
stora frysutrymmet finns glashyllor
och rymliga lådor. Dörrarna är
omhängningsbara.
•
•
•

Självavfrostande
Big box
Snabbinfrysning med automatisk
återgång

CYLINDA F2385NVF

4.990:300:-/mån
Delbetala till fast låg
månadskostnad eller

Rymlig kyl med plats för det mesta
Rymligt kylskåp med stabilt metallhandtag.
Genom Dual flow-teknik sprids kylan jämnt och
ger rätt luftfuktighet i hela skåpet, vilket är bra
framförallt för lite känsliga livsmedel som till
exempel grönsaker. Stora rymliga hyllplan och
effektiv LED-belysning. En speciellt anpassad
kall låda för fisk- och köttförvaring. Dörrarna
omhängningsbara.

Köp nu,
betala i
slutet av
november!

•
•

Vi samarbetar med
Ecster AB. Mer information
om kampanjen i butiken.

Belysning med LED
Dynamisk kylning

CYLINDA K2385HF
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Hudiksvall
Stationsgatan 1
0650-155 98
Mån–fre 10–18, lör 10–15
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N Järnvägsgatan 53
0651-169 60
Mån–fre 10–18, lör 10–15
Delsbo
Köpmangatan 2
0653-168 60
Mån–fre 10–17, lör stängt
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Alltid öppet

