KJØLEHJØRNE,
KJØLESKUFF
& VINSKAP

Få plass til
storhandele
n
med vår sto
re

bestselger

Norcool kjølehjørne
Med kapasitet på hele 1161 liter – som tilsvarer
størrelsen på 4-5 kjøleskap – er dette et av
de største kjøleskapene for husstander på
markedet.
Kjølehjørnet kan leveres som frittstående eller
integreres i kjøkkenet. Med kombinasjonen av
den fantastiske kapasiteten samt et svært lavt
energiforbruk, blir kjølehjørne en favoritt
i både store og små familier.

Produktfordeler:
•	3m2 hylleplass – klare herdede glasshyller for god oversikt
• Elegant og moderne innredning
•	Meget stillegående med moderne kjøleskapsteknologi
• Kan integreres i alle typer kjøkken
•	Kan også leveres som frittstående modell
•	Velg mellom møbeldør (lik din kjøkkeninnredning) eller stålfront
• Helt vedlikeholdsfritt
• Energiklasse A+

Se norcool.no
for mer info

Modeller

Klare glasshyller så man får god oversikt.
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Kjølehjørne for integrering i kjøkken

Varenummer:

Kjølehjørne m/rustfri dør for integrering i kjøkken

Varenummer:

Kjølehjørne rustfritt, frittstående

Varenummer:

Utstyrspakke til kjølehjørne (flaskestativ, vinhylle, saus- og dressingkurv)

Varenummer:

60000011
60000012
60000013

1115800150

Kapasitet på hele 1161 liter som tilsvarer 4-5 kjøleskap!
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Norcool kjøleskuff
Norcool Kjøleskuff er en favoritt for
den matglade sjel og kan friste med
både lett tilgjengelighet og god
oversikt. Kjøleskuffen gir deg optimalt
med benkeplass på kjøkkenet, da
den er designet for integrering under
kjøkkenbenk.
Du kan velge mellom en moderne front i
rustfritt stål eller et fullstendig integrert
utseende med en front som matcher resten
av ditt kjøkken. Kjøleskuffen består av to
romslige kjøleskuffer samt en skuff (skjult
i øverste skuff) for oppbevaring av mindre
produkter som pålegg etc.

Norcool kjøleskuff er løsningen for det moderne kjøkken. Velg mellom møbelfront (ikke inkludert) eller stålfront.

Produktfordeler

Se norcool.no
for mer info

• Løsningen for moderne kjøkken – kan integreres i de fleste kjøkken
•	Kjøleløsning under benk – frigir benkeplass og gjør kjølevarene
lettere tilgjengelig
• Beholder de lave, rene linjene i kjøkkenet
• Ideell løsning også for rullestolbrukere
• 2-8 °C temperaturområde
• 2 store skuffer + 1 påleggsskuff
• Helt vedlikeholdsfritt, med automatisk avriming
• Nisjemål: B 800/ H 820 (min) / D 565 mm
• Energiklasse A+

Modeller

To store skuffer og en påleggskuff gir god plass.
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Kjøleskuff for påmontering av møbelfront

Varenummer:

Kjøleskuff med stålfront

Varenummer:

60000004
60000005

Praktisk og oversiktlig påleggsskuff med full oversikt.
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I 2020 får
vi en rekke nye
integrerte og
frittstående

vinskap

Cave 30 BU DZ
Cave 30 BU DZ er en liten og elegant
vinkjøler for integrering under benkeplate.
Den krever liten plass takket være sin
gunstige størrelse og er 30 cm i bredde.
Cave 30 BU DZ har kapasitet på ca. 18 stk
75 cl standard vinflasker.
Med to uavhengige, regulerbare soner på
4-12 °C og 12-22 °C, kan du enkelt velge
riktig temperatur for å få det perfekte
glasset med rød-, hvit- eller rosévin.

Produktfordeler
•
•
•
•
•
•
•

Se norcool.no
for mer info

2 soner og digitalt display
Sotet, herdet og UV-beskyttende glass
Justerbare føtter
Intergrerbar under benk
Uttrekksbare trehyller
Intergrerbart med tilbaketrukken sokkel
Led lys

Modell
Cave 30 BU DZ - Kan hengsles om
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Varenummer:

12700030
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Cave 60 BU DZ og Cave 60 BU DZ D
Elegante vinskap i 60 cm bredde med enkel eller dobbel dør for
integrering under benk.
Skapet er romslig med en kapasitet på 46 og 42 stk 75 cl standard
vinflasker, og du kan velge temperatur mellom 4-22 °C for å oppnå det
perfekte glasset med rød- eller hvitvin.

Velg din foretrukne temperatur mellom 4-22 °C enkelt på det digitale displayet.

Produktfordeler
•
•
•
•
•
•
•

2 soner og digitalt display
Sotet, herdet og UV-beskyttende glass
Justerbare føtter
Intergrerbar under benk
Uttrekksbare trehyller
Intergrerbart med tilbaketrukken sokkel
Led lys

Se norcool.no
for mer info

Modeller

Flotte uttrekkbare trehyller av eik.
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Cave 60 BU DZ - Kan hengsles om

Varenummer:

Cave 60 BU DZ D - Dobbel dør

Varenummer:

12700060
12700065

Begge skap har sotet, herdet og UV-beskyttende glass.

Norcool kjølerom, kjøleskuff og vinskap

9

Våre
,
største vinskap
perfekt til

Cave 110 DZ og Cave 160 DZ

vinelskeren

Cave 110 DZ og Cave 160 DZ er frittstående
vinskap med lagringskapasitet på ca. 110 og
150 stk standard 75 cl vinflasker.
Begge skapene har to
temperatursoner hvor du kan
velge temperatur mellom
6- 18°C for å oppnå det
perfekte glasset med rød- eller
hvitvin. Skapet er låsbart, har
stilfulle eikehyller og sotet
sikkerhetsglass.

Produktfordeler
•
•
•
•
•

Se norcool.no
for mer info

2 soner og digitalt display
Sotet og herdet glass
Uttrekkbare trehyller på skinner
Led lys
Låsbart

Modeller

Led lys som er energibesparende og holdbart.
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Cave 110 DZ 		

Varenummer:

Cave 160 DZ		

Varenummer:

12700110
12700160

Utrekkbare hyller på skinner og digitalt display med to soner.
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www.norcool.no
Vi forbeholder oss retten til løpende produktutviklinger og modellendringer.
Trykkfeil kan forekomme. Bilder kan vise noe avvik fra sortimentet.

Design og produksjon: Konsis Grafisk AS | www.konsis.no

Scandinavian Appliances AS
Postboks 61
1740 Borgenhaugen
Norway
T: +47 815 69 117
post@norcool.no

